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คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

“ภัยธรรมชาติหรือสาธารณภัยอาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ ไม่มีผู้ใดจะคาดหมายได้ดังที่ได้เกิดขึ้น
ที่แหลมตะลุมพุกนครศรีธรรมราช และหลายจังหวัดภาคใต้ ...”
“... ให้ไป ให้ความอบอุ่นช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยฉับพลัน ท�ำให้ผู้ประสบภัยได้รับ
การช่วยเหลือ มีก�ำลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อไป ...”
“...การช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้นจะต้องช่วยในระยะสั้น หมายความว่า เป็นเวลาที่ฉุกเฉินต้อง
ช่วยโดยเร็ว และต่อไปก็จะต้องช่วยให้ต่อเนื่อง ........ ส่วนเรื่องการช่วยเหลือในระยะยาว
ก็มคี วามจ�ำเป็นเหมือนกัน .....เป็นผลว่าเขาได้รบั การดูแลเหลียวแลมาจนกระทัง่ ได้รบั การศึกษา
ที่สามารถท�ำมาหากินได้โดยสุจริตและโดยมีประสิทธิภาพเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ...”
พระบรมราโชวาท
วันที่ 23 สิงหาคม 2506

ค�ำน�ำ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เป็นการน�ำแนวคิดการพัฒนาระบบ
การป้องกัน การเตรียมความพร้อม และการสร้างภูมิคุ้มกันโดยพัฒนาภูมิความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ระดับชุมชน ในการเฝ้าระวังและรับมือกับสาธารณภัย การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและการสร้างภูมิต้านทาน
ให้แก่ชมุ ชนตามแนวทาง "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" รวมทัง้ การน�ำแนวคิดการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัย
เพื่อป้องกันภัยตามหลักสากลคือ "รู้รับ - ปรับตัว - ฟื้นเร็วทั่ว - อย่างยั่งยืน" (Resilience) โดยเสริมสร้าง
ความตระหนักในการลดความเสี่ยงตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย และก�ำกับการด�ำเนิน
การขับเคลื่อนให้เป็นไปตามกรอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคล้องกับ
กรอบการด�ำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 - 2573 (Sendai Framework for
Disaster Risk Reduction 2015 - 2030)
ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) การบูรณาการ
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
(Build Back Better and Safer) และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย
เป็นแนวทางหลักในการด�ำเนินการให้บรรลุเป้าหมายของแผน และน�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จในการจัดการความเสีย่ ง
จากสาธารณภัยซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่
31 มีนาคม 2558 เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
เป็นแผนแม่บท (Master Plan) ในการจัดการสาธารณภัยของประเทศ โดยเป็นกรอบและทิศทางใน
การปฏิบัติการด้านสาธารณภัยให้แก่ประเทศไทย
คณะกรรมการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ มี ค วามมุ ่ ง หวั ง ให้ แ ผนการป้ อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เป็นเครื่องมือในการลดผลกระทบจากสาธารณภัยและสามารถ
สร้างมาตรฐานของการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้เกิดขึ้นทุกชุมชน ตลอดจนการผนวกแนวคิด
และวิธกี ารในการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยให้อยูใ่ นกระบวนการพัฒนาประเทศสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ต่อไป
พลเอก

(ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
พฤษภาคม 2558
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สถานการณ์และแนวโน้มสาธารณภัย

1.1 สถานการณ์สาธารณภัยโลก

องค์การสหประชาชาติ (World Population Prospects : The 2012 Revision, UN) คาดว่า
ในปี พ.ศ. 2593 ประชากรโลกจะเพิม่ ขึน้ เป็น 9,600 ล้านคน และ 19,000 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2643 จากปัจจุบนั ทีม่ ี
ประชากรอยู่ประมาณ 7,200 ล้านคน ซึ่งจะท�ำให้ความต้องการสิ่งจ�ำเป็นขั้นพื้นฐานต่อการด�ำรงชีวิตในโลก
ยุคปัจจุบนั มีสงู มากขึน้ กอปรกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเติบโตทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
การค้า และการลงทุน จึงต้องมีการแข่งขันและการขยายตัวตามเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ซึ่งผลที่จะตามมาคือทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ถูกใช้อย่างรวดเร็วและฟุ่มเฟือย การพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่ไม่ค�ำนึงถึง
ความยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขีดจ�ำกัดและศักยภาพในการฟื้นตัวของทรัพยากรลดลง จึงเป็นเหตุ
ให้ระบบนิเวศถูกท�ำลายอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental
Panel on Climate Change : IPCC 2014) คาดการณ์ว่า อุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึ้น 1.1 ถึง 6.4 องศาเซลเซียส
ในช่วงปี พ.ศ. 2544 - 2643 เนื่องจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสมในชั้นบรรยากาศมากเกินกว่าที่เคยเกิดขึ้น
ท�ำให้เกิด “ภาวะโลกร้อน” (Global Warming) ซึ่งมีผลกระทบให้สภาพภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงและ
ส่งผลต่อฤดูกาลต่าง ๆ เช่น ช่วงฤดูร้อนที่ยาวนานขึ้น ฤดูหนาวที่สั้นลง ภาวะแห้งแล้งในช่วงฤดูแล้งที่ทวี
ความรุนแรง ฝนตกชุกเพิม่ ขึน้ ในช่วงฤดูฝน เกิดสภาวะอากาศแปรปรวนและสภาพอากาศเลวร้ายบ่อยครัง้ และระดับ
ของน�้ำทะเลที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สร้างความเสียหายต่อประเทศต่าง ๆ เป็นมูลค่าหลายพันล้านบาท จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญ
ต่อการพัฒนาของประเทศ
ศูนย์วิจัยการระบาดวิทยาของภัยพิบัติ (Centre for Research on the Epidemiology of
Disasters : CRED, UNISDR) ได้รวบรวมสถิติในรอบ 100 ปี ของทวีปเอเชียที่ชี้ชัดว่า จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจาก
ภัยแล้งสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ อุทกภัย แผ่นดินไหว พายุไซโคลน และสึนามิ ตามล�ำดับ ดังแผนภาพที่ 1 – 1
อย่างไรก็ดี สาธารณภัยที่เกิดขึ้นบางครั้งอาจจะไม่ได้คร่าชีวิตมนุษย์เป็นจ�ำนวนมากแต่สร้างความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจแก่ประเทศนั้น ๆ ส่งผลให้ประชาชนเกิดความยากจนและไม่สามารถกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้นาน
นับสิบปี ดังแผนภาพที่ 1 - 2

แผนภาพที่ 1 - 1 : แสดงจ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากสาธารณภัยในทวีปเอเชีย
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
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แผนภาพที่ 1 - 2 : แสดงมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจจากสาธารณภัยในทวีปเอเชีย
ข้อมูลสถิตสิ ถานการณ์ดงั กล่าวคาดการณ์วา่ แนวโน้มการเกิดสาธารณภัยของโลกจะทวีความรุนแรง
มีความถี่มาก และอาจท�ำให้เกิดความเสียหายมากขึ้น ดังนั้น ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงตระหนักและ
ให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินการลดความเสีย่ งและลดผลกระทบจากสาธารณภัย โดยมีกรอบด�ำเนินการหลัก ดังนี้
1.1.1 กรอบการด�ำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 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) ที่มีการบูรณาการและลดความเหลื่อมล�้ำ
ในการป้องกัน รวมถึงการท�ำให้ความล่อแหลมและความเปราะบางต่อสาธารณภัยลดลงด้วย ตลอดจนการเพิ่มให้มี
การเตรียมความพร้อมมากขึ้นเพื่อการเผชิญเหตุและฟื้นฟูอันน�ำไปสู่ความสามารถที่จะรับมือและฟื้นคืนกลับ
(Resilience) ได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.1.2 กรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (United Nations
Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) และพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol)
			 เพื่อหาแนวทางยับยั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
กับมนุษย์และได้กำ� หนดหลักการทีส่ ำ� คัญไว้ คือ การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ระดับโลกทีต่ อ้ งการความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยจ�ำเป็นต้องอาศัยการมีสว่ นร่วมและการแก้ปญ
ั หาร่วมกัน
ระหว่างประเทศทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ เป็นการป้องกันผลกระทบทีร่ นุ แรงต่อการส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน
1.1.3 กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
(ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response : AADMER)
			 เพือ่ ให้มกี ลไกด้านการจัดการสาธารณภัยระดับภูมภิ าคทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สามารถลดความสูญเสีย
จากสาธารณภัยที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศสมาชิกอาเซียน และ
เพื่อร่วมกันรับมือ (ASEAN Joint Response) สาธารณภัยขั้นร้ายแรงอย่างยิ่งของประเทศสมาชิกอาเซียน
ที่จ�ำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ โดยความร่วมมือให้ใช้แนวทางที่ก�ำหนดไว้ใน
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AADMER ตลอดจนเครือ่ งมือและกลไกระดับภูมภิ าคอาเซียนได้จดั ท�ำไว้ อาทิ (1) ความตกลงอาเซียนฯ AADMER
Work Programme (2010 – 2015) ซึ่งประเทศไทยเป็นแกนน�ำร่วมกับประเทศลาว ในยุทธศาสตร์ที่ 2
การป้องกันและบรรเทาภัยพิบตั ิ (Strategic Component 2 : Prevention and Mitigation) และเป็นประเทศ
แกนน�ำในส่วนขององค์ประกอบพืน้ ฐานที่ 3 (Building Block 3) คือ การกระจายสูก่ ลุม่ เป้าหมายและการท�ำให้
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) ศูนย์ประสานงานการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของอาเซียน (ASEAN
Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management : AHA Centre) เป็นต้น
1.1.4 ปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยการลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ขิ องเอเชียและแปซิฟกิ พ.ศ. 2557
(Bangkok Declaration on Disaster Risk Reduction in Asia and the Pacific 2014)
			 เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานเครือข่ายร่วมกันด�ำเนินการในประเด็นที่ส�ำคัญ คือ
(1) เสริมสร้างความพร้อมของชุมชนในการรับมือและฟืน้ กลับเร็ว (2) ส่งเสริมการลงทุนสาธารณะในการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยและสภาพภูมิอากาศเพื่อปกป้องผลพวงที่ได้จากการพัฒนา (3) ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างรัฐและเอกชนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (4) ส่งเสริมการใช้และพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ การลดความเสีย่ งจากสาธารณภัย (5) สนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลความโปร่งใส
และความร่วมรับผิดชอบของทุกภาคส่วนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย และ (6) สนับสนุนให้
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยปฏิญญากรุงเทพฯ นี้ ได้ตระหนักถึง
การพัฒนาทีม่ คี นเป็นศูนย์กลางเพือ่ เสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันของชุมชนท้องถิน่ ต่อสาธารณภัยตามแนวพระราชด�ำริ
เศรษฐกิจพอเพียง

1.2 สถานการณ์สาธารณภัยประเทศไทย

1.2.1 สถิติสาธารณภัย
			 สถานการณ์สาธารณภัยของประเทศไทยทีส่ ำ� คัญทีเ่ กิดขึน้ และสร้างความสูญเสียต่อชีวติ และ
ทรัพย์สินของประชาชน มีดังนี้
			 (1) อุทกภัย (Flood)
				 อุทกภัย เป็นสาธารณภัยทีเ่ กิดจากฝนตกหนัก และฝนตกสะสมเป็นเวลานาน ท�ำให้เกิดน�ำ้ ป่า
ไหลหลาก น�้ำท่วมฉับพลัน น�้ำท่วมขัง และน�้ำล้นตลิ่ง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน สิ่งสาธารณประโยชน์
และทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายโดยมีสาเหตุหลัก ได้แก่ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม
ทะเลอันดามันและประเทศไทยในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุม
อ่าวไทยและภาคใต้ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ร่องมรสุมทีพ่ าดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง รวมถึงหย่อมความกดอากาศต�่ำ และพายุหมุนเขตร้อน (ดีเปรสชั่น โซนร้อน และไต้ฝุ่น) นอกจากนี้
ยังมีสาเหตุอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติ เช่น อ่างเก็บน�้ำ 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�ำนวน 16,224,302 คน เสียชีวิต 1,026 คน รวมมูลค่าความเสียหายสูงถึง 1.44 ล้านล้านบาท
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
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ผลกระทบจากอุทกภัย
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แผนภาพที่ 1 - 3 : แสดงสถิติสถานการณ์อุทกภัย พ.ศ. 2552 - 2556
			 (2) ภัยแล้ง (Drought)
				 ภัยแล้ง เกิดขึน้ เนือ่ งจากน�ำ้ น�ำ้ ฝน น�ำ้ ใต้ดนิ หรือน�ำ้ ในแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติ หรืออ่างเก็บน�ำ้
มีนอ้ ยกว่าปกติในช่วงเวลาหนึง่ โดยมีปริมาณน้อยกว่าทีพ่ ชื คน หรือสัตว์ตอ้ งการ ซึง่ เป็นสภาวะการขาดแคลน
น�ำ้ อุปโภคและบริโภค รวมถึง น�ำ้ เพือ่ การเกษตรและอุตสาหกรรมในพืน้ ทีใ่ ดพืน้ ทีห่ นึง่ เป็นเวลานานจนก่อให้เกิด
ความเสียหาย และส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อชุมชน สังคม และระบบเศรษฐกิจโดยรวม และจากสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นสาเหตุให้ฤดูฝนสั้นขึ้น ซึ่งหมายถึงว่าฤดูแล้งจะยาวนานขึ้น พื้นที่
ตอนบนของประเทศจะมีปริมาณฝนตกน้อยลง ท�ำให้ปริมาณน�้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน�้ำทั่วประเทศมีปริมาณ
ไม่เพียงพอเพือ่ อุปโภคบริโภค และเพือ่ การเกษตร โดยเฉพาะพืน้ ทีน่ อกเขตชลประทาน นอกจากนีค้ วามเจริญ
ของชุมชน การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เช่น ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ และจ�ำนวนประชากรที่ได้มี
การขยายตัวเพิม่ ขึน้ พร้อมกัน ท�ำให้มคี วามต้องการใช้นำ�้ ในกิจกรรมต่าง ๆ ของทุกภาคส่วนมากขึน้ จึงเป็นปัจจัยหนึง่
ที่ท�ำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน�้ำตามมา โดยมีมูลค่าความเสียหายที่ผ่านมา ดังแผนภาพที่ 1 - 4
ผลกระทบจากภัยแล้ง
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แผนภาพที่ 1 - 4 : แสดงสถิติสถานการณ์ภัยแล้ง พ.ศ. 2552 - 2556
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แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558

			 (3) ภัยจากดินโคลนถล่ม (Landslide)
				 ภัยจากดินโคลนถล่ม มักเกิดขึ้นพร้อมกันหรือเกิดตามมาหลังจากเกิดน�้ำป่าไหลหลาก
อันเนื่องมาจากพายุฝนที่ท�ำให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องรุนแรง ส่งผลให้มวลดินและหินไม่สามารถรองรับ
การอุ้มน�้ำได้ จึงเกิดการเคลื่อนตัวตามอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของโลก ปัจจุบันปัญหาดินโคลนถล่มเกิดบ่อย
มากขึ้นและมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น อันมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น การตัดไม้ท�ำลายป่า
การท�ำการเกษตรในพื้นที่ลาดชัน การท�ำลายหน้าดิน เป็นต้น โดยมีผลกระทบดังแผนภาพที่ 1 - 5
ผลกระทบจากดินโคลนถล่ม
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แผนภาพที่ 1 - 5 : แสดงสถิติสถานการณ์ภัยจากดินโคลนถล่ม พ.ศ. 2552 - 2556
			 (4) แผ่นดินไหว และสึนามิ (Earthquake and Tsunami)
				 แผ่นดินไหว เป็นภัยธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบ
ได้กว้างไกล โดยมีสาเหตุเกิดจากการสัน่ สะเทือนอย่างรุนแรงของพืน้ ดินในช่วงเวลาหนึง่ เกิดขึน้ จากแรงเสียดทาน
ระหว่างชัน้ หินและชัน้ ดินภายใต้ผวิ โลกตามแนวรอยเลือ่ นของเปลือกโลกทีม่ พี ลังและยังเคลือ่ นตัวอยูท่ งั้ ภายใน
และภายนอกประเทศไทย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศที่อยู่ใน
แนวรอยเลื่อนได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวบ่อยครั้งขึ้น ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่อาคารบ้านเรือน และ
ทรัพย์สินของประชาชน ดังเช่น กรณีจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ความรุนแรงขนาด 6.3
รวมทั้ ง เกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวตาม (aftershock) อี ก นั บ พั น ครั้ ง นอกจากนี้ แผ่ น ดิ น ไหวขนาดใหญ่
ในมหาสมุทรยังอาจท�ำให้เกิดสึนามิที่เคลื่อนตัวด้วยความเร็วสูงมาก มีพลังรุนแรง สามารถเคลื่อนที่ไป
ได้เป็นระยะทางไกล ๆ เมื่อเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณชายฝั่งทะเลจะท�ำให้เกิดเป็นคลื่นขนาดใหญ่ ที่เรียกกัน
ว่า “สึนามิ” (Tsunami) ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนที่อาศัยอยู่
ตามบริเวณชายฝัง่ ดังทีเ่ คยเกิดขึน้ บริเวณภาคใต้ฝง่ั ทะเลอันดามัน ในปี พ.ศ. 2547 ซึง่ ท�ำให้มผี เู้ สียชีวติ ถึง 5,395 ราย
			 (5) วาตภัย (Storm)
				 วาตภัย เป็นสาธารณภัยทีม่ สี าเหตุจากพายุลมแรง จนท�ำให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร
บ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้าง รวมถึงชีวิตของประชาชน โดยมีสาเหตุจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ คือ
พายุฝนฟ้าคะนอง พายุฤดูรอ้ น และพายุหมุนเขตร้อน (ดีเปรสชัน่ โซนร้อน ไต้ฝนุ่ ) โดยเฉพาะพายุหมุนเขตร้อน
จะส่งผลกระทบต่อพืน้ ทีเ่ ป็นบริเวณกว้างนับร้อยตารางกิโลเมตร (บริเวณทีศ่ นู ย์กลางของพายุเคลือ่ นทีผ่ า่ นจะ

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
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ได้รบั ผลกระทบมากทีส่ ดุ ) เมือ่ พายุมกี าํ ลังแรงในชัน้ ดีเปรสชัน่ จะท�ำให้เกิดฝนตกหนักและมักมีอทุ กภัยตามมา
หากพายุมกี าํ ลังแรงขึน้ เป็นพายุโซนร้อนหรือพายุไต้ฝนุ่ จะก่อให้เกิดภัยหลายอย่างพร้อมกันทัง้ วาตภัย อุทกภัย
และคลืน่ พายุชายฝัง่ ทะเล (Strom Surge) ซึง่ เป็นอันตรายและอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ท�ำให้มี
ผู้เสียชีวิตเป็นจ�ำนวนมากได้ ส�ำหรับมูลค่าความเสียหายที่ผ่านมา ดังแผนภาพที่ 1 - 6
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แผนภาพที่ 1 - 6 : แสดงสถิติสถานการณ์วาตภัย พ.ศ. 2552 - 2556
			 (6) อัคคีภัย (Fire)
				 อัคคีภัย เป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่งที่เกิดจากไฟ ไฟเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่ให้
ความร้อน โดยความร้อนของไฟทีข่ าดการควบคุม ดูแล จะท�ำให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณทีม่ เี ชือ้ เพลิง
เกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง หากปล่อยเวลาของการลุกไหม้นานเกินไป จะท�ำให้เกิดการลุกลามมากยิ่งขึ้น สภาวะ
ของไฟจะรุนแรงมากขึน้ ถ้าการลุกไหม้มเี ชือ้ เพลิงหนุนหรือมีไอของเชือ้ เพลิงถูกขับออกมามาก ความร้อนแรง
ก็จะมากยิ่งขึ้น สิ่งที่ท�ำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย ได้แก่ เชื้อเพลิง สารเคมี หรือวัตถุใด ๆ ที่มีสถานะเป็นของแข็ง
ของเหลว หรือก๊าซที่อยู่ในภาวะพร้อมจะเกิดการสันดาปจากการจุดติดใด ๆ หรือ จากการสันดาปเอง โดยมี
ความสูญเสียที่ผ่านมา ดังแผนภาพที่ 1 - 7
ผลกระทบจากอัคคีภัย
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แผนภาพที่ 1 - 7 : แสดงสถิติสถานการณ์ภัยจากอัคคีภัย พ.ศ. 2552 - 2556
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แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558

			 (7) ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน (Forest Fire & Smoke)
				 ไฟป่า คือ ไฟทีเ่ กิดขึน้ แล้วลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุม เผาผลาญเชือ้ เพลิง
ธรรมชาติในป่า ปัจจุบนั ระดับของการเกิดไฟป่าในประเทศไทยมีความรุนแรงมากจนกลายเป็นปัจจัยทีร่ บกวน
ความสมดุลของระบบนิเวศอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อพืช ดิน น�ำ้ สัตว์ และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ รวมทั้งชีวติ และ
ทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวในทุกพื้นที่ของประเทศไทย นอกจากนี้
ไฟป่ายังก่อให้เกิดวิกฤตมลพิษหมอกควันจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ทสี่ ง่ ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และการด�ำรงชีวติ
ของประชาชนเป็นวงกว้าง ตัวอย่างกรณีสนามบินจังหวัดแม่ฮ่องสอนต้องยกเลิกเที่ยวบินเป็นจ�ำนวนมาก
เนือ่ งจากหมอกควันท�ำให้ทศั นวิสยั ไม่ดี เป็นอันตรายต่อการขึน้ ลงของเครือ่ งบิน โดยทีผ่ า่ นมามีมลู ค่าความเสียหาย
ดังแผนภาพที่ 1 - 8
ผลกระทบจากไฟป่า
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แผนภาพที่ 1 - 8 : แสดงสถิติสถานการณ์ภัยจากไฟป่า พ.ศ. 2552 - 2556
			 (8) ภัยจากการคมนาคม
				 การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนือ่ งของประเทศซึง่ ส่งผลให้เกิดภัยจาก
การคมนาคมมากขึน้ และเป็นสาเหตุของการเสียชีวติ ทีส่ ำ� คัญในล�ำดับต้น ๆ ของประชากรของประเทศ รวมทัง้
ความสูญเสียด้านอื่น ๆ เช่น ความเสียหายต่อครอบครัวและสังคม การสูญเสียค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
การสูญเสียทรัพยากรบุคคลของชาติ ฯลฯ ซึ่งร้อยละ 90 ของภัยจากการคมนาคม คือ อุบัติเหตุทางถนน
โดยมีสาเหตุจากพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนน การท�ำผิดกฎจราจร และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว
ขับขี่ การไม่สวมหมวกนิรภัย อีกทั้งยานพาหนะ สภาพถนน และสิ่งแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย จากข้อมูลของ
กระทรวงสาธารณสุขในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 14,000 คน หรือคิดเป็น 21.96 คน
ต่อประชากรหนึ่งแสนคน หรือเฉลี่ยเดือนละประมาณ 1,166 คน โดยมีความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
ดังแผนภาพที่ 1 - 9
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ผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน
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แผนภาพที่ 1 – 9 : แสดงสถิติสถานการณ์อุบัติเหตุที่เกิดจากการคมนาคม พ.ศ. 2552 - 2555
			 (9) โรคระบาด (Infectious disease)
				 โรคระบาด เป็นโรคที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเดียวกันในชุมชนหรือในแหล่งหนึ่งแหล่งใด
ในอัตราสูงกว่าสถานการณ์ปกติที่ควรเป็น โดยการติดเชื้อนั้นลุกลามแพร่กระจายจากแหล่งที่อยู่ใกล้เคียง
จุดเริ่มต้นของโรค และสามารถแพร่กระจายลุกลามไปยังชุมชนอื่น ๆ ที่อยู่ไกลออกไป ในช่วงหลายทศวรรษ
ที่ผ่านมาได้เกิดโรคระบาดอย่างต่อเนื่องทั้งโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อชนิดใหม่ที่เพิ่งค้นพบการระบาด
ในมนุษย์หรือโรคติดเชือ้ ทีพ่ บในพืน้ ทีใ่ หม่ เช่น โรคเอดส์ โรคซาร์ โรคไข้หวัดนก โรคติดเชือ้ ไวรัสอีโบลา เป็นต้น
ส�ำหรับโรคติดต่ออุบัติซ�้ำซึ่งเป็นโรคติดเชื้อที่เคยแพร่ระบาดในอดีตที่สงบไปแล้วแต่กลับระบาดขึ้นใหม่ เช่น
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย กาฬโรค เป็นต้น ทัง้ นี้ โรคติดต่ออุบตั ใิ หม่หรือโรคติดต่ออุบตั ซิ ำ�้ จะเกิดขึน้ อยูเ่ ป็นระยะ ๆ
ซึง่ อาจมีความเสีย่ งทีเ่ กิดการแพร่กระจายเชือ้ มาจากประเทศเพือ่ นบ้านอีกด้วย โรคระบาดทีส่ ำ� คัญ ๆ สรุปดังนี้
ปี พ.ศ.

โรคระบาด

ปี พ.ศ.

2547

โรคไข้หวัดนก

2555

โรคไข้เลือดออก

2552

โรคไข้ ห วั ด ใหญ่ ส ายพั น ธุ ์ ใ หม่ 2009
(H1N1)

2556

โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน
(Middle East Respiratory
Syndrome : MERS - CoV)
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

2551-2552 โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
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โรคระบาด
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1.2.2 พื้นที่เสี่ยงสาธารณภัย
			 พื้นที่เสี่ยงสาธารณภัย ประเภทภัยที่ส�ำคัญและมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประเทศไทย
ดังต่อไปนี้

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

แผนภาพที่ 1 - 11 : แสดงพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย (ซ้าย) และพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง (ขวา)
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แผนภาพที่ 1 - 12 : แสดงปฏิทินสาธารณภัยในประเทศ

ในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา สาธารณภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และเกิดเป็นประจ�ำในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงท�ำให้มีความสามารถคาดการณ์ได้มากขึ้น ได้แก่
อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ในขณะเดียวกันมีสาธารณภัยรูปแบบใหม่และ/หรือมีรปู แบบทีเ่ ปลีย่ นไปจากเดิมเนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (Climate Change)
ซึ่งท�ำให้คาดการณ์ได้ยาก มีความไม่แน่นอนสูง อาทิเช่น ภัยจากแผ่นดินไหว การกัดเซาะชายฝั่ง สึนามิ ดินโคลนถล่ม โรคระบาด นอกจากนี้ อุบัติเหตุทางถนน
ยังเป็นสาธารณภัยที่เกิดมากที่สุด ซึ่งการคาดการณ์ท�ำได้ยากเพราะเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ เว้นแต่ในบางช่วงระยะเวลา หากมีการใช้ถนนมาก เช่น เทศกาลต่าง ๆ
ก็มีแนวโน้มจะเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น

1.3 ปฏิทินสาธารณภัยในประเทศไทย

1.4 บทเรียนการจัดการสาธารณภัยที่ผ่านมา
ได้ดังนี้

บทเรียนจากการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยที่ผ่านมา สามารถสรุปปัญหา ข้อจ�ำกัดด้านต่าง ๆ

1.4.1 ด้านโครงสร้าง องค์กร และกลไกการจัดการสาธารณภัย
			 โครงสร้าง องค์กร และกลไก ทีร่ บั ผิดชอบเมือ่ เกิดสาธารณภัยของประเทศไทยมีหลายระดับ
หลายส่วนราชการและหน่วยงาน ตั้งแต่การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ การแจ้งเตือนภัย การเผชิญเหตุ
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ขณะเกิดเหตุการณ์ จนถึงการฟืน้ ฟูผปู้ ระสบภัย
และพื้นที่ภายหลังการเกิดภัย ซึ่งแต่ละส่วนราชการและหน่วยงานได้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มก�ำลังและ
มีผเู้ ชีย่ วชาญเฉพาะในการก�ำหนดแนวทางจัดหาเครือ่ งมืออุปกรณ์ เพือ่ รับมือกับสาธารณภัยทีเ่ กิดขึน้ แล้วก็ตาม
แต่ปญ
ั หาพืน้ ฐาน คือ การขาดความเป็นเอกภาพในการจัดการสาธารณภัยทัง้ ในระดับชาติ จังหวัด อ�ำเภอ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กอปรกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหลักตามกฎหมายไม่สามารถสั่งการได้ครอบคลุม
ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาคเอกชนทีเ่ ข้าร่วมในการเผชิญเหตุดว้ ยตนเอง ท�ำให้การประสานงานและ
การสนธิกำ� ลังจากส่วนราชการและหน่วยงานยังขาดประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่เป็นไปเพือ่ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
และไม่มีการก�ำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ รวมถึงขาดเป้าหมาย และแนวทางปฏิบัติร่วมกัน
1.4.2 ด้านกระบวนการวางแผน และการสนับสนุน
			 การระดมทรัพยากรเข้าสู่พื้นที่ประสบภัย ยังขาดแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน เมื่อเกิดเหตุ
ทุกหน่วยงานจะเข้าพื้นที่ประสบภัยด้วยตัวเอง ไม่มีการประสานงานกับหน่วยงานที่มีอ�ำนาจตามกฎหมาย
ในพื้นที่ ท�ำให้ขาดความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน เนื่องจากทุกหน่วยงานมุ่งให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเป็นล�ำดับแรก แต่การปฏิบัติงานกลับไม่มีการวางแผนในภาพรวม ต่างหน่วยต่างปฏิบัติงาน
ตามแนวทางของตนเอง โดยไม่มีความรู้ความเข้าใจ ความมุ่งหมายในการปฏิบัติในภาพรวม ท�ำให้หน่วยเผชิญเหตุ
ในพืน้ ทีไ่ ม่สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างต่อเนือ่ งตลอดเวลา และเป็นระบบ เนือ่ งจากไม่มกี ารวางแผน การสนับสนุน
ด้านทรัพยากร เช่น เชือ้ เพลิง อุปกรณ์พเิ ศษ และส่วนใหญ่ไม่มกี ารจัดเตรียมงบประมาณในการเผชิญเหตุ เป็นต้น
จึงเกิดความสับสนและล่าช้าในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
1.4.3 ด้านองค์ความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณภัย
			 การวิจัยและพัฒนาการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ยังไม่มีความชัดเจนถึงยุทธศาสตร์
ทิศทางรูปแบบ และระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ในแต่ละประเภทภัย
ขาดข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยของแต่ละประเภทภัยที่แท้จริง เช่น พื้นที่แล้งซ�้ำซาก พื้นที่ดินโคลนถล่ม ฯลฯ ที่จะมี
ผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงระดับนโยบายขาดการให้ความส�ำคัญและการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

1.5 บทสรุป

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรวดเร็วในปัจจุบันท�ำให้เห็นชัดว่า แนวโน้มสถานการณ์
สาธารณภัยจะมีความรุนแรงมากขึ้น และถือเป็นภัยร้ายแรงที่จะคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และของประเทศได้ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์สาธารณภัยยังส่งผลกระทบต่อทิศทาง
การพัฒนาประเทศในอนาคตอีกด้วย และผลพวงที่เกิดขึ้นจากการจัดการสาธารณภัยประเทศหนึ่งยังมีผลกระทบ
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ต่อประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศอื่น ๆ ได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น เมื่อทบทวนผลการปฏิบัติด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยระยะที่ผ่านมาได้สะท้อนปัญหาและความท้าทายต่อการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง
กระบวนการ และองค์ความรู้ จึงจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการป้องกัน การเตรียมความพร้อม และ
การสร้างภูมิคุ้มกันในการจัดการสาธารณภัยของประเทศให้เข้มแข็งภายใต้หลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
อันประกอบด้วย ความมีเหตุผล และความพอประมาณในการจัดการสาธารณภัย รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกัน
ที่ดีต่อการรู้รับปรับตัวกับผลกระทบและความเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยความรู้และคุณธรรมในการจัดการ
สาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 มุ่งให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน
เพื่อเตรียมพร้อมรองรับกับสาธารณภัย โดยการยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ ควบคุมและลดมลพิษ และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
พร้อมทั้งเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ นอกจากนี้ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติได้ก�ำหนดให้มียุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ
(พ.ศ. 2557 – 2561) เป็นกรอบทิศทางการด�ำเนินงานของหน่วยงานและภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมุง่ เน้นให้คนในชาติ
มีภูมิคุ้มกัน มีส่วนร่วม และผนึกก�ำลังทุกภาคส่วนภายใต้การบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive
Management) ทั้งนี้ การด�ำเนินงานจะเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติภายใต้
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และแผนบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหม
ดังนั้น จึงเป็นที่ประจักษ์ว่า นโยบายระดับประเทศได้ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของประเทศที่มีประสิทธิภาพได้สอดคล้องกับนโยบายระดับโลกภายใต้บริบท “การจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย” (Disaster Risk Management) ซึ่งเป็นการน�ำแนวคิดเรื่องความเสี่ยงมาเป็น
ปัจจัยหลักในการจัดการสาธารณภัยจากเชิงรุกไปสู่การจัดการอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย การลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย (Disaster Risk Reduction) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) และ
การฟื้นฟูให้มีสภาพที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) พร้อมทั้ง ได้ตระหนักว่า
การจัดการสาธารณภัยในปัจจุบันไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะของประเทศไทยเพียงประเทศเดียวเท่านั้นแล้ว เพราะ
ฉะนัน้ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศจึงเป็นอีกบทบาทส�ำคัญทีต่ อ้ งกล่าวถึงในการจัดการความเสีย่ ง
จากสาธารณภัยของประเทศ
จากแนวคิดและบริบททีก่ ล่าวมาข้างต้น จึงเป็นทีม่ าของการก�ำหนดเป็นยุทธศาสตร์ดา้ นต่าง ๆ ของ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ฉบับนี้ ซึ่งเป็นการเติมเต็มแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557 จากการที่สถานการณ์สาธารณภัยของประเทศและของโลก
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะกล่าวรายละเอียดในบทต่อไปของแผนฉบับนี้
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บทที่

2

นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศไทยได้ก�ำหนดให้มีแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557 เป็นแผนทีใ่ ช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว โดยในรอบหลายปีที่ผ่านมาได้มีการใช้แผนฉบับดังกล่าวในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหา
ในสถานการณ์ใหญ่ ๆ เช่น มหาอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 ภัยจากแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2557
เป็นต้น ซึ่งท�ำให้ได้บทเรียนมากมายทั้งในมิติของปัญหาการบริหารจัดการ โครงสร้างการบูรณาการ และ
ความสามารถของท้องถิน่ ในการเผชิญเหตุดงั ทีก่ ล่าวไว้ในบทเรียนการจัดการสาธารณภัยในบทที่ 1 ประกอบกับ
สถานการณ์สาธารณภัยของโลกและของประเทศไทยที่เพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการปรับปรุงแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติให้สอดคล้องเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้เป็นแผนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยมีเป้าหมายการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและวัตถุประสงค์ของแผน ดังต่อไปนี้

2.1 เป้าหมายการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

2.1.1 ระบบการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศมีความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้น โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งท�ำให้ผู้ประสบภัยได้รับ
การช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว รวมทัง้ พืน้ ทีป่ ระสบภัยได้รบั การฟืน้ ฟูอย่างทัว่ ถึงและเป็นธรรม เพือ่ เป็นการสร้าง
มาตรฐานในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ
2.1.2 สังคมไทยเป็นสังคมที่มีการเรียนรู้และมีภูมิคุ้มกันในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
โดยให้ท้องถิ่น ชุมชน และภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยน�ำไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน
2.1.3 ประชาชนมีความตระหนักถึงความปลอดภัย โดยให้ความส�ำคัญกับการสร้างองค์ความรู้
ความตระหนัก และวัฒนธรรมความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสังคมและท้องถิ่นเพื่อมุ่งเข้าสู่
“การรู้รับ – ปรับตัว – ฟื้นเร็วทั่ว – อย่างยั่งยืน” (Resilience)

2.2 วัตถุประสงค์ของแผน

2.2.1 เพือ่ เป็นกรอบแนวคิดในการปฏิบตั ิ (Concept of Operations) ให้แก่หน่วยงานทุกภาคส่วน
ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างบูรณาการ เป็นระบบ และ
มีทิศทางเดียวกัน
2.2.2 เพือ่ เป็นการประมวลแนวทางปฏิบตั แิ ละทิศทางการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยทีน่ านา
ประเทศใช้อยูใ่ นปัจจุบนั และเป็นทีย่ อมรับมาประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยทีส่ อดคล้อง
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กับบริบทของประเทศไทย และสามารถน�ำไปปรับใช้ในการจัดท�ำแผนระดับต่าง ๆ เช่น แผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร รวมถึงแผนปฏิบตั กิ ารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านต่าง ๆ เป็นต้น
ให้การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2.2.3 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย การลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency
Management) และการฟื้นฟูให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) ตั้งแต่ระดับ
ชุมชน ท้องถิ่นถึงระดับประเทศ รวมถึงระดับนานาชาติ เพื่อให้มีความเสียหายน้อยที่สุดเมื่อเกิดสาธารณภัย
การด�ำเนินการจัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้อาศัย
แนวทางจากนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยดังนี้

2.3 นโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้ก�ำหนดกรอบนโยบายการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติไว้ 4 ด้าน ดังนี้
2.3.1 การพัฒนาและส่งเสริมการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัย ด้วยการป้องกัน การลดผลกระทบ
และการเตรียมความพร้อมให้มีประสิทธิภาพ โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เป็นชุมชนปลอดภัย และ
การส่งเสริมให้ทอ้ งถิน่ และชุมชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการจัดการ เพือ่ ให้เกิดการรูร้ บั และปรับตัวต่อผลกระทบ
จากสาธารณภัยน�ำไปสู่การจัดการอย่างยั่งยืน
2.3.2 การบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการสาธารณภัย
ในภาวะฉุกเฉินให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทัง้ การบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัย
ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และทันเหตุการณ์
2.3.3 การพัฒนาระบบการฟื้นฟูให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของผู้ประสบภัยได้อย่าง
ทัว่ ถึงและเป็นธรรม พืน้ ทีป่ ระสบภัยได้รบั การซ่อมสร้างและฟืน้ สภาพให้กลับคืนสูส่ ภาพเดิมโดยเร็วหรือดีกว่า
และปลอดภัยกว่าเดิม
2.3.4 การพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ

2.4 ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของแผนฉบับนี้ เป็นการตอบสนองต่อเป้าหมาย
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศและวัตถุประสงค์ของแผนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในอันทีจ่ ะยกระดับไปสูม่ าตรฐานตามหลักสากล เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ และความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของ
ประชาชนและของรัฐ รวมถึงความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยัง่ ยืน ประกอบด้วย
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
2.4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
			 เป็นการลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์
และการจัดการกับปัจจัยทีเ่ ป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพือ่ ลดความล่อแหลม ลดปัจจัยทีท่ ำ� ให้เกิด
ความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการปัญหาในปัจจุบัน รวมถึง
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
			(1) เป้าประสงค์
				 (1.1) เพือ่ หลีกเลีย่ งภัยอันตรายและลดผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยการลดความเปราะบาง
และความล่อแหลม พร้อมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมพร้อมรับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
				 (1.2) เพือ่ ให้มมี าตรการ/แนวทางปฏิบตั ใิ นการป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียม
ความพร้อมที่มีประสิทธิภาพ
			(2) กลยุทธ์ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
				 (2.1) สร้างระบบการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้มีมาตรฐาน
				 (2.2) พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
				 (2.3) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับสร้างแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยง
2.4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
			เป็นการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยการจัด
ระบบ การจัดการทรัพยากร และภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียทีจ่ ะมีตอ่ ชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน ทรัพยากร สภาพแวดล้อม
สังคม และประเทศให้มีผลกระทบน้อยที่สุด
			(1) เป้าประสงค์
				 (1.1) เพื่อให้การจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีระบบ มีมาตรฐาน
เป็นเอกภาพ และบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
				 (1.2) เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และ
ทันต่อเหตุการณ์
				 (1.3) เพือ่ ลดความสูญเสียชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสาธารณภัย
ให้มีน้อยที่สุด
			(2) กลยุทธ์จัดการในภาวะฉุกเฉิน
				 (2.1) สร้างมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
				 (2.2) พัฒนาระบบ/เครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ
				 (2.3) เสริมสร้างระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข์
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
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2.4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
			 เป็นการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด�ำรงชีวติ และสภาวะวิถคี วามเป็นอยูข่ องชุมชน
ทีป่ ระสบภัยให้กลับสูส่ ภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดยี งิ่ ขึน้ และปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer)
ตามความเหมาะสม โดยการน�ำปัจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาด�ำเนินการในการฟื้นฟู
ซึ่งหมายรวมถึงการซ่อมสร้าง (reconstruction) และการฟื้นสภาพ (rehabilitation)
			(1) เป้าประสงค์
				 (1.1) เพือ่ ฟืน้ ฟูให้ผปู้ ระสบภัยได้รบั การสงเคราะห์ชว่ ยเหลืออย่างรวดเร็ว ทัว่ ถึง ต่อเนือ่ ง
เป็นธรรม และสามารถกลับไปด�ำรงชีวิตได้ตามปกติ
				 (1.2) เพื่อให้พื้นที่ประสบภัยได้รับการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ หรือให้ดีกว่าและ
ปลอดภัยกว่าเดิม
			(2) กลยุทธ์ฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
				 (2.1) พัฒนาระบบการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (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
ซึง่ การจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยของประเทศจ�ำเป็นต้องได้รบั ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ โดยค�ำนึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และ
ประเพณีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นส�ำคัญ
			(1) เป้าประสงค์
				 (1.1) เพื่อพัฒนาระบบและกลไกงานด้านสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงาน และองค์การ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
				 (1.2) เพือ่ พัฒนาและเชือ่ มโยงกับมาตรฐานงานด้านสาธารณภัยระดับภูมภิ าค อนุภมู ภิ าค
และระหว่างภูมิภาค
			(2) กลยุทธ์ร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
				 (2.1) พัฒนาระบบการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่มีเอกภาพ
				 (2.2) ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม
				 (2.3) เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสาธารณภัยของประเทศ
				 (2.4) ส่งเสริมบทบาทความเป็นประเทศแกนน�ำด้านการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย
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เป้ าหมาย
1. ระบบ และมาตรฐานการจัดการความเสี่ ยงจากสาธารณภัย ของ
ประเทศทีม่ คี วามพร้ อมรับมือกับสถานการณ์ อย่ างบูรณาการ
2. สั งคมไทยได้ เรียนรู้ และมีภูมคิ ุ้มกันในการจัดการสาธารณภัย
โดยการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน
3. ประชาชนสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัย และมีศักยภาพ
ในการรู้ รับ - ปรับตัว-ฟื้ นเร็วทัว่ -อย่ างยัง่ ยืน (Resilience)

แผนภาพที่ 2 - 1: ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
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2.5 แหล่งที่มาและวิธีการงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
2.5.1 งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
งบประมาณ

สาระส�ำคัญ

(1) องค์กรปกครอง (1.1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ในการป้องกัน
ส่วนท้องถิ่น
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ของตน เพื่อใช้ด�ำเนินการตั้งแต่ระยะก่อนเกิด
(Local)
ขณะเกิด และหลังเกิดสาธารณภัย โดยเฉพาะงบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าและระยะยาว เช่น การอพยพ การจัดการ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย การสาธารณสุข การสื่อสาร
การรักษาความสงบเรียบร้อย และการสาธารณูปโภค เป็นต้น
(1.2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สนับสนุนงบประมาณเพือ่ การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในพืน้ ทีข่ องตนให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ซึง่ ก�ำหนดให้มแี ผนและขัน้ ตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการจัดหาวัสดุอปุ กรณ์
เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ และยานพาหนะ พร้อมทัง้ จัดให้มเี ครือ่ งหมายสัญญาณหรือสิง่ อืน่ ใด
ในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย
(1.3) ให้มีการตั้งงบประมาณในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่น
ของตนตามกรอบแนวทางตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
(1.3.1) พระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. 2537
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต�ำบล
มีหน้าที่ต้องท�ำในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบล (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(1.3.2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
		
มาตรา 50 ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมาย เทศบาลต�ำบลมีหน้าทีต่ อ้ งท�ำใน
เขตเทศบาล (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
		
มาตรา 53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องท�ำใน
เขตเทศบาล (1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50
		
มาตรา 56 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องท�ำใน
เขตเทศบาล (1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 53
(1.3.3) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
		
มาตรา 45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ�ำนาจหน้าที่ด�ำเนินกิจการ
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด (8) จัดท�ำกิจกรรมใด ๆ อันเป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ อง
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการ
สมควรให้ราชการส่วนท้องถิน่ อืน่ ร่วมกันด�ำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัดท�ำ ทั้งนี้ ตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
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งบประมาณ

สาระส�ำคัญ

(1.3.4) พระราชบัญญัตกิ ำ� หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
		
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต�ำบล
มีอำ� นาจและหน้าทีใ่ นการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพือ่ ประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นของตนเอง (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
		
มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
มีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการจัดระบบบริการสาธารณะเพือ่ ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่
ของตน (22) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
		
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก�ำหนดอ�ำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
		
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนต�ำบลในการให้บริการสาธารณะ
(1.3.5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
		
- อาศัยอ�ำนาจตามข้อ 6 จึงก�ำหนดหลักเกณฑ์วา่ ด้วยการตัง้ งบประมาณ
เพือ่ การช่วยเหลือประชาชนตามอ�ำนาจหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. 2543
(2) กรุงเทพมหานคร (2.1) ให้กรุงเทพมหานครตัง้ งบประมาณในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพืน้ ที่
ของตน โดยบรรจุไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2529 ให้ครอบคลุมด้านการให้ความช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าและระยะยาว การอพยพ การจัดการศูนย์พักพิง
ชั่วคราว การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือผู้ได้รับภยันตรายหรือเสียหายจาก
สาธารณภัย การสาธารณสุข การสื่อสารและการสาธารณูปโภค การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และการปฏิบัติการใด ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่
และการจัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ และสิ่งอื่น ๆ ให้เป็นไป
ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
(2.2) ให้กรุงเทพมหานครจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากกรอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปี เงินอุดหนุนรัฐบาลของกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ด�ำเนินงานด้านสาธารณภัย
เพื่อท�ำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้อย่างทันท่วงทีและทั่วถึง
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งบประมาณ

สาระส�ำคัญ

(3) จังหวัดและกลุ่ม (3.1) ให้จังหวัดตั้งงบประมาณส�ำหรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากส�ำนัก
จังหวัด (Area)
งบประมาณตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 โดยการจัดท�ำแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของกลุ่มจังหวัด
และค�ำของบประมาณของจังหวัดและกลุม่ จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
เพือ่ ให้จงั หวัดและกลุม่ จังหวัดได้มสี ว่ นร่วมรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(3.2) ให้จังหวัดขอตั้งงบประมาณและขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล
เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อีกแนวทางหนึ่ง
(4) ส่ ว นราชการ ให้หน่วยงานระดับกระทรวง และระดับกรมขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
(Function)
เพื่อด�ำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามภารกิจของหน่วยงาน
ทีด่ ำ� เนินการรองรับยุทธศาสตร์ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ
2.5.2 งบประมาณอื่น ๆ ได้แก่
			(1) งบกลาง
งบกลาง
(1.1) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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สาระส�ำคัญ
(1.1.1) ก่อนเกิดภัย : ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตัง้ งบกลาง ประเภทเงินส�ำรอง
จ่ายให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
(1.1.2) ขณะเกิดภัย : ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน�ำเงินงบประมาณที่ได้
เตรียมไว้ ไปใช้จา่ ยเพือ่ บรรเทา/ช่วยเหลือความเดือนร้อนของประชาชน ทีป่ ระสบ
สาธารณภัยเป็นล�ำดับแรก ทัง้ นี้ หากงบประมาณไม่เพียงพอ ให้โอนเงินงบประมาณ
เหลือจ่าย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอื่น ที่ยังไม่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วน
ทีต่ อ้ งใช้จา่ ยไปตัง้ เป็นงบประมาณส�ำหรับจ่ายเพิม่ เติมได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2541 และทีแ่ ก้ไข
เพิ่มเติม
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งบกลาง

สาระส�ำคัญ

(1.2) กรุงเทพมหานคร ให้กรุงเทพมหานครขอตัง้ งบประมาณในการด�ำเนินงานด้านสาธารณภัยกรณีฉกุ เฉิน
หรือจ�ำเป็นไว้ในงบกลาง แนวทางตามข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ งงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2529 และให้ก�ำหนดแผนปฏิบัติการ
ในงบกลางให้ครอบคลุมการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยกรณีเร่งด่วนโดยเฉพาะงบประมาณ
ด้านการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าและ
ระยะยาว การอพยพ การจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว และการสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย เป็นต้น
(1.3) รัฐบาล
(1.3.1) กรณีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดมีความจ�ำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณ
นอกเหนือจากที่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วไม่เพียงพอ
ที่จะด�ำเนินการและมีความจ�ำเป็นเร่งด่วน ให้ส่วนราชการฯ ขอใช้เงินงบกลาง
รายการเงินส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็นโดยพิจารณาเฉพาะกรณีที่มี
ความจ�ำเป็นและเร่งด่วนที่จะต้องรีบด�ำเนินการ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(1.3.2) ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบกลาง
ให้ด�ำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ กรณีการขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการ
เงินส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็นที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
			(2) เงิ น ทดรองราชการตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยเงิ น ทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
				 เมือ่ เกิดภัยพิบตั ขิ นึ้ ในพืน้ ทีใ่ ด ให้จงั หวัดใช้วงเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบ
ภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉินให้ถูกต้องตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558

21

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local)
กรุงเทพมหานคร

2.5.1 งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (Area)
ส่วนราชการ (Function)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบกลาง
2.5.2 งบประมาณอื่นๆ

กรุงเทพมหานคร
รัฐบาล

เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

แผนภาพที่ 2 - 2 : แหล่งที่มาและวิธีการงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
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บทที่

3

หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

3.1 วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ปัจจุบันทั่วโลกยอมรับว่าสาธารณภัยเป็นเรื่องที่จัดการได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องรอให้ภัยเกิดขึ้นก่อน
จากแนวคิดในอดีตที่เคยมุ่งเน้น “การจัดการสาธารณภัย (Disaster Management : DM)” เมื่อภัยเกิดขึ้นแล้ว
กล่าวคือ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย หรือการฟื้นฟูสภาพ
หลังจากภัยผ่านพ้น มาเป็นการให้ความส�ำคัญมากขึ้นกับการด�ำเนินการอย่างยั่งยืนโดยให้ความส�ำคัญกับ
“การจั ด การความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย (Disaster Risk Management : DRM)” ประกอบด้ ว ย
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) ได้แก่ การป้องกัน (Prevention)
การลดผลกระทบ (Mitigation) และการเตรียมความพร้อม (Preparedness) ควบคู่กับการจัดการ
ในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) ได้แก่ การเผชิญเหตุ (Response) และการบรรเทาทุกข์ (Relief)
รวมถึงการฟืน้ ฟู (Recovery) ได้แก่ การฟืน้ สภาพและการซ่อมสร้าง (Rehabilitation and Reconstruction)
การสร้างให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) ดังแผนภาพที่ 3 - 1
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
Disaster Risk Reduction

ปองกันและ
ลดผลกระทบ
Prevention
and Mitigation
ฟนสภาพและ
การซอมสราง
Rehabilitation and
Reconstruction

การฟื้นฟู
Recovery
Build Back Better and Safer

เตรียมความพรอม
Preparedness

สาธารณภัย
Disaster
เผชิญเหตุ
Response
บรรเทาทุกข
Relief

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
Emergency Management

แผนภาพที่ 3 - 1 : วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
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3.2 กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

3.2.1 ระดับนโยบาย
			(1) คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.)
				 มีหน้าที่ก�ำหนดนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บูรณาการ
พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภาคเอกชน
ให้มปี ระสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบ และอ�ำนาจหน้าทีต่ ามทีร่ ะบุในมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
			(2) คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.)
				 มีหน้าทีเ่ สนอนโยบายเกีย่ วกับการป้องกันอุบตั ภิ ยั ของประเทศและเสนอแนะแนวทางปฏิบตั ิ
และประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยมีองค์ประกอบ และอ�ำนาจหน้าที่ตามระเบียบส�ำนักนายก
รัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.2.2 ระดับปฏิบัติ
			(1) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
				 ท�ำหน้าที่บังคับบัญชา อ�ำนวยการ ควบคุม ก�ำกับ ดูแล และประสานการปฏิบัติการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ โดยมีรฐั มนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และปลัดกระทรวง
มหาดไทย เป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
				 ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) มีรฐั มนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
และกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นผู้ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ ซึ่งแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งองค์กรปฏิบัติการจัดการ
ในภาวะฉุกเฉินจะกล่าวต่อไปในบทที่ 5
			(2) กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
				 ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกลาง โดยมีผู้อ�ำนวยการกลาง เป็นผู้อ�ำนวยการ มีความรับผิดชอบ ดังนี้
				 (2.1) ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติการของหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ในส่วนของสรรพก�ำลัง เครือ่ งมืออุปกรณ์ แผนปฏิบตั กิ าร เพือ่ เตรียมความพร้อมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสาธารณภัยทั้งระบบ
				 (2.2) ภาวะใกล้เกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ รวมถึง
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัย พร้อมทั้ง รายงาน และเสนอความเห็น
ต่อผูบ้ ญ
ั ชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแต่ระดับการจัดการสาธารณภัย
เพือ่ ตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยทีจ่ ะเกิดขึน้ โดยเรียกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ เป็นการประกอบก�ำลัง
เริ่มปฏิบัติการ
				 (2.3) ภาวะเกิดภัย อ�ำนวยการและบูรณาการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการจัดการ
สาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ 1) และขนาดกลาง (ระดับ 2) ให้กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
รับผิดชอบในการอ�ำนวยการ ประเมินสถานการณ์ และสนับสนุนกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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แต่ละระดับ รวมถึงติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ รายงานสถานการณ์และ
แจ้งเตือน พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อตัดสินใจ
ยกระดับในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) และนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4)
				 ทั้งนี้ ให้กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ท�ำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่ง
ในศูนย์ประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในกรณียกระดับเป็น
การจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) และขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4)
			(3) กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.)
				 ท�ำหน้าทีอ่ ำ� นวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อ�ำนวยการ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ทีผ่ วู้ า่ ราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผูอ้ ำ� นวยการ และมีองค์ประกอบดังนี้
กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ประกอบด้วย
1. ผู้ว่าราชการจังหวัด		
ผู้อ�ำนวยการ
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
รองผู้อ�ำนวยการ
3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รองผู้อ�ำนวยการ
4. ผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัด
กรรมการ
5. ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
6. ปลัดจังหวัด				
กรรมการ
7. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
กรรมการ
8. ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรแต่งตั้ง
กรรมการ
9. ผู้แทนสถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรแต่งตั้ง
กรรมการ
10. ผู้แทนองค์การสาธารณกุศลที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรแต่งตั้ง
กรรมการ
11. ผู้อ�ำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
กรรมการ
12. หัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
กรรมการและเลขานุการ
หมายเหตุ อาจปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร
อ�ำนาจหน้าที่
1. จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารตามความเสีย่ งภัยด้านต่าง ๆ ให้สอดรับกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
2. ก�ำหนดแนวทาง/การด�ำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย
ของกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ�ำเภอ และกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
3. เฝ้าระวัง ติดตาม ประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัย เมือ่ เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึน้
ในการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ 2) ให้เสนอผูอ้ ำ� นวยการจังหวัดจัดตัง้ ศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์
จังหวัดขึ้นเพื่อเผชิญเหตุสาธารณภัยในพื้นที่
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4. รวบรวมและจัดท�ำคลังข้อมูลทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัด
5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภาคเอกชน และจังหวัดข้างเคียง โดยให้และรับการสนับสนุน
ทรัพยากร เพื่อช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้มีอ�ำนาจตามกฎหมายมอบหมาย
			(4) กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.)
				 ท�ำหน้าที่อ�ำนวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดท�ำแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัย
ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมทั้งด�ำเนินการสนับสนุน การปฏิบัติการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อ�ำนวยการ เป็นผู้รับผิดชอบ มีอ�ำนาจหน้าที่และแนวทางปฏิบัติตามหมวด 3
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ องค์ประกอบ และอ�ำนาจหน้าที่ให้เป็นไป
ตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก�ำหนด
			(5) กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�ำเภอ (กอปภ.อ.)
				 ท�ำหน้าที่อ�ำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบตั งิ านตามทีผ่ วู้ า่ ราชการจังหวัด
หรือกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอ�ำเภอ เป็นผูอ้ ำ� นวยการ และ
มีองค์ประกอบ ดังนี้
กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�ำเภอ
ประกอบด้วย
1. นายอ�ำเภอ				
ผู้อ�ำนวยการ
2. ปลัดอ�ำเภอ หัวหน้ากลุ่มบริหารการปกครอง
รองผู้อ�ำนวยการ
3. ผู้ก�ำกับการหัวหน้าสถานีต�ำรวจในเขตพื้นที่
กรรมการ
4. ผู้แทนกระทรวงกลาโหมที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
5. สาธารณสุขอ�ำเภอ			
กรรมการ
6. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
กรรมการ
7. ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางในพื้นที่
กรรมการ
8. ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่นายอ�ำเภอเห็นสมควรแต่งตั้ง
กรรมการ
9. ผู้แทนสถานศึกษาที่นายอ�ำเภอเห็นสมควรแต่งตั้ง
กรรมการ
10. ผู้แทนองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่ที่นายอ�ำเภอเห็นสมควรแต่งตั้ง
กรรมการ
11. ปลัดอ�ำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
กรรมการและเลขานุการร่วม
12. ผู้แทนส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
กรรมการและเลขานุการร่วม
หมายเหตุ อาจปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ตามที่นายอ�ำเภอเห็นสมควร
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อ�ำนาจหน้าที่
1. จัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�ำเภอ และแผนที่เกี่ยวข้อง เพื่ออ�ำนวยการ ประสานงาน
และสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ใ นการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
2. ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัยและ
การฟืน้ ฟูของกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�ำเภอ และกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
3. เฝ้าระวัง ติดตาม ประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัย เมือ่ เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึน้
ในเขตพืน้ ที่ ให้เสนอผูอ้ ำ� นวยการอ�ำเภอจัดตัง้ ศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์อำ� เภอ เพือ่ ควบคุมและบัญชาการ
4. รวบรวมและจัดท�ำคลังข้อมูลทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่อ�ำเภอ
5. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ใดตามทีผ่ วู้ า่ ราชการจังหวัดและหรือกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
มอบหมาย
			(6) กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา)
				 ท�ำหน้าที่อ�ำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ
เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดท�ำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา
ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ�ำเภอ รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ�ำนวยการจังหวัดและผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้ง
สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ มีพนื้ ทีต่ ดิ ต่อหรือใกล้เคียง หรือ
เขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกเมืองพัทยา เป็นผู้อ�ำนวยการ
			(7) กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.)
				 ท�ำหน้าที่อ�ำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ
เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดท�ำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ�ำเภอ รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ�ำนวยการจังหวัดและผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้ง
สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ มีพนื้ ทีต่ ดิ ต่อหรือใกล้เคียง หรือ
เขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกเทศมนตรี เป็นผู้อ�ำนวยการ
			(8) กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต�ำบล (กอปภ.อบต.)
				 ท�ำหน้าทีอ่ ำ� นวยการ ควบคุม ปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ
เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดท�ำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอ�ำเภอ รวมถึงมีหน้าทีช่ ว่ ยเหลือผูอ้ ำ� นวยการจังหวัดและผูอ้ ำ� นวยการอ�ำเภอตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
พร้อมทัง้ สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ มีพนื้ ทีต่ ดิ ต่อหรือใกล้เคียง
หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล เป็นผู้อ�ำนวยการ
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นายกรัฐมนตรี
กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)
รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย)
กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
ผู้อ�ำนวยการกลาง
(อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด (กอปภ.จ.)

กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.)

ผู้อ�ำนวยการจังหวัด
(ผู้ว่าราชการจังหวัด)
รองผู้อ�ำนวยการจังหวัด
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานคร
(ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)
รองผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานคร
(ปลัดกรุงเทพมหานคร)
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานคร
(ผู้อ�ำนวยการเขต)

กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ�ำเภอ (กอปภ.อ.)
ผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ
(นายอ�ำเภอ)

กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา)
ผู้อ�ำนวยการท้องถิ่น
(นายกเมืองพัทยา)
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการท้องถิ่น
(ปลัดเมืองพัทยา)

กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.)
องค์การบริหารส่วนต�ำบล (กอปภ.อบต.)
ผู้อ�ำนวยการท้องถิ่น
(นายกเทศมนตรี)
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการท้องถิ่น
(ปลัดเทศบาล)

ผู้อ�ำนวยการท้องถิ่น
(นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล)
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการท้องถิ่น
(ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล)

แผนภาพที่ 3 - 2 : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
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3.3 บทบาท หน้าที่ และแนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.3.1 บทบาทหน้าที่
			 ให้หน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวง และหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องมีบทบาทหน้าที่ในการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยร่วมกัน ดังนี้
หน่วยงาน
บทบาทหน้าที่
(1) ส�ำนักนายกรัฐมนตรี (1.1) จั ด หางบประมาณเพื่ อ ด� ำ เนิ น การป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย (ส� ำ นั ก
งบประมาณ)
(1.2) สนับสนุนด้านการข่าวกรองและให้ค�ำแนะน�ำด้านการรักษาความปลอดภัย
ฝ่ายพลเรือนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติ)
(1.3) บริห ารจัด การการประชาสั ม พั นธ์ แ ละการจั ดการข่ า วสารตั้ ง แต่ ภาวะปกติ
ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย (กรมประชาสัมพันธ์)
(1.4) จัดระบบการรับบริจาคเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ส�ำนักงานปลัดส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี)
(1.5) ประสานงานหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการรวบรวมข้อมูล สภาพภูมอิ ากาศ
สภาพน�้ำในลุ่มน�้ำและเขื่อนหรือที่กักเก็บน�้ำ
(2) กระทรวงกลาโหม (2.1) สนับสนุนภารกิจของรัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบตั ิ ตามมาตรา 8 (3)
แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551
(2.2) แจ้งเตือนกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่และหน่วยงาน
พลเรือนในพื้นที่เสี่ยงภัยกรณีคาดว่าจะเกิดภัยจากการสู้รบหรือภัยทางอากาศหรือ
การก่อวินาศกรรม
(3) กระทรวงการคลัง (3.1) ก�ำหนดมาตรการด้านศุลกากร (ในการน�ำเข้าและส่งออก) เพื่อใช้สนับสนุน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กรมศุลกากร)
(3.2) ก�ำหนดมาตรการด้านการเงินและการคลังทีส่ นับสนุนการด�ำเนินงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
(3.3) ก� ำ หนดข้ อ กฎหมาย/ระเบี ย บที่ ใ ช้ ใ นการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
(กรมบัญชีกลาง)
(3.4) ก�ำหนดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับระเบียบเงินทดรองราชการ (กรมบัญชีกลาง)
(4) กระทรวง
(4.1) ประสานงานกับหน่วยงานราชการของต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
การต่างประเทศ
ประจ�ำประเทศไทย ในการด�ำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(4.2) ติดต่อประสานขอรับความร่วมมือ ความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากรัฐบาล
ต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตัง้ แต่
ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย
(4.3) ชี้แจง และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับ
หน่วยงานของต่างประเทศ รวมทัง้ สถานทูตต่างประเทศประจ�ำประเทศไทยเพือ่ ด�ำเนินการ
ตามอ�ำนาจหน้าที่
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
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หน่วยงาน
(5) กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

บทบาทหน้าที่
(5.1) ให้ความรูแ้ ละเผยแพร่ความรูด้ า้ นความปลอดภัยเมือ่ เกิดสาธารณภัยแก่นกั ท่องเทีย่ ว
และผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(5.2) ก�ำหนดมาตรการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย (กรมการท่องเที่ยว)
(5.3) ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย (กรมการท่องเที่ยว)

(6) กระทรวงการพัฒนา (6.1) เสริมสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมให้เป็นกลไกเสริม
สังคมและความมั่นคง ในการท�ำงานป้องกันสาธารณภัยในระดับชุมชนรากฐาน
(6.2) สนับสนุนด้านการสังคมสงเคราะห์แก่ผปู้ ระสบภัย และดูแลช่วยเหลือเด็กก�ำพร้า
ของมนุษย์
คนพิการและผู้สูงอายุ ในพื้นที่ประสบภัย
(6.3) วางแผนและฟื้นฟูด้านสังคมและจิตใจให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้ประสบปัญหา
ทางสังคม
(6.4) สนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อฟื้นฟูภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว
(6.5) รับผิดชอบในการเตรียมการและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
(7) กระทรวงเกษตรและ (7.1) จัดท�ำฐานข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ที่เกิดภัยในอดีต
สหกรณ์
(กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน
และส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
(7.2) วางแผนและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ด้านการเกษตร
(ส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์
กรมประมง กรมชลประทาน กรมพัฒนาทีด่ นิ ส�ำนักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
กรมการข้าว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์
และส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
(7.3) พัฒนาพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมและพืน้ ทีช่ ลประทานเพือ่ ลดความเสีย่ งจากสาธารณภัย
(กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน
ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมวิชาการเกษตร)
(7.4) ติดตามสถานการณ์ภัยและแจ้งเกษตรกรเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
(ส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์
กรมประมง กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน และกรมการข้าว)
(7.5) ส�ำรวจและประเมินความเสียหายด้านการเกษตร เพื่อให้การช่วยเหลือตาม
ระเบียบของทางราชการ (ส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมชลประทาน)
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หน่วยงาน

บทบาทหน้าที่
(7.6) ปรับปรุง ฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ชลประทานที่ได้รับความเสียหาย
จากสาธารณภัย เพื่อให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้ (กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน และส�ำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
(7.7) ปฏิบตั กิ ารฝนหลวงและบริหารจัดการน�ำ้ เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและ
ภัยแล้ง (กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และกรมชลประทาน)
(7.8) ก�ำหนดแนวทางป้องกันและให้ความช่วยเหลือสัตว์เลีย้ ง สัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์งาน
ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย (กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม และ
กรมการข้าว)

(8) กระทรวงคมนาคม

(8.1) จัดท�ำแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านคมนาคม ให้สอดคล้อง
กับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(8.2) ปรับปรุงเส้นทางและโครงข่ายคมนาคม สนับสนุนภารกิจการส่งก�ำลังบ�ำรุง
พร้อมทั้งแก้ไขเส้นทางเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย
(8.3) จัดให้มเี ส้นทางส�ำรอง เส้นทางเลีย่ ง หรือท�ำทางชัว่ คราว รวมทัง้ ซ่อมหรือดัดแปลง
แก้ไขสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในระบบคมนาคม เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานของ
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และกองอ�ำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
(8.4) สนับสนุนการอพยพเคลือ่ นย้ายประชาชนออกจากพืน้ ทีป่ ระสบภัย หรือเสีย่ งต่อ
การเกิดสาธารณภัย เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย
(8.5) สนับสนุนข้อมูลเส้นทางสัญจร เส้นทางเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่ประสบภัย
ส�ำหรับประชาชน
(8.6) บูรณะ ฟื้นฟู เส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายให้สามารถใช้งานได้โดยเร็ว
(8.7) จั ด ท� ำ ระบบฐานข้ อ มู ล ทรั พ ยากรเพื่ อ การป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ด้านคมนาคม
(8.8) ให้การสนับสนุนงานด้านการจราจรในเส้นทางรับผิดชอบที่ประสบภัย
(8.9) ประสานงานและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย ภัยด้านความมั่นคง และสถานการณ์
ฉุกเฉินระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ภาคประชาสังคม
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(9) กระทรวงทรัพยากร (9.1) ประเมิ น สถานการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง เป็ น การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล สภาพอากาศ
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม สิง่ ปกคลุมดิน ปริมาณน�ำ้ ฝน สถานการณ์นำ�้ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ รวมทัง้ ข้อมูล
พืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยและพืน้ ทีท่ เี่ กิดภัยในอดีต พร้อมทัง้ ประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ แจ้งเตือน
ประชาชน และเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์
(9.2) ประสานงานร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการวางแผน ควบคุม ป้องกันอันตราย
จากสาธารณภัยประเภทต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เช่น ไฟป่าและหมอกควัน ธรณีพบิ ตั ภิ ยั (ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ และหลุมยุบ) และ
มลพิษต่าง ๆ เป็นต้น
(9.3) วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
เพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
(9.4) ปรับปรุง ฟื้นฟู แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม และเขตอุทยาน
ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยให้กลับสู่สภาพเดิม และไม่เสี่ยงต่อการเกิดภัย
(9.5) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเกิดสาธารณภัย
รวมทั้งวางแผนด�ำเนินการฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลเหมาะสม
ต่อการด�ำรงชีวิตของประชาชนและสิ่งมีชีวิต
(9.6) ควบคุมและป้องกันสัตว์ป่าและสัตว์อพยพที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย
(10) กระทรวงเทคโนโลยี (10.1) ด�ำเนินการให้มรี ะบบสือ่ สารและโทรคมนาคมทัง้ ระบบสือ่ สารหลัก ระบบสือ่ สารรอง
สารสนเทศและ
ระบบสื่อสารส�ำรอง ตลอดจนให้บริการฐานข้อมูล ด้านสารสนเทศการสื่อสารให้
การสื่อสาร
สามารถใช้การได้ในทุกสถานการณ์ (ส�ำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน))
(10.2) สนับสนุนข้อมูลสภาวะและการพยากรณ์อากาศ (กรมอุตุนิยมวิทยา) และสถิติ
เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ)
(10.3) ให้บริการฐานข้อมูลด้านการเตือนภัยและการสื่อสารในภาวะวิกฤตตลอดจน
สนับสนุนการใช้ระบบสื่อสารส�ำรอง
(10.4) สนับสนุนอุปกรณ์ เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในการสือ่ สาร การจัดช่องการสือ่ สารส�ำรอง
เพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน และสนับสนุนก�ำลังคน เพื่อบริการติดต่อสื่อสารได้ตลอดระยะ
เวลาระหว่ า งที่ เ กิ ด ภั ย และพื้ น ที่ ภ ายนอก เพื่ อ ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว
(บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน))
(10.5) ฟื้นฟูระบบสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารได้ (บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด
(มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน))
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(11) กระทรวงพลังงาน (11.1) บริหารจัดการด้านก๊าซธรรมชาติในสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน (กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ และบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน))
(11.2) บริหารจัดการด้านน�้ำมันเชื้อเพลิงในสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน (กรมธุรกิจ
พลังงาน)
(11.3) บริหารจัดการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานในสภาวะฉุกเฉิน ด้านพลังงาน
(ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน)
(11.4) บริหารจัดการด้านไฟฟ้าในสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับกิจการพลังงาน ส�ำนักนโยบายและแผนพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย)
(11.5) บริหารจัดการแผนรองรับในสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานในภาพรวม (ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน)
(11.6) จั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล แหล่ ง พลั ง งาน เพื่ อ ใช้ ส นั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และกองอ�ำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพืน้ ที่ (ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน กรมเชือ้ เพลิง
ธรรมชาติ และกรมธุรกิจพลังงาน)
(11.7) จัดหาทรัพยากรด้านพลังงาน ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (กรมธุรกิจพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษทั
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน))
(11.8) สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน))
(12) กระทรวงพาณิชย์ (12.1) จั ด ท� ำ ทะเบี ย นฐานข้ อ มู ล ผู ้ ผ ลิ ต /ผู ้ น� ำ เข้ า สิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคที่ จ� ำ เป็ น
ต่อการครองชีพ (กรมการค้าภายใน และองค์การคลังสินค้า)
(12.2) สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย โดยประสานผู้ผลิต/ผู้น�ำเข้าสินค้าที่จ�ำเป็น
ต่อการครองชีพ (กรมการค้าภายใน)
(12.3) จัดระบบการปันส่วนและก�ำหนดมาตรการควบคุมราคาสินค้าและบริการ
ขณะเกิดภัย (กรมการค้าภายใน)
(12.4) ก�ำหนดมาตรการก�ำกับดูแลราคาสินค้าและปริมาณสินค้า เพือ่ การจัดหาสินค้า
ทีจ่ ำ� เป็นในขณะเกิดสาธารณภัยและป้องปรามการฉวยโอกาสกักตุนสินค้าหรือขึน้ ราคา
สินค้าซ�ำ้ เติมผูบ้ ริโภค โดยมีการก�ำกับดูแลทัง้ ต้นทางและปลายทาง (กรมการค้าภายใน)
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(12.5) ติดตามสินค้าที่เป็นพืชผลการเกษตรในพื้นที่ประสบภัย รวมทั้งส�ำรวจและ
ประเมินความเสียหาย (กรมการค้าภายใน)
(12.6) ประสานผูผ้ ลิต/ผูน้ ำ� เข้า เพือ่ ส่งสินค้าเข้าแต่ละพืน้ ทีใ่ ห้เพียงพอกับความต้องการ
โดยเฉพาะพื้นที่ประสบภัย และให้จ�ำหน่ายในราคาปกติ (กรมการค้าภายใน)

(13) กระทรวงมหาดไทย (13.1) สัง่ การ และประสานให้จงั หวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด�ำเนินการเกีย่ วกับ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และพื้นที่ข้างเคียง
หรือเมื่อได้รับการร้องขอ
(13.2) ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการขุดดิน
และถมดิน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมกิจการการค้าอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือ
ความผาสุกแห่งสาธารณชนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(13.3) ด�ำเนินการตามมาตรการด้านผังเมืองเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(13.4) ประกาศเขตพืน้ ทีป่ ระสบสาธารณภัยเพือ่ สามารถช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยได้ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(13.5) อ�ำนวยการและประสานการปฏิบตั กิ ารจัดการสาธารณภัยและให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัย ฟืน้ ฟูและบูรณะสภาพพืน้ ทีป่ ระสบภัยในกรณีทเี่ กิดสาธารณภัยขนาดใหญ่
ที่มีผลกระทบรุนแรงกว้างขวาง
(13.6) ส่งเสริมและรักษาความมั่นคงภายใน ความสงบเรียบร้อย และให้มีบริการ
ประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
(13.7) ให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน พ.ศ. 2556 โดยการประกาศเขตให้
ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน เขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดประกาศโดยผูว้ า่ ราชการ
จังหวัด และเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครประกาศโดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
(14) กรมป้องกันและ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการด�ำเนินการเกีย่ วกับการป้องกันและบรรเทา
บรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยของประเทศ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 โดยมีหน้าที่ดังนี้
(14.1) จัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสนอคณะกรรมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี
(14.2) จัดให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อหามาตรการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้มีประสิทธิภาพ
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(14.3) ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
(14.4) ให้การสงเคราะห์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย ผู้ได้รับภยันตราย หรือผู้ได้รับ
ความเสียหายจากสาธารณภัย
(14.5) แนะน�ำ ให้ค�ำปรึกษา และอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน
(14.6) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินการตามแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ

(15) กระทรวงยุติธรรม (15.1) ให้ค�ำแนะน�ำ ช่วยเหลือ และให้ความรู้แก่ประชาชนทางกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การเรียกร้องสิทธิและการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัด)
(15.2) สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์เมื่อได้รับการร้องขอ (สถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์)
(15.3) สนับสนุนก�ำลังแรงงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กรมคุมประพฤติ
และกรมราชทัณฑ์)
(16) กระทรวงแรงงาน (16.1) จัดเตรียม จัดหาแรงงานทีม่ คี วามรูท้ างเทคนิค เพือ่ ประโยชน์ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
(16.2) ให้การศึกษา อบรม และฝึกฝนแรงงานในสถานประกอบการ เพือ่ ความปลอดภัย
ในการท�ำงาน และสามารถป้องกันและรักษาความปลอดภัยในสถานประกอบการ
ของตนเอง (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)
(16.3) ส�ำรวจ จัดเตรียม จัดหา โดยการเรียกร้องเกณฑ์จ้างหรือเช่าเครื่องมือเครื่องใช้
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(16.4) ตรวจสอบข้อมูลแรงงานทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสาธารณภัยเพือ่ ให้การช่วยเหลือ
ด้านคุ้มครอง และเรียกร้องสิทธิที่พึงได้ตามกฎหมายแรงงาน (กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน)
(16.5) ฝึกอาชีพและจัดหางานให้ผู้ประสบภัย (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)
(16.6) จัดหน่วยให้บริการด้านประกันสังคมแก่แรงงานทีป่ ระสบภัย (ส�ำนักงานประกัน
สังคม)
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(17) กระทรวงวัฒนธรรม (17.1) จัดท�ำฐานข้อมูลโบราณสถานที่สามารถใช้เป็นจุดอพยพ/ศูนย์พักพิงชั่วคราว
หรือสถานที่อ�ำนวยความสะดวกแก่การปฏิบัติงานของกองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในพื้นที่ (กรมศิลปากร)
(17.2) จัดเตรียมพืน้ ทีโ่ บราณสถานทีส่ ามารถใช้เป็นจุดอพยพ/ศูนย์พกั พิงชัว่ คราว หรือ
สถานที่อ�ำนวยความสะดวกแก่การปฏิบัติงานของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ และกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
(กรมศิลปากร)
(17.3) ฟืน้ ฟูบรู ณะศาสนสถาน (ยกเว้นวัดและมัสยิด) โบราณสถาน โบราณวัตถุทเี่ สียหาย
จากสาธารณภัยให้กลับคืนสู่สภาพเดิม (กรมการศาสนา และกรมศิลปากร)
(18) กระทรวงวิทยาศาสตร์ (18.1) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมส�ำหรับ
และเทคโนโลยี
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส�ำนักงานปรมาณูเพือ่ สันติ และสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน))
(18.2) ให้บริการข้อมูลดาวเทียมส�ำรวจทรัพยากร ข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ และข้อมูลจาก
เรดาร์ชายฝั่งเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส�ำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน))
(18.3) สนับสนุนองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีเกีย่ วกับการจัดการสาธารณภัย (ส�ำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส�ำนักพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน�้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน))
(19) กระทรวงศึกษาธิการ (19.1) พัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนเกีย่ วกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทุกระดับชั้น ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับชั้นอุดมศึกษา
(19.2) ส่งเสริมหน่วยงานการศึกษาให้มบี ทบาทในการช่วยเหลือ/สนับสนุนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
(19.3) ส่งเสริมให้ความรู้และการสร้างจิตส�ำนึกแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(19.4) สนับสนุนบุคลากรด้านการศึกษา เช่น ลูกเสือและเนตรนารี เป็นต้น เพือ่ สนับสนุน
การปฏิบัติงานของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และ
กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
(19.5) ส�ำรวจและจัดท�ำฐานข้อมูลสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว

36

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558

หน่วยงาน

บทบาทหน้าที่

20. กระทรวงสาธารณสุข (20.1) จัดเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลทุกระดับในการรับมือกับสาธารณภัย รวมถึง
พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครให้มคี วามรูแ้ ละทักษะ พร้อมทีจ่ ะปฏิบตั งิ าน
เมื่อเกิดสาธารณภัย และป้องกันตนเองจากภัยที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน
(20.2) จัดหาและจัดเตรียมส�ำรองทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึง
การพัฒนาทีมปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉินในระดับต่าง ๆ ทีพ่ ร้อมปฏิบตั กิ าร
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถใช้ประโยชน์ได้ทันทีเมื่อเกิด
สาธารณภัย ได้แก่ ทีม Mini MERT ระดับอ�ำเภอ ทีม MERT (Medical Emergency
Response Team) ระดับจังหวัด ทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลือ่ นทีเ่ ร็ว (SRRT) เป็นต้น
(20.3) จัดให้มีและพัฒนาระบบสื่อสารเพื่อการประสานงานและสั่งการภายในและ
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
(20.4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลผูเ้ ชีย่ วชาญทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทัง้ เครือ่ งมือ
ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ของภาครัฐและเอกชน
(20.5) เป็นหน่วยงานหลักด้านการแพทย์และสาธารณสุขรับผิดชอบในการตอบสนอง
ต่อสาธารณภัย โดยประสานและจัดการให้มผี บู้ ญ
ั ชาการเหตุการณ์ดา้ นการแพทย์และ
สาธารณสุข (Public Health & Medical Incidence Commander) รวมทั้ง
จัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในระดับต่าง ๆ (Public Health
Emergency Operation Center: PHEOC)
(20.6) ประสานและสั่งการหน่วยงานสังกัดและหน่วยงานในก�ำกับของกระทรวง
สาธารณสุข ได้แก่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) องค์การเภสัชกรรม (GPO) เป็นต้น พร้อมทั้งประสาน
ความร่วมมือหน่วยงาน เครือข่าย ภาคส่วนต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน เช่น โรงพยาบาล
ในสังกัดมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย
โรงพยาบาลเอกชน มูลนิธิฯ อาสาสมัครต่าง ๆ เป็นต้น
(20.7) ประสานการระดมสรรพก�ำลังและทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข
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�ำกับให้มกี ารคงสภาพและประคับประคองระบบบริการ ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ มิตดิ า้ นการดูแลสภาพจิตใจ การอนามัยแม่และเด็ก
การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การเฝ้าระวังโรคติดต่อ ตลอดจน
การเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของผูป้ ระสบภัยได้อย่างทัว่ ถึงในทุกพืน้ ที่
ของประเทศ
(20.11) ฟืน้ ฟูระบบการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงฟืน้ ฟูสภาพจิตใจ
สังคม และวิถีชีวิตของผู้ประสบภัย และผู้เกี่ยวข้องให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
(20.12) จัดให้ความรู้แก่ประชาชนและชุมชนในด้านการป้องกัน การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น การสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สามารถช่วยตนเองและผู้อื่นได้
(20.13) พัฒนาให้มีระบบการพยากรณ์โรค (Prognosis) และการแจ้งเตือนภัย
(Warning system) พร้อมทัง้ มีการกระจายข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
(20.14) พัฒนาวิชาการและองค์ความรูด้ า้ นเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเผยแพร่
ให้ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวปฏิบัติ

(21) สถาบันการแพทย์ (21.1) สนับสนุนงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฉุกเฉินแห่งชาติ
(21.2) สนับสนุนหน่วยงานที่จัดท�ำข้อมูลผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากภัยที่เกิดขึ้น
(21.3) จัดท�ำมาตรฐาน หลักเกณฑ์ เกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรฐาน
ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
(21.4) สนับสนุนให้มีระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน และพัฒนาระบบสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน
(21.5) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา รวมถึงเผยแพร่ความรู้การแพทย์ฉุกเฉิน
(21.6) จัดให้มกี ารศึกษาและฝึกอบรมการปฏิบตั หิ น้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับการแพทย์ฉกุ เฉิน
(21.7) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน
(22) กระทรวงอุตสาหกรรม (22.1) ก�ำหนดมาตรฐานและก�ำกับดูแลการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าชุมชน ทีอ่ ยู่
ในความรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีคณ
ุ ภาพตามทีก่ ฎหมาย กฎ ระเบียบและวิธกี ารอืน่
ที่ก�ำหนด
(22.2) จัดท�ำแผนการจัดการสาธารณภัยให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ
(22.3) สนับสนุนข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย
เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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(22.4) จัดท�ำฐานข้อมูลทรัพยากรของแหล่งอุตสาหกรรม เพือ่ ใช้สนับสนุนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
(22.5) ให้ความช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย

(23) ส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ

(23.1) รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
และพื้นที่ใกล้เคียง
(23.2) ควบคุมและบั ง คั บใช้ ก ฎหมายเพื่ อ ป้ อ งกั นและปราบปรามการกระท� ำ ผิ ด
ทางอาญา
(23.3) ปฏิบัติหน้าที่ด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล การจัดการศพ การติดตาม
ผู้สูญหาย และการส่งกลับ
(23.4) จัดระบบจราจรในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ใกล้เคียง
(23.5) จัดชุดเจ้าหน้าทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญพิเศษสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เช่น ชุดกู้ภัย ชุดสุนัขค้นหา ชุดเก็บกู้ และท�ำลายวัตถุระเบิด เป็นต้น
(23.6) สนับสนุนก�ำลังเจ้าหน้าที่ เครือ่ งมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะ แก่กองบัญชาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในพื้นที่
(24) ส�ำนักงาน
(24.1) จั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล วั ด ที่ ส ามารถใช้ เ ป็ น จุ ด อพยพ/ศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราว หรื อ
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ สถานที่อ�ำนวยความสะดวกแก่การปฏิบัติงานของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ และกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
(24.2) จั ด เตรี ย มพื้ น ที่ วั ด ที่ ส ามารถใช้ เ ป็ น จุ ด อพยพ/ศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราว หรื อ
สถานที่อ�ำนวยความสะดวกแก่การปฏิบัติงานของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ และกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
(24.3) ฟื้นฟูบูรณะวัดที่เสียหายจากสาธารณภัยให้กลับสู่สภาพปกติหรือดีกว่าเดิม
(25) มูลนิธิราชประชา (25.1) ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ
(25.2) ให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษา ทุนการศึกษา และเด็กก�ำพร้าหรืออนาถา
นุเคราะห์ในพระบรม
ที่ครอบครัวประสบสาธารณภัย
ราชูปถัมภ์
(25.3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่วประเทศ
(25.4) ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือและบรรเทาแก่ประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยาก
เดือดร้อน
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หน่วยงาน
(26) สภากาชาดไทย

(27) ส�ำนักงาน
คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

บทบาทหน้าที่
(26.1) จัดเตรียมโลหิต ยา เวชภัณฑ์ วัสดุอปุ กรณ์ตา่ ง ๆ ตลอดจนเครือ่ งอุปโภคบริโภค
เพื่อใช้ในการบรรเทาทุกข์และสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
(26.2) ฝึ ก อบรมเจ้ า หน้ า ที่ สมาชิ ก สภากาชาดไทย อาสากาชาด เหล่ า กาชาด
จังหวัด และประชาชนเพื่อเตรียมพร้อมรับสาธารณภัย รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับ
การปฐมพยาบาลและการสาธารณสุขเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้
เมื่อประสบภัย
(26.3) บรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัยขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุดว้ ยการบริการทางการแพทย์
ทัง้ การรักษาพยาบาล ป้องกันโรค และสงเคราะห์เครือ่ งอุปโภคบริโภค ตลอดจนอุปกรณ์
และบริการอื่น ๆ ตามความจ�ำเป็นของผู้ประสบภัย
(26.4) ติ ด ต่ อ และประสานความร่ ว มมื อ กั บ สภากาชาดประเทศต่ า ง ๆ ผ่ า น
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ และสหพันธ์กาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง
ระหว่างประเทศ
ควบคุม ก�ำกับ ดูแล การใช้คลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เพื่อสนับสนุน
การจัดการสาธารณภัย เมื่อได้รับการประสานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(28) องค์การสาธารณกุศล (28.1) สนับสนุนกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือกองอ�ำนวยการ
มูลนิธิ และภาคเอกชน ป้องกันและสาธารณภัยในพื้นที่
(28.2) สนับสนุนการจัดท�ำฐานข้อมูลทรัพยากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
(28.3) ร่วมปฏิบตั งิ านตามทีผ่ อู้ ำ� นวยการมอบหมายตามขีดความสามารถและทรัพยากร
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นายกรัฐมนตรี
กอ.รมน.
ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ
ตามกรอบความร่วมมือ

กปภ.ช.

สมช.

แผน
ปภ.ช.
ผบ.บกปภ.ช.
(รมว.มท.)

ศบภ.กห.
(รมว.กห.)

บกปภ.ช.

ทท.
(ศบภ.ทท.)

สป.
(ศบภ.สป.)
กระทรวง
กรม
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ตร.

ภาคเอกขน
องค์กร
มูลนิธิการกุศล

บช.น.
ภ.1-9

ผอ.กอปภ.ก.
(อ.ปภ.)

บช.ส.
บช.ตชด.
สพฐ.ตร.

ผอ.ท้องถิ่น
(นายกเมืองพัทยา)
กอปภ.เมืองพัทยา

ผอ.จว.
(ผวจ.)
กอปภ.จว

ผอ.กทม.
(ผว.กทม.)
กอปภ.กทม.

ผอ.อ�ำเภอ
(นอภ.)
กอปภ.อ�ำเภอ

ผช.ผอ.กทม.
(ผอ.เขต)
กอปภ.สนง.เขต

ผอ.ท้องถิ่น
(นายกเทศมนตรี)
กอปภ.เทศบาล

ทบ.
(ศบภ.ทบ.)

ทร.
(ศบภ.ทร.)

นขต.บก.ทท.
นทพ.

นขต.ทบ.
ทภ.1,2,3,4

ทรภ.1,2,3
ฐท.กท.
กปช.จต.
นรข.
ฉก.นย.ภต.

ทอ.
(ศบภ.ทอ.)

ศูนย์ ปภ.เขต 1-18

ศชต.
บช.ก.

บก.ทท.
(ศบภ.บก.ทท.)

มทบ.

นขต.ทอ.
หน่วย ณ ที่ตั้ง
ต่างจังหวัด ฝูงบินอิสระ

กองก�ำลังหรือหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่/
หน่วยทหารในพื้นที่*

ผอ.ท้องถิ่น
(นายก อบต.)
กอปภ.อบต.

หมายเหตุ

สายการบังคับบัญชา
สายการประสานงาน
* การแบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหม และหนังสือตกลงร่วมกันระหว่าง ผอ.จว. หรือผว.กทม. และ
ผบ. ของทหารในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

แผนภาพที่ 3 - 3 : แผนผังความเชื่อมโยงการปฏิบัติร่วมกับหน่วยต่าง ๆ
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3.3.2 แนวทางการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
			(1) แนวทางการปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหาร
				 ในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมระหว่างพลเรือนกับทหารนั้น จะต้อง
มีการประสานงานระหว่างกันอย่างใกล้ชิด และพยายามเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกัน รวมทั้งด�ำรงการติดต่อ
สื่อสารระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนระหว่างการปฏิบัติงาน ทั้งนี้
เพือ่ เป็นการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และ
ศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์แต่ละระดับ ฝ่ายทหารอาจพิจารณาจัดตัง้ ศูนย์ประสานงานระหว่างพลเรือนกับทหาร
หรือศูนย์ปฏิบัติงานร่วมระหว่างพลเรือนกับทหาร ขึ้นอยู่กับระดับของหน่วยและสถานการณ์สาธารณภัย
เพือ่ ประชุมหารือและแลกเปลีย่ นข้อมูลในการจัดการสาธารณภัย รวมทัง้ การบรรยายสรุปสถานการณ์ประจ�ำวัน
เพื่อท�ำความเข้าใจต่อสถานการณ์ให้ตรงกัน โดยยึดกรอบแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานหลักสากล และ
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ดังนี้
				 (1.1) ด�ำเนินการตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2550
				 (1.2) ด�ำเนินการตามแนวทางการปฏิบตั งิ านร่วมระหว่างพลเรือนกับทหารในการบรรเทา
สาธารณภัย
				 (1.3) ด�ำรงการติดต่อสือ่ สารและประสานการปฏิบตั อิ ย่างใกล้ชดิ ระหว่างพลเรือนกับทหาร
ในพื้นที่
			(2) แนวทางการปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณกุศล
				 (2.1) ให้จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แต่ละระดับ (กรณี
เกิดสาธารณภัย) เพือ่ ร่วมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัย
ให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ
				 (2.2) ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ร่วมกับองค์การสาธารณกุศลจัดท�ำแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนก�ำลังทรัพยากร เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือ เพื่อการปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ
			(3) แนวทางการปฏิบัติร่วมกับต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
				 (3.1) รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศในกรณีที่เกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง
(ระดับ 4) และมีความจ�ำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ให้กระทรวงการต่างประเทศน�ำเรือ่ งเสนอ
สู่การพิจารณาของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติดงั กล่าวข้างต้นแล้ว ให้ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย
(กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ
เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานการรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศต่อไป
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			 (3.2) ให้กระทรวงการต่างประเทศ จัดท�ำมาตรฐานวิธีปฏิบัติส�ำหรับหน่วยงานและ
องค์การระหว่างประเทศที่ด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือประเทศไทยในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
				 (3.3) กรณีที่รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศหรือองค์กรภาคเอกชน
ต่างประเทศมีความประสงค์จะให้การสนับสนุนสิ่งของ ก�ำลังเจ้าหน้าที่หรือสิ่งอื่นใด เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบสาธารณภัยทีเ่ กิดขึน้ ในราชอาณาจักรไทยให้ดำ� เนินการตามข้อผูกพันสัญญาข้อตกลงหรือความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่ได้มีการจัดท�ำขึ้น โดยยกเว้นอากรแก่สิ่งของนั้น ทั้งนี้ ให้กระทรวงการต่างประเทศ
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				 (3.4) ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท�ำแนวทางการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือ
ต่างประเทศกรณีเกิดสาธารณภัย และมีการร้องขอความช่วยเหลือจากประเทศไทย โดยให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้การสนับสนุน

3.4 ขอบเขตสาธารณภัย

ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติฉบับนี้ ให้เป็นไปตาม
ความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ดังนี้
“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น�้ำ 
การระบาดของศัตรูพชื ตลอดจนภัยอืน่ ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่วา่ เกิดจากธรรมชาติ มีผทู้ ำ� ให้
เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหาย
แก่ทรัพย์สนิ ของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย”

3.5 ระดับการจัดการสาธารณภัย

ระดับการจัดการสาธารณภัยแบ่งเป็น 4 ระดับ ทั้งนี้ ขึ้นกับพื้นที่ ประชากร ความซับซ้อน หรือ
ความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ตลอดจนศักยภาพด้านทรัพยากร ที่ผู้มีอ�ำนาจตามกฎหมาย
ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก ดังนี้
ระดับ

การจัดการ

1

สาธารณภัยขนาดเล็ก

2

สาธารณภัยขนาดกลาง

3

สาธารณภัยขนาดใหญ่

4

สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง

ผู้มีอ�ำนาจตามกฎหมาย
ผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ ผู้อ�ำนวยการท้องถิ่น และ/หรือ
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุมและสั่งการ
ผู้อ�ำนวยการจังหวัด หรือผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานคร
ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซงึ่ นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
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3.6 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายหลักในการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ โดยมีกฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/ค�ำสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสนับสนุน
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้
3.6.1 กฎหมายหลัก
			 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
รวม 6 ฉบับ ได้แก่
			(1) กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารชดเชยความเสียหายแก่ผเู้ สียหายจากการบ�ำบัด
ภยันตรายจากสาธารณภัย พ.ศ. 2554
			 (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553
			 (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
			 (4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเครือ่ งแบบ เครือ่ งหมาย และบัตรประจ�ำตัวเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2554
			 (5) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การออกหนั ง สื อ รั บ รอง
กรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์ หรือบริการอื่นใด
พ.ศ. 2552
			 (6) ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง แบบหนังสือรับรองผู้ประสบภัย
3.6.2 กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/ค�ำสั่ง ที่ส�ำคัญเพื่อการสนับสนุนการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย
			 (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และระเบียบส�ำนักนายก
รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
				 (1.1) ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน�ำ้ แห่งชาติ พ.ศ. 2550
				 (1.2) ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน�ำ้ เนือ่ งจาก
น�้ำมัน พ.ศ. 2547
				 (1.3) ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
พ.ศ. 2552
				 (1.4) ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริจาคและการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2542
				 (1.5) ระเบี ย บส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยกองทุ น ร่ ว มบรรเทาความเสี ย หาย
ทางการเกษตร พ.ศ. 2539
				 (1.6) ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนร่วมบรรเทาความเสียหายทางการเกษตร
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
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				 (1.7) ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานด้านสาธารณูปโภค พ.ศ. 2529
				 (1.8) ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2538
				 (1.9) ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยนโยบายและการฟืน้ ฟูทะเลไทย พ.ศ. 2539
				 (1.10) ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรีย่ ไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544
				 (1.11) ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารสินเชือ่ เกษตรแห่งชาติ
พ.ศ. 2541
			 (2) พระราชบัญญัตวิ ธิ กี ารงบประมาณ พ.ศ. 2502 และระเบียบกระทรวงการคลังทีเ่ กีย่ วข้อง
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�ำเป็นในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พ.ศ. 2532
				 (2.4) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินทดรองราชการเพือ่ การป้องกันและ
ขจัดภาวะมลพิษทางทะเลเนื่องจากน�้ำมัน พ.ศ. 2527
				 (2.5) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือราษฎร
ที่ประสบภาวะฝนแล้ง พ.ศ. 2521
			 (3) พระราชก�ำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผทู้ ไี่ ด้รบั ความเสียหายจากอุทกภัย
พ.ศ. 2555
			 (4) พระราชก�ำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555
			 (5) ค�ำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก�ำหนด
นโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
			 (6) พระราชบัญญัติ/ระเบียบ/ประกาศ/ค�ำสั่งอื่น ๆ
				 (6.1) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457
				 (6.2) พระราชบัญญัติควบคุมกิจการธนาคารในภาวะฉุกเฉิน พุทธศักราช 2484
				 (6.3) พระราชบัญญัตคิ วบคุมและจัดการกิจการหรือทรัพย์สนิ ของคนต่างด้าวบางจ�ำพวก
ในภาวะคับขัน พุทธศักราช 2484
				 (6.4) พระราชบัญญัติคันและคูน�้ำ พ.ศ. 2505
				 (6.5) พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2542
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				 (6.6) พระราชบัญญัตสิ งเคราะห์ผปู้ ระสบภัยเนือ่ งจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบตั งิ าน
ของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543
				 (6.7) พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
				 (6.8) พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
พ.ศ. 2554
					 - ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดแบบแจ้งการเกิด
อุบัติภัยร้ายแรง หรือการประสบอันตรายจากการทํางาน 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
					
- กฎกระทรวงกําหนดแบบและวิธีการให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ
ทีเ่ ข้ามาในราชอาณาจักรแจ้งและยืน่ เอกสารต่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
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
					
- กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2546
				 (6.17) พระราชบัญญัตอิ าวุธปืน เครือ่ งกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิง่ เทียม
อาวุธปืน พ.ศ. 2490
				 (6.18) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน
				 (6.19) กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ พ.ศ. 2547
				 (6.20) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรือ่ งการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการช่วยเหลือฟืน้ ฟูความเสียหายจากภัยพิบตั ธิ รรมชาติและสาธารณภัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
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3.6.3 กฎหมายในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่ส�ำคัญ

สาธารณภัย

กฎหมายหลัก
ในการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย

กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/ กฎหมาย/ระเบียบ
ค�ำสั่ง ที่ส�ำคัญเพื่อสนับสนุน
ประกาศ/ค�ำสั่ง
การจัดการความเสี่ยงจาก อื่น ๆ ที่น�ำมาปรับใช้
สาธารณภัย
กับทุกสาธารณภัย

(1) แผ่นดินไหว, พระราชบัญญัติป้องกันและ
(1.1) พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม
อาคารถล่ม
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 อาคาร พ.ศ. 2522
และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
(1.2) กฎกระทรวงก� ำ หนด
หลักเกณฑ์การอนุญาตดัดแปลง
อาคารเพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรง
ของอาคารให้สามารถต้านแรง
สั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว
พ.ศ. 2555
(1.3) กฎกระทรวงก�ำหนดการรับ
น�้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทน
ของอาคารและพื้นดินที่รองรับ
อาคารในการต้านทานแรง
สั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
พ.ศ. 2550
ฯลฯ
(2) อุทกภัย

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 ข้ อ 3.6.2 (6)
(6.1)-(6.11), (6.18)
ให้น�ำมาปรับใช้
กับการจัดการ
สาธารณภัย
ตามควรแก่กรณี

พระราชบัญญัติป้องกันและ
(2.1) พระราชบัญญัติ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485
และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
(2.2) พระราชบัญญัติ การเดินเรือ
ในน่านน�้ำไทย พ.ศ. 2456
(2.3) พระราชก�ำหนด การให้
ความช่วยเหลือ ทางการเงินแก่
ผูท้ ไี่ ด้รบั ความเสียหายจากอุทกภัย
พ.ศ. 2555

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
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สาธารณภัย

กฎหมายหลัก
ในการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย

กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/ กฎหมาย/ระเบียบ
ค�ำสั่ง ที่ส�ำคัญเพื่อสนับสนุน
ประกาศ/ค�ำสั่ง
การจัดการความเสี่ยงจาก อื่น ๆ ที่น�ำมาปรับใช้
สาธารณภัย
กับทุกสาธารณภัย
(2.4) ค�ำสัง่ คณะรักษาความสงบ
แห่ ง ชาติ ที่ 85/2557 เรื่ อ ง
แต่งตั้งคณะกรรมการก�ำหนด
นโยบายและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำ
(2.5) ระเบี ย บส� ำ นั ก นายก
รัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบ
เตือนภัยพิบตั แิ ห่งชาติ พ.ศ. 2552
(2.6) ระเบี ย บส� ำ นั ก นายก
รั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการบริ ห าร
ทรัพยากรน�ำ้ แห่งชาติ พ.ศ. 2550
ฯลฯ

(3) อัคคีภัย
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พระราชบัญญัติป้องกันและ
(3.1) พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 อาคาร พ.ศ. 2522
และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
(3.2) พระราชบัญญัติ
ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
พ.ศ. 2554
(3.3) กฎกระทรวงก� ำ หนด
ประเภทและระบบความปลอดภัย
ของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบ
กิจการเป็นสถานบริการ
พ.ศ. 2555

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558

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 ข้ อ 3.6.2 (6)
(6.1)-(6.11), (6.18)
ให้น�ำมาปรับใช้
กับการจัดการ
สาธารณภัย
ตามควรแก่กรณี

สาธารณภัย

กฎหมายหลัก
ในการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย

กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/
ค�ำสั่ง ที่ส�ำคัญเพื่อสนับสนุน
การจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย
(3.4) กฎกระทรวงว่าด้วย
การอนุญาตให้ใช้อาคาร
เพื่อประกอบกิจการ โรงมหรสพ
ประเภทและระบบความปลอดภัย
ของโรงมหรสพ และอั ต ราค่ า
ธรรมเนียมส�ำหรับการอนุญาต
ให้ใช้อาคาร เพื่อประกอบกิจการ
โรงมหรสพ พ.ศ. 2550
(3.5) กฎกระทรวงก�ำหนดชนิด
หรือประเภทของอาคารทีเ่ จ้าของ
อาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร
หรือผู้ด�ำเนินการต้องท�ำ
การประกันภัยความรับผิดตาม
กฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
พ.ศ. 2548
(3.6) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการจัดให้มีการประกันภัย
ความเสียหายแก่ผู้ได้รับ
ความเสียหายจากภัยอันเกิด
จากการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ 3 พ.ศ. 2549
ฯลฯ

กฎหมาย/ระเบียบ
ประกาศ/ค�ำสั่ง
อื่น ๆ ที่น�ำมาปรับใช้
กับทุกสาธารณภัย
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 ข้ อ 3.6.2 (6)
(6.1)-(6.11), (6.18)
ให้น�ำมาปรับใช้
กับการจัดการ
สาธารณภัย
ตามควรแก่กรณี

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
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สาธารณภัย
(4) ภัยจาก
สารเคมี/วัตถุ
อันตราย

(5) สาธารณภัย
ทางน�้ำและ
ทางทะเล เช่น
มลพิษทางน�้ำ
เนื่องจาก
น�้ำมัน,
การกู้ภัย
ทางทะเล
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กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/
ค�ำสั่ง ที่ส�ำคัญเพื่อสนับสนุน
การจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย
พระราชบัญญัติป้องกันและ
(4.1) พระราชบัญญัติวัตถุ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 อันตราย พ.ศ. 2535
และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
(4.2) พระราชบัญญัติพลังงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504
- กฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการ
กากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2546
(4.3) พระราชบัญญัติอาวุธปืน
เครื่ อ งกระสุ น ปื น วั ต ถุ ร ะเบิ ด
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ
ปืน พ.ศ. 2490
ฯลฯ
กฎหมายหลัก
ในการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย

พระราชบัญญัติป้องกันและ
(5.1) พระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ในน่านน�้ำไทย พ.ศ. 2456
และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
(5.2) พระราชบัญญัติให้อ�ำนาจ
ทหารเรือปราบปรามการกระท�ำ
ความผิดบางอย่างทางทะเล
พ.ศ. 2490 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
(5.3) พระราชบัญญัติว่าด้วย
ความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิต
ปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. 2530
(5.4) พระราชบัญญัตเิ พิม่ อ�ำนาจ
ต�ำรวจในการป้องกันและ
ปราบปรามการกระท�ำผิดทางน�้ำ
พ.ศ. 2496

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558

กฎหมาย/ระเบียบ
ประกาศ/ค�ำสั่ง
อื่น ๆ ที่น�ำมาปรับใช้
กับทุกสาธารณภัย
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 ข้ อ 3.6.2 (6)
(6.1)-(6.11), (6.18)
ให้น�ำมาปรับใช้
กับการจัดการ
สาธารณภัย
ตามควรแก่กรณี

สาธารณภัย

กฎหมายหลัก
ในการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย

กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/
ค�ำสั่ง ที่ส�ำคัญเพื่อสนับสนุน
การจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย
(5.5) พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและ
รักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535
(5.6) พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
บริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(5.7) ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษ
ทางน�ำ้ เนือ่ งจากน�ำ้ มัน พ.ศ. 2547
(5.8) ประกาศกรมเจ้าท่า
ที่ 411/2543 เรื่อง มาตรการ
ความปลอดภัยในการขนส่งน�ำ้ มัน
และเคมีภัณฑ์
(5.9) ประกาศกรมเจ้าท่า
ที่ 412/2543 เรื่อง แนวทาง
การจัดท�ำแผนปฏิบัติการขจัด
มลพิษประจ�ำท่าเรือส�ำหรับขนส่ง
สินค้าอันตราย
(5.10) ระเบี ย บส� ำ นั ก นายก
รั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยนโยบายและ
การฟื้นฟูทะเลไทย พ.ศ. 2539
(5.11) ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจ่ายเงินทดรองราชการ
เพื่อการป้องกันและขจัดภาวะ
มลพิษทางทะเลเนื่องจากน�้ำมัน
พ.ศ. 2527
(5.12) พระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
และอนุบญ
ั ญัตทิ เี่ กีย่ วข้อง (เฉพาะ
จังหวัดที่มีเขตพื้นที่ในทะเล)
ฯลฯ

กฎหมาย/ระเบียบ
ประกาศ/ค�ำสั่ง
อื่น ๆ ที่น�ำมาปรับใช้
กับทุกสาธารณภัย
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 ข้ อ 3.6.2 (6)
(6.1)-(6.11), (6.18)
ให้น�ำมาปรับใช้
กับการจัดการ
สาธารณภัย
ตามควรแก่กรณี

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
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สาธารณภัย
(6) ภัยจาก
โรคระบาด
ในมนุษย์

(7) ภัยจาก
โรคระบาดสัตว์

กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/
ค�ำสั่ง ที่ส�ำคัญเพื่อสนับสนุน
การจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย
พระราชบัญญัติป้องกันและ
(6.1) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2523
และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
(6.2) พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ฯลฯ
กฎหมายหลัก
ในการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย

กฎหมาย/ระเบียบ
ประกาศ/ค�ำสั่ง
อื่น ๆ ที่น�ำมาปรับใช้
กับทุกสาธารณภัย
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 ข้ อ 3.6.2 (6)
(6.1)-(6.11), (6.18)
ให้น�ำมาปรับใช้
กับการจัดการ
สาธารณภัย
ตามควรแก่กรณี

พระราชบัญญัติป้องกันและ
(7.1) พระราชบัญญัติโรคระบาด
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 สัตว์ พ.ศ. 2499
และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
(7.2) พระราชบัญญัตเิ ชือ้ โรคและ
พิษจากสัตว์ พ.ศ. 2525
(7.3) พระราชบัญญัติ โรคพิษสุนขั บ้า
พ.ศ. 2535
ฯลฯ

หมายเหตุ ในกรณีทกี่ ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อปฏิบตั ใิ ด มิได้ระบุไว้ในแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาตินี้ ให้ผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ บังคับบัญชา สั่งการ ควบคุม ก�ำกับดูแล หรือมีอ�ำนาจหน้าที่อื่นในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 พิจารณาน�ำ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อปฏิบตั ิ นัน้ มาปรับใช้เพือ่ สนับสนุนกฎหมายหลักในการจัดการสาธารณภัยใด ๆ
เท่าที่จะเปิดช่องให้กระท�ำได้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกัน โดยค�ำนึงถึงประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยที่ก�ำหนดไว้ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินี้
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แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558

บทที่

4

การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เป็นแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบ
ทางลบจากสาธารณภัยโดยการวิเคราะห์และการบริหารจัดการปัจจัยทีเ่ ป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย
เพื่อก�ำหนดนโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้สามารถลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ท�ำให้เกิด
ความเปราะบาง และเพิม่ ศักยภาพในการจัดการปัญหา โดยมีเป้าหมายในการลดความเสีย่ งทีม่ อี ยูใ่ นชุมชนและ
สังคมในปัจจุบัน รวมถึงป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่สาธารณภัยท�ำให้เกิดการสูญเสีย
ต่อชีวติ ร่างกาย ทรัพย์สนิ ความเป็นอยู่ และภาคบริการต่าง ๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึง่ ณ ห้วงเวลาใดเวลาหนึง่
ในอนาคต ซึ่งสามารถแทนด้วยสมการแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ได้แก่ ภัย
ความล่อแหลม ความเปราะบาง และศักยภาพ ดังนี้
ความเสี่ยง (Risk) = ภัย (Hazard) x ความล่อแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability)
ศักยภาพ (Capacity)

4.1 แนวคิดเชิงกลยุทธ์ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในแต่ละประเทศไม่สามารถด�ำเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้
โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เนื่องจากสาธารณภัยเป็นเรื่องของทุกคน จึงจ�ำเป็น
ต้องมีการก�ำหนดแนวทางให้ด�ำเนินการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยร่วมกันทุกภาคส่วนของประเทศ ทั้งนี้
ระดับสากลและระดับภูมิภาคได้มีการจัดท�ำกรอบการด�ำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยให้เกิดประสิทธิผล และได้มกี ารยอมรับแนวคิดในการปฏิบตั กิ ารเพือ่ ลดความเสีย่ งจากสาธารณภัย
หรือ Disaster Risk Reduction : DRR ขึน้ เพือ่ ให้เข้าใจความเสีย่ งจากสาธารณภัย เสริมสร้างศักยภาพในการ
บริหารและจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ลงทุนด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อให้มีภูมิคุ้มกัน
ในการพร้อมรับมือและฟื้นคืนกลับได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมพร้อมในการเผชิญเหตุ
สาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ และการฟืน้ สภาพและซ่อมสร้างให้ดกี ว่าและปลอดภัยกว่าเดิมในช่วงการฟืน้ ฟู

4.2 กลยุทธ์ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
4.2.1 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างระบบการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้มีมาตรฐาน
			 การประเมินความเสีย่ งจากสาธารณภัย เป็นกระบวนการทีช่ ว่ ยตรวจสอบระดับของความเสีย่ ง
ทีช่ มุ ชนหรือสังคมมีตอ่ สาธารณภัย โดยการวิเคราะห์ปจั จัยเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับความล่อแหลมและความเปราะบาง
ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการประเมินจะเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่จัดการสาธารณภัยนั้น ๆ
โดยให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แต่ละระดับ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นหน่วยรับผิดชอบประเมินความเสีย่ งจากสาธารณภัย โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้
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			 (1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกระบวนการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย
				 (1.1) ประเมินสถานการณ์ปัจจุบันและข้อมูลหรือผลการศึกษาที่มีอยู่เพื่อทราบถึง
ขีดความสามารถในการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย
				 (1.2) ประเมินภัยอันตราย เพื่อให้ทราบถึงความรุนแรงของภัย ประเภทภัย และสถานที่
รวมถึงการด�ำรงชีวิตของชุมชนและสังคมที่จะได้รับผลกระทบ
				 (1.3) การประเมินความล่อแหลม เพือ่ ให้ทราบถึงประชาชนและทรัพย์สนิ ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่
ที่มีความเสี่ยงจากสาธารณภัย
				 (1.4) การวิเคราะห์ความเปราะบาง เพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงของสภาพหรือ
องค์ประกอบของสิ่งนั้นว่ามีความสามารถต้านทานต่อภัยอันตรายได้เท่าใด
				 (1.5) การวิเคราะห์ความสูญเสียและผลกระทบ เพือ่ คาดคะเนความสูญเสียต่อประชาชน
ทรัพย์สิน การบริการ การด�ำรงชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสาธารณภัย และประเมินผลกระทบที่จะสร้าง
ความสูญเสียต่อเศรษฐกิจและสังคม
				 (1.6) การจัดท�ำข้อมูลสถานะความเสีย่ งและการประเมินผลเพือ่ ให้การจัดการความเสีย่ ง
จากสาธารณภัยเกิดความคุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์
				 (1.7) การวางแผนปฏิบตั กิ ารและการทบทวนกลยุทธ์ในการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัย
เพื่อจัดล�ำดับความส�ำคัญ จัดสรรแหล่งทรัพยากร (งบประมาณและบุคลากร) และริเริ่มโครงการในการลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย
			 (2) เพิ่มศักยภาพให้ระดับท้องถิ่น อ�ำเภอ และจังหวัดในการประเมินความเปราะบาง และ
ความล่อแหลม
			 (3) เพิ่มศักยภาพและปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยระดับชาติ เพื่อใช้
ในการก�ำหนดนโยบายการลดความเสี่ยง การจัดสรรงบประมาณ การออกกฎหรือระเบียบ การจัดท�ำแผนงาน
และโครงการ รวมถึงการจัดท�ำดัชนีความเสี่ยงและแผนที่เสี่ยงภัย เป็นต้น
4.2.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
			(1) แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและลดผลกระทบ
				 การป้องกันและลดผลกระทบ เป็นการด�ำเนินการทีเ่ น้นช่วงก่อนเกิดภัย ทัง้ ทีใ่ ช้โครงสร้าง
และไม่ใช้โครงสร้าง เพื่อขจัดหรือลดโอกาสทีส่ าธารณภัยจะสร้างผลกระทบต่อบุคคล ชุมชน หรือสังคม ได้แก่
				 (1.1) การก�ำหนดเขตพืน้ ที่ และจัดกลุม่ ทีต่ งั้ ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพือ่ หลีกเลีย่ ง
พื้นที่เสี่ยงภัย เช่น การวางแผนการใช้ที่ดิน การจัดท�ำแผนที่เสี่ยงภัย การก�ำหนดมาตรฐานความปลอดภัย
ของกิจกรรมต่าง ๆ การก�ำหนดโซนนิ่ง เป็นต้น
				 (1.2) การก�ำหนดมาตรฐานการก่อสร้างอาคารทีต่ า้ นทาน และไม่กอ่ ให้เกิดสาธารณภัยต่าง ๆ
เช่น แผ่นดินไหว พายุ เป็นต้น
				 (1.3) การเสริมสร้างความแข็งแรงของตลิ่ง ปลูกต้นไม้ ไม้พุ่ม หญ้าแฝก และป่าโกงกาง
ป้องกันชุมชนริมน�้ำหรือริมทะเล
				 (1.4) การขุดลอกคูคลอง ท่อระบายน�ำ้ และรักษาความสามารถในการระบายน�ำ้ ของพืน้ ที่
แบบปกติและแบบฉุกเฉิน
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				 (1.5) การปรับแผนการเกษตรเพื่อกระจายความเสี่ยง เช่น ปลูกป่าต้นไม้ ปลูกไม้คลุมหน้าดิน
กันดินพังทลาย ท�ำแนวปลูกแบบขวาง แนะน�ำพันธุพ์ ชื ทีท่ นต่อแมลงศัตรูพชื และความแห้งแล้ง รวมถึงส่งเสริม
การปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น
				 (1.6) การพัฒนาบ่อบาดาล และบ่อน�้ำตื้น
				 (1.7) การสร้างความตระหนักเพื่อป้องกันการติดต่อของเชื้อโรค และอื่น ๆ
				 (1.8) การออกกฎหมายที่จ�ำเป็นในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
			(2) แนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม
				 การเตรียมความพร้อม เป็นการด�ำเนินการที่เน้นช่วงก่อนเกิดภัยเพื่อให้ประชาชน
หรือชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และทักษะต่าง ๆ พร้อมที่จะรับมือกับ
สาธารณภัย ได้แก่
				 (2.1) การจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community
Based Disaster Risk Management : CBDRM) เน้นการอาศัยชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกัน แก้ไข
บรรเทา และฟืน้ ฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยให้ชมุ ชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ ก�ำหนด
แนวทางแก้ ป ั ญ หาในการจั ด การความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย เพื่ อ ลดความเสี่ ย งภั ย ของชุ ม ชนและเพิ่ ม
ขีดความสามารถให้คนในชุมชนมีศกั ยภาพในการระงับบรรเทาภัยได้ดว้ ยตนเองในระดับหนึง่ ก่อนทีห่ น่วยงานภายนอกจะ
เข้าไปให้ความช่วยเหลือ จึงเป็นเครือ่ งมือในการเตรียมประชาชน/ชุมชน ให้มคี วามพร้อมทีจ่ ะเผชิญสาธารณภัย
และได้รับผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด รวมทั้งเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชน
ในรูปแบบอาสาสมัครเพือ่ ช่วยเหลืองานเจ้าหน้าทีใ่ นขัน้ ตอนการเตรียมความพร้อม เช่น การศึกษาข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลภัย การแจ้งเตือนภัย การจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน/หมู่บ้าน
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประเมินผล เป็นต้น
				 (2.2) การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเครื่องมือและกิจกรรมในการ
สร้างความพร้อมและเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากร รวมทั้งเป็นการทดสอบการประสานงานและ
การบูรณาการความร่วมมือ ท�ำให้ทราบจุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อน�ำไปสู่
การปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ แผนปฏิบัติการ และแผนเผชิญเหตุให้มี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หมายรวมถึงการฝึกซ้อมแผน
การซักซ้อม และการฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจ�ำเป็นของแต่ละหน่วยงาน
					 ประเภทของการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
					 (2.2.1) การฝึกเชิงอภิปราย (Discussion Base Exercise) เป็นการฝึกโดยใช้
วิธีการหารืออภิปรายเกี่ยวกับแผน มาตรการ หรือวิธีการปฏิบัติเพื่อมุ่งเน้นประเด็นยุทธศาสตร์และนโยบาย
ของหน่วยงานเป็นส�ำคัญ แบ่งออกเป็น
						
(2.2.1.1) การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) เป็นการตัง้ สมมติฐาน
สถานการณ์สาธารณภัยทีอ่ าจเกิดขึน้ เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันในการ
ค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมต่อการเผชิญเหตุ
						
(2.2.1.2) การฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise) เป็นการจ�ำลอง
สถานการณ์แบบกว้าง เพื่อค้นหาจุดอ่อน ปัญหา อุปสรรคของแผนฯ เพื่อน�ำมาก�ำหนดแนวทาง ขั้นตอน
การปฏิบัติ และระเบียบปฏิบัติประจ�ำ (Standard Operating Procedure : SOP) โดยเน้นการฝึกในระดับ
ผู้บริหารและผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจ
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					 (2.2.2) การฝึกเชิงปฏิบัติการ (Operation Base Exercise) เป็นการฝึกที่มี
การจ�ำลองสถานการณ์ให้ใกล้เคียงความเป็นจริง โดยมีการเคลื่อนย้าย ระดมทรัพยากรและบุคลากรจริง
ตามสถานการณ์ แบ่งออกเป็น
						
(2.2.2.1) การฝึกปฏิบตั ิ (Drill) เป็นการฝึกปฏิบตั ขิ องหน่วยงานขนาดเล็ก
ระดับพื้นที่ โดยเน้นการเผชิญเหตุของเจ้าหน้าที่ภาคสนามเฉพาะด้าน
						
(2.2.2.2) การฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise) เป็นการฝึก
ของหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานเพือ่ ทดสอบและประเมินขีดความสามารถของบุคคลทีม่ หี น้าทีค่ วามรับผิดชอบ
เฉพาะด้าน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ที่ใช้ในการเผชิญเหตุกับสถานการณ์สมมติที่ก�ำหนดขึ้น
						
(2.2.2.3) การฝึกเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise) เป็นการฝึก
ที่มีความสลับซับซ้อน มีขั้นตอนการเตรียมการและการใช้ทรัพยากรมากที่สุดเมื่อเทียบกับการฝึกรูปแบบอื่น ๆ
รวมทั้งเกี่ยวข้องกับบุคลากรจากหลากหลายหน่วยงานในหลายระดับ โดยมีการเคลื่อนย้ายทรัพยากรและ
บุคลากรเพื่อเผชิญเหตุตั้งแต่การประสานข้อมูล การสนับสนุนทรัพยากรของกองอ�ำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ จนถึงการเชือ่ มโยงและการสัง่ การจากศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์ไปยังเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติภาคสนาม
					 กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กองอ�ำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ และหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน
แต่ละด้าน ต้องจัดให้มีการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องสามารถน�ำประเภทการฝึกดังกล่าวไปปรับใช้ในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงาน
ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ การประเมินผลแต่ละครั้งควรมีประเด็นค�ำถามอย่างน้อย ได้แก่ การฝึกบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ ความจ�ำเป็นในการปรับปรุงระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ขั้นตอน และ
แนวทางปฏิบัติในการประสานงาน การสื่อสาร ทรัพยากร ทักษะ ประสบการณ์ ความต้องการ การฝึกอบรม
ทรัพยากรเพิ่มเติม ข้อบกพร่อง อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการฝึกครั้งต่อไป
				 (2.3) การเตรียมการอพยพ
					 ให้กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับจัดท�ำแผนอพยพ
แผนอพยพส่วนราชการ หรือวางมาตรการการอพยพ ซึ่งอย่างน้อยมีสาระส�ำคัญประกอบด้วย บัญชีจ�ำนวน
ผู้อพยพ บัญชีส่วนราชการ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการอพยพ การก�ำหนดเขตพื้นที่รองรับ การอพยพให้อยู่
ในพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสม การก�ำหนดเจ้าหน้าทีห่ รือผูร้ บั ผิดชอบการอพยพไว้ให้ชดั เจน การก�ำหนดเส้นทางอพยพหลัก
และเส้นทางอพยพส�ำรองส�ำหรับแต่ละประเภทภัย รวมทัง้ การส�ำรวจและการจัดเตรียมพาหนะ น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
แหล่งพลังงาน และระบบสื่อสารส�ำหรับการอพยพ
				 (2.4) การเตรียมการจัดตัง้ ศูนย์พกั พิงชัว่ คราว (Temporary Shelter Management)
					 เป็นการแก้ปญ
ั หาทีอ่ ยูอ่ าศัยชัว่ คราวในสถานการณ์ทเี่ กิดสาธารณภัยขึน้ ซึง่ รัฐต้อง
มีการเตรียมแผนรับมือต่อจากการอพยพในภาวะฉุกเฉิน โดยก�ำหนดอาคารที่จะใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้
และการบริหารจัดการในศูนย์พักพิงชั่วคราว เพราะจะมีผลโดยตรงต่อการด�ำรงชีวิตและศักดิ์ศรีกับผู้ประสบภัย
ที่เข้าพักพิง ทั้งนี้ การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพควรประกอบด้วย
อย่างน้อย ดังนี้
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					 (2.4.1) จัดหาสถานที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยกองอ�ำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับต้องด�ำเนินการคัดเลือกสถานที่ตั้ง
					 (2.4.2) จั ด การภายในศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราว ให้ ก� ำ หนดผู ้ รั บ ผิ ด ชอบภายใน
ศูนย์พกั พิงชัว่ คราว ได้แก่ ผูจ้ ดั การศูนย์พกั พิงชัว่ คราว ซึง่ อาจเป็นได้ทงั้ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์การระหว่างประเทศ ผูน้ ำ� ชุมชน หรือผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน (กรณีโรงเรียนเป็นศูนย์ฯ) ทัง้ นี้ ศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
อาจมีโครงสร้างภายในแบ่งเป็นฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายอ�ำนวยการตามความเหมาะสม
					 (2.4.3) ปัจจัยความจ�ำเป็นขั้นต�่ำของศูนย์พักพิงชั่วคราวอื่น ๆ
					 (2.4.4) ให้มกี ารบริหารจัดการข้อมูลผูอ้ พยพ โดยมีการเก็บบันทึกข้อมูลทีจ่ ำ� เป็น
					 ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานหลัก
ในการจัดท�ำแผนบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
				 (2.5) การจัดตั้งองค์กรการเรียนรู้สาธารณภัย
					 (2.5.1) ศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย
						
เป็นแนวคิดเพือ่ ให้ประชาชน/ชุมชนได้เรียนรูข้ น้ั ตอนและวิธกี ารจัดการ
ความเสีย่ งจากสาธารณภัยเพือ่ ลดผลกระทบและความสูญเสียชีวติ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ประกอบกับเป็นการเพิม่ ทักษะ
ให้ประชาชน/ชุมชนช่วยเหลือตนเองและสามารถรักษาชีวิตรอดได้เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น รวมทั้งเป็นวิธีการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ผู้ประสบภัยได้พยายามช่วยเหลือตนเองเป็นล�ำดับแรกระหว่างรอความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยยังให้องค์ความรู้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย ได้แก่ บุคลากรของทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการด้านสาธารณภัยของประเทศต่อไป
						
ให้ ก องบั ญ ชาการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ และ
กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับพิจารณาจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรูส้ าธารณภัยแต่ละระดับ
ตามความเหมาะสม ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยประเทศ ศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยจังหวัด ศูนย์การเรียนรู้
สาธารณภัยอ�ำเภอ และศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยท้องถิ่น
					 (2.5.2) สถาบันพัฒนาการจัดการสาธารณภัยแห่งชาติ
						
เป็นแนวคิดให้มสี ถาบันหลักในการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร
ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยแก่สว่ นราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีกระบวนการศึกษาและอบรมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์
ในการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยในแต่ละระดับพืน้ ที่ การจ�ำลองสถานการณ์ภยั ให้ครอบคลุมการจัดการ
สาธารณภัย การประสานและการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับ
เจ้าหน้าทีต่ งั้ แต่ผเู้ ผชิญเหตุถงึ ผูบ้ ญั ชาการเหตุการณ์ให้สามารถท�ำหน้าทีใ่ นความรับผิดชอบได้อย่างเป็นระบบและ
มีการประสานงานอย่างบูรณาการ ส�ำหรับระดับผู้บริหารจะมีความสามารถในการอ�ำนวยการ ก�ำกับ ดูแล
ควบคุม สั่งการ และตัดสินใจในภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ก�ำหนดเป็นสถาบันการพัฒนา
การจัดการสาธารณภัยระดับประเทศ และสถาบันการพัฒนาการจัดการสาธารณภัยระดับภาค
						
ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองอ�ำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกลาง จัดท�ำแนวทางและรายละเอียดร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
จัดให้มีการเรียนการสอน การฝึกอบรม ตั้งแต่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จนถึงปริญญาตรี หรือสูงกว่า
ตามความเหมาะสม
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				 (2.6) การพัฒนาคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ
					 เป็นการจัดท�ำระบบมาตรฐานกลางด้านฐานข้อมูลและสารสนเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ข้อมูลด้านสาธารณภัยเพือ่ ให้ทกุ หน่วยงานสามารถน�ำระบบมาตรฐานกลางฐานข้อมูลไปด�ำเนินการจัดท�ำ
พัฒนา ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ซึง่ สามารถเชือ่ มโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ โดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานหลัก
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ด�ำเนินการพัฒนาคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ ดังนี้
					 (2.6.1) การเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติเข้ากับ
ฐานข้อมูลของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ฐานข้อมูลการรายงาน
เหตุด่วนสาธารณภัย ฐานข้อมูลทรัพยากร เครื่องจักรกล อุปกรณ์เครื่องมือกู้ภัย ฐานข้อมูลการฝึก ฐานข้อมูล
คลังทรัพยากรด้านสาธารณภัย เป็นต้น โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติต้องให้มี
เสถียรภาพ ครอบคลุม ครบถ้วน และสามารถเชื่อมโยงให้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง ส่วนราชการ หน่วยงาน
และองค์การสาธารณกุศลที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณภัยทั้งในและต่างประเทศ
					 (2.6.2) การจัดท�ำระบบการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจากคลังข้อมูล
สาธารณภัยแห่งชาติ
					 (2.6.3) การพัฒนาระบบข้อมูล เพือ่ ไปสูร่ ะบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision
Support System : DSS) ของผู้บัญชาการเหตุการณ์แต่ละระดับที่เชื่อมโยงข้อมูลกับคลังข้อมูลสาธารณภัย
แห่งชาติ
					 (2.6.4) การจัดท�ำระบบการน�ำเสนอข้อมูลสาธารณภัยให้กับประชาชนทั่วไป
เพื่อเป็นข้อมูลส�ำหรับความรู้ด้านการศึกษาและการรวบรวมสถิติ เช่น ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่ประสบภัย
สถิตกิ ารเกิดภัย ทรัพยากรพิเศษ ผูเ้ ชีย่ วชาญ การให้ความช่วยเหลือ มูลค่าความเสียหาย และการฟืน้ ฟู เป็นต้น
				 (2.7) การจัดตั้งคลังส�ำรองทรัพยากร (Stockpiling)
					 เป็นการส�ำรองทรัพยากรเพือ่ ความรวดเร็วในการสัง่ ใช้และการสนับสนุนทรัพยากร
ไปยังพื้นที่ประสบภัย โดยให้มีการก�ำหนดวงรอบการจัดการและการรักษาสภาพทรัพยากรให้พร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา ส�ำหรับทรัพยากรประเภทใดที่มีระยะเวลาหมดอายุการใช้งานให้ก�ำหนดวงรอบ การหมุนเวียน
ใช้ให้เหมาะสม ทั้งนี้ ให้กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางก�ำหนดคลังส�ำรองทรัพยากร
อย่างน้อยภาคละ 1 แห่งในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยน�ำทรัพยากรไปใช้ในการปฏิบัติ
				 (2.8) แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)
					 เป็นแผนรองรับการด�ำเนินภารกิจเพือ่ ให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนือ่ ง เมือ่ อยู่
ในสภาวะวิกฤต โดยแนวคิดการบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานภาครัฐเน้นการควบคุม ดูแล และป้องกัน
ทรัพยากรทีส่ ำ� คัญต่อการด�ำเนินงานหรือให้บริการเพือ่ สร้างประโยชน์สงู สุดส�ำหรับผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสีย โดยหากการควบคุมภายในที่มีอยู่ไม่สามารถควบคุม ดูแล และป้องกันได้ทั้งหมดเมื่อเกิดสภาวะ
วิกฤตจะท�ำให้การด�ำเนินงานหรือการให้บริการของหน่วยงานลดลงและไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นบทบาทหน้าที่ของ
หน่วยงานภาครัฐ คือ ต้องเร่งด�ำเนินการให้การด�ำเนินงานหรือการให้บริการกลับมาให้เหมือนภาวะปกติ
แม้ในสถานการณ์สาธารณภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555
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			(3) แนวทางปฏิบัติของระบบการเตือนภัย
				 เป็นโครงสร้าง และระบบสือ่ สารทีช่ ว่ ยให้มขี อ้ มูลเกีย่ วกับสาธารณภัย และการส่งข้อมูล
ที่ถูกต้องรวดเร็วไปยังส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชน ดังนี้
				 (3.1) ระดับของระบบการเตือนภัย มีความหมายของสีในการเตือนภัย ดังนี้
สีแดง			 หมายถึง สถานการณ์อยูใ่ นภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยูแ่ ต่ในสถานทีป่ ลอดภัย
					 และปฏิบัติตามข้อสั่งการ
สีส้ม			 หมายถึง สถานการณ์อยูใ่ นภาวะเสีย่ งอันตรายสูง เจ้าหน้าทีก่ ำ� ลังควบคุมสถานการณ์
					 ให้อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามแนวทางที่ก�ำหนด
สีเหลือง		 หมายถึง สถานการณ์อยูใ่ นภาวะเสีย่ งอันตราย มีแนวโน้มทีส่ ถานการณ์ จะรุนแรง
					 มากขึ้น ให้จัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ
สีน�้ำเงิน		 หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด
					 ทุก ๆ 24 ชั่วโมง
สีเขียว		 หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นประจ�ำ
				 (3.2) กระบวนการแจ้งเตือนภัย ประกอบด้วย
					 (3.2.1) การเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์
						
เป็นการติดตามข้อมูลความเคลือ่ นไหวของเหตุการณ์ทอี่ าจส่งผลให้เกิด
สาธารณภัย รวมทั้งท�ำหน้าที่เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและข่าวสารแก่ประชาชน โดยมีส่วนราชการและหน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้องที่มีความรู้และเครื่องมือทางเทคนิค เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี
กรมอุทกศาสตร์ ฯลฯ มีหน้าที่เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เป็นหน่วยจัดวางระบบสือ่ สาร รวมทัง้ ให้ทกุ ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องจัดเตรียม
จัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือสื่อสารส�ำหรับเชื่อมกับระบบสื่อสารให้เพียงพอและใช้การได้ตลอดเวลา
โดยให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์เพือ่ ตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย
					 (3.2.2) การแจ้งเตือนล่วงหน้า
						
เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดสาธารณภัยขึ้น
ในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเสีย่ งภัยไปยังส่วนราชการ หน่วยงาน กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ
และประชาชน เพือ่ ให้ตดิ ตามข้อมูลข่าวสารและความเคลือ่ นไหวอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นี้ ระยะเวลาส�ำหรับการแจ้งเตือน
ล่วงหน้าขึ้นอยู่กับสาธารณภัยแต่ละประเภท โดยปกติควรมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนเกิดสาธารณภัย
ไม่ต�่ำกว่า 120 ชั่วโมง
						
ให้ ก ระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เป็ น หน่ ว ย
ประสานงานกลางร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ ในการจัดวางแนวทาง มาตรการ และขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ ร่วมกับ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และแจกจ่ายข้อมูลข่าวสาร
เพื่อให้การแจ้งเตือนล่วงหน้าที่มีมาตรฐานเป็นรูปแบบเดียวกันซึ่งสะดวกต่อการรับทราบและท�ำความเข้าใจ
กับข้อมูลที่ได้รับ
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					 (3.2.3) การแจ้งเตือนภัย
						
เป็นการยืนยันข้อมูลว่ามีโอกาสเกิดสาธารณภัยมากกว่าร้อยละ 60 และ
เป็นการแจ้งแนวทางปฏิบตั ใิ ห้กบั ส่วนราชการ หน่วยงาน กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ
และประชาชนในพื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย เพื่ อ ให้ เ ตรี ย มความพร้ อ มรั บ มื อ กั บ สาธารณภั ย ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น โดยให้ มี
การแจ้งเตือนภัยไม่ต�่ำกว่า 72 ชั่วโมงก่อนเกิดภัย และมีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ได้แก่
						
(3.2.3.1) คาดการณ์ระยะเวลา และบริเวณพื้นที่ที่จะเกิดสาธารณภัย
						
(3.2.3.2) ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ และความยาวนานของภัย (ระยะเวลา)
						
(3.2.3.3) แนวทางการปฏิบัติตนของส่วนราชการ หน่วยงาน และ
ประชาชน
						
(3.2.3.4) การเตรียมความพร้อมรับมือ เช่น อาหาร น�ำ้ ดืม่ ยารักษาโรค
เป็นต้น
						
ให้กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง จัดวางแนวทาง
มาตรการ และขั้นตอนการปฏิบัติ ร่วมกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการแจ้งเตือนภัยเพื่อการสั่งการไปยัง
กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ ศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต พร้อมทัง้
ให้กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับกรมการปกครอง ก�ำหนดขัน้ ตอนวิธปี ฏิบตั เิ พือ่ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แจกจ่าย
ข้อมูลข่าวสาร และแจ้งเตือนภัยให้กับผู้ปกครองท้องที่และประชาชนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องและรวดเร็ว โดยมีการปฏิบัติเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ เป็นไปตามแนวทางที่ก�ำหนด
						
ให้กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับรายงาน
ผลการปฏิบัติ ให้กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางทราบภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่ได้รับแจ้ง
การเตือนภัยเพื่อเป็นการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two - way Communication)
					 (3.2.4) การรับมือและการอพยพ
						
กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับพิจารณา
ก�ำหนดแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติส�ำหรับส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรเอกชนในการรับมือกับ
สาธารณภัยที่เกิดขึ้น รวมถึงการจัดท�ำแผนอพยพและการฝึกอพยพ โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
เป็นหน่วยงานสนับสนุนทรัพยากร เครื่องมือพิเศษ ทั้งนี้ หากเกินศักยภาพที่จะรับมือกับสถานการณ์ได้
ให้รายงานกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางทราบทันที
				 (3.3) การพัฒนาระบบเตือนภัย
					 การพัฒนาระบบเตือนภัยมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ เพือ่ ท�ำให้การเตือนภัยมีความแม่นย�ำ
น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
					 (3.3.1) พัฒนาศักยภาพในการพยากรณ์และการเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัย
						
(3.3.1.1) ปรับปรุงอุปกรณ์เครือ่ งมือและเทคโนโลยีให้สามารถรองรับ
กับระบบเตือนภัยในปัจจุบันและต่างประเทศได้
						
(3.3.1.2) จั ด ท� ำ ระเบี ย บปฏิ บั ติ ป ระจ� ำ (Standard Operating
Procedure : SOP) และเสริมสร้างขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
						
(3.3.1.3) จัดวางระบบสื่อสารหลัก อย่างน้อย 2 ระบบ และระบบ
สื่อสารส�ำรอง
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					 (3.3.2) เสริมสร้างกระบวนการและวิธีการเตือนภัย โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
						
(3.3.2.1) เตรี ย มความพร้ อ มและสร้ า งความตระหนั ก รวมถึ ง
ให้ประชาชนมีการรับรู้และเข้าใจความเสี่ยงจากข้อมูลที่ได้รับ โดยจัดให้มีการฝึกอบรม เช่น อาสาสมัคร
แจ้งเตือนภัยในชุมชนเมือง ต�ำบล และหมู่บ้าน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเตือนภัย ที่มี
ความแตกต่างกันของภัยแต่ละประเภท เป็นต้น
						
(3.3.2.2) จัดท�ำ Web Service ในการน�ำเสนอข้อมูล และ Mobile
Application เพื่อเป็นช่องทางในการให้บริการข้อมูล และแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชาชนและบุคคลที่ต้องได้รับ
การดูแลเป็นพิเศษในกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ ผ่านสมาร์ทโฟน (Smart Phone) หรือแท็บเล็ต (Tablet)
						
(3.3.2.3) จัดให้มกี ารฝึกกระบวนการระบบเตือนภัยเพือ่ เป็นการทดสอบ
แผนปฏิบัติการ แผนเผชิญเหตุ ขั้นตอน เครื่องมือ อุปกรณ์ และความพร้อมของประชาชนทั้งในระดับจังหวัด
อ�ำเภอ ต�ำบล หมู่บ้าน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4.2.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับสร้างแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยง
			 เป็นการท�ำให้ทุกภาคส่วนยอมรับที่จะร่วมมือกันด�ำเนินกิจกรรมในการลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ โดยให้สังคมและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมรับมือกับ
สาธารณภัย และเป็นการน�ำเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข้าสู่กระแสหลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของประเทศ (Mainstreaming Disaster Risk Reduction into Sustainable Development) รวมถึง
การเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือภูมคิ มุ้ กันให้แก่ชมุ ชน สังคม และประเทศต่อไป ทัง้ นี้ รัฐจะต้องก�ำหนดนโยบาย
และขับเคลื่อนการบูรณาการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้ทุกภาคส่วนน�ำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง
การให้ความส�ำคัญในการวางแผน และจัดสรรงบประมาณที่จะท�ำให้การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป็น
นโยบายส�ำคัญในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศอย่างจริงจัง
			(1) แนวทางปฏิบัติในการก�ำหนดให้เป็นนโยบายแห่งรัฐที่ส�ำคัญ ๆ
				 (1.1) การก�ำหนดให้หลักการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัยเป็นนโยบายของรัฐ เชิงเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การระบุการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและยุทธศาสตร์สำ� คัญของรัฐ สนับสนุนความเป็นหุน้ ส่วนรัฐร่วมกับเอกชน กระบวนการวางแผน และ
ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ
				 (1.2) การสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณส�ำหรับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
การเผชิญเหตุ และการฟื้นฟู
				 (1.3) การศึกษาและรวบรวมมาตรการทีเ่ กีย่ วกับการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัย ทีเ่ ป็น
ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และระเบียบเพื่อใช้จัดการกระบวนการและวางแผนพัฒนา เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม รหัสอาคาร ฯลฯ
				 (1.4) การสร้างความเข้มแข็งในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน และการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาล ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนในทุกระดับ
				 (1.5) การส่งเสริมการจัดการโครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ได้แก่ องค์รวม
ของกระบวนการบริหารซึ่งบ่งชี้ภัยคุกคามต่อองค์กร และผลกระทบของภัยคุกคามต่อการด�ำเนินธุรกิจ รวมทั้ง
ให้แนวทางในการสร้างขีดความสามารถให้กบั องค์กรมีความยืดหยุน่ เพือ่ การตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างมูลค่าให้เกิดประสิทธิผล
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				 (1.6) การกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานภาครัฐจัดท�ำแผนรองรับการด�ำเนินภารกิจการให้
บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น เพื่อเป็นการเร่งให้การด�ำเนินงานหรือการให้บริการ
แก่ประชาชนกลับมาให้เหมือนภาวะปกติ
				 (1.7) การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนโดยการให้
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้แก่ประชาชนภายใต้กรอบความเสี่ยงและ
ระยะเวลาที่ก�ำหนด
			(2) แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ได้แก่
				 (2.1) การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย กฎหมาย และองค์กรในการจัดการความเสีย่ ง
จากสาธารณภัยของประเทศ
				 (2.2) การพัฒนาและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับชาติถึงชุมชนด�ำเนินแผนงาน
โครงการ/กิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัย เช่น การจัดล�ำดับความเสีย่ งทีต่ อ้ งมีมาตรการ
จัดการ เสริมสร้างความร่วมมือ/การมีส่วนร่วม แผนสนับสนุนงบประมาณ เป็นต้น
				 (2.3) การสนับสนุนงบประมาณของรัฐเพือ่ น�ำนโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรม
และมีประสิทธิภาพ
				 (2.4) การจัดท�ำบันทึกข้อตกลงระหว่างภาคประชาสังคมกับรัฐในการน�ำนโยบาย
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยไปสู่การปฏิบัติ
				 (2.5) การทบทวนกฎ/ระเบียบในการวางแผนพัฒนาทีม่ อี ยูใ่ นมุมมองของการใช้บทบัญญัติ
(การบังคับใช้กฎหมาย)
				 (2.6) การพัฒนาและส่งเสริมการสร้างความตระหนักให้แก่ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจและ
ทางการเมืองในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
				 (2.7) การแต่งตัง้ ผูป้ ระสานงานด้านการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัยในแต่ละกระทรวง
ที่เกี่ยวข้อง
				 (2.8) การจั ด ตั้ ง กองทุ น การจั ด การความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย และกองทุ น พิ เ ศษ
เพื่อการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยหลักในการจัดตั้งกองทุน
การบริหารกองทุน การจัดหารายได้ การเบิกจ่าย และการใช้จ่ายเงินกองทุน
				 (2.9) การจัดให้มีสมัชชาการจัดการสาธารณภัยเป็นเวทีสาธารณะระดับชาติ ที่เปิด
โอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อค้นหา
ทางออกในประเด็นปัญหาร่วมที่แต่ละฝ่ายให้ความส�ำคัญและน�ำไปสู่การเสนอแนะพัฒนานโยบายสาธารณะ
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ โดยจัดให้มีการประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือ
ตามความเหมาะสมให้เป็นระบบและเป็นไปอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
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บทที่

5

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน เป็นการปฏิบตั กิ ารเพือ่ ลดความรุนแรงของสาธารณภัย รวมทัง้ การรักษาขวัญ
สร้ า งความมั่ น ใจ และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเป็ น ระเบี ย บของเจ้ า หน้ า ที่ แ ละประชาชน โดยให้ ยึ ด ถื อ ว่ า
การรักษาชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชนเป็นเรือ่ งเร่งด่วนล�ำดับแรกทีจ่ ะต้องเร่งเข้าระงับและให้ความช่วยเหลือ
ดังนั้น ในภาวะปกติจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้เพื่อให้สามารถเผชิญกับเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์
ส�ำหรับประเทศไทยการจัดการในภาวะฉุกเฉินแต่ละระดับได้มอบหมายให้ผทู้ มี่ อี ำ� นาจหน้าทีใ่ นการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เป็นผูร้ บั ผิดชอบ
แต่ละระดับของการจัดการสาธารณภัย

5.1 แนวคิดเชิงกลยุทธ์จัดการในภาวะฉุกเฉิน
5.1.1 มาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
			 ให้มกี ารจัดการในภาวะฉุกเฉินภายใต้รปู แบบ ระบบ และความเข้าใจทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกัน
เพื่อให้การจัดการสาธารณภัยสามารถเชื่อมต่อพื้นที่และภารกิจได้ทันที โดยการน�ำระบบการบัญชาการ
เหตุการณ์มาบังคับใช้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่เข้าปฏิบัติการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
5.1.2 เอกภาพการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
			 ต้องมีการก�ำหนดล�ำดับการบังคับบัญชาทีช่ ดั เจน ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ว่าจะรับหน้าทีแ่ ละ
ภารกิจจากผู้ใด หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานหลักในการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้น หน่วยงานใดท�ำหน้าที่
สนับสนุน รวมทั้งมีการแบ่งความรับผิดชอบต่อสถานการณ์ด้วยการก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ (วัตถุประสงค์)
กลยุทธ์/ยุทธวิธีที่ชัดเจน ซึ่งจะท�ำให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมในการเผชิญเหตุสาธารณภัย
ที่เกิดขึ้นสามารถปฏิบัติงานได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างรวดเร็ว ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
5.1.3 ความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
			 เป็นสิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เพือ่ ทีจ่ ะสามารถปรับใช้กบั เหตุฉกุ เฉิน
ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ทุกประเภท และทุกขนาด รวมถึงเหตุฉกุ เฉินทีจ่ ำ� เป็นต้องอาศัยการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และพื้นที่รับผิดชอบ (เช่น เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นบริเวณพรมแดนระหว่างประเทศ) และ/
หรือระหว่างสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ลักษณะความยืดหยุน่ ภายในระบบการจัดการเหตุฉกุ เฉินท�ำให้เกิดความสะดวก
ในการปรับเปลีย่ นปริมาณ ระดับของกิจกรรม และโครงสร้างในการจัดการในภาวะฉุกเฉินและการปฏิบตั กิ าร
ตอบโต้ ทัง้ นี้ ระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินสามารถปรับเปลีย่ นตามสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ เพือ่ ใช้ในการด�ำเนินงาน
เฉพาะด้านได้ทั่วประเทศ
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5.2 กลยุทธ์จัดการในภาวะฉุกเฉิน
5.2.1 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
			 เป็นการวางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยก�ำหนดโครงสร้าง
องค์กร ข้อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ และการใช้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม
เพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
			(1) แนวทางปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิดสาธารณภัย
				 (1.1) ในเขตจังหวัด อ�ำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ด�ำเนินการดังนี้
					
(1.1.1) เมือ่ เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึน้ ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
แห่งพืน้ ทีใ่ ด ให้เป็นหน้าทีข่ องผูอ้ ำ� นวยการท้องถิน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งพืน้ ทีน่ นั้ เข้าด�ำเนินการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และให้แจ้งผูอ้ ำ� นวยการอ�ำเภอทีร่ บั ผิดชอบในเขตพืน้ ที่ และผูอ้ ำ� นวยการ
จังหวัดทราบทันที
					
(1.1.2) กรณีทพี่ นื้ ทีท่ เี่ กิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยอยูใ่ นความรับผิดชอบของ
ผู้อ�ำนวยการท้องถิ่นหลายคน ผู้อ�ำนวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใดจะใช้อ�ำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
ก็ได้ แล้วให้แจ้งผู้อ�ำนวยการท้องถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว
					
(1.1.3) กรณีผู้อ�ำนวยการท้องถิ่นมีความจ�ำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจาก
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐทีอ่ ยูน่ อกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งพืน้ ทีข่ องตน ให้แจ้งให้
ผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ หรือผู้อ�ำนวยการจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อสั่งการโดยเร็วต่อไป
					
(1.1.4) ผูอ้ ำ� นวยการในเขตพืน้ ทีท่ ตี่ ดิ ต่อหรือใกล้เคียงมีหน้าทีส่ นับสนุนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้อ�ำนวยการซึ่งรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ติดต่อหรือใกล้เคียงนั้น
					
(1.1.5) เมือ่ เกิดสาธารณภัยขึน้ เจ้าพนักงานทีป่ ระสบเหตุมหี น้าทีต่ อ้ งเข้าด�ำเนินการ
เบือ้ งต้นเพือ่ ระงับภัยนัน้ แล้วรีบรายงานให้ผอู้ ำ� นวยการท้องถิน่ เพือ่ สัง่ การต่อไป และในกรณีจำ� เป็น อันไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ ให้เจ้าพนักงานมีอ�ำนาจด�ำเนินการใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองชีวิตหรือป้องกันอันตราย
ที่จะเกิดแก่บุคคลได้
					
(1.1.6) กรณีเจ้าพนักงานจ�ำเป็นต้องเข้าไปในอาคาร หรือสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียง
กับบริเวณที่เกิดสาธารณภัยเพื่อท�ำการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กระท�ำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่แล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่ในเวลานั้น หรือ
เมื่อมีผู้อ�ำนวยการอยู่ด้วย และหากทรัพย์สินนั้นเป็นสิ่งที่ท�ำให้เกิดสาธารณภัยได้ง่าย ให้เจ้าพนักงานมีอ�ำนาจสั่งให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองขนย้ายทรัพย์สินออกจากอาคารหรือสถานที่ดังกล่าวได้ หากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ให้เจ้าพนักงานมีอำ� นาจขนย้ายทรัพย์สนิ นัน้ ได้ตามความจ�ำเป็นแก่การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยเจ้าพนักงานไม่ต้องรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระท�ำดังกล่าว
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(1.1.7) ให้ผอู้ ำ� นวยการในเขตพืน้ ทีท่ รี่ บั ผิดชอบส�ำรวจความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ และ
ท�ำบัญชีรายชือ่ ผูป้ ระสบภัยและทรัพย์สนิ ทีเ่ สียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทัง้ ออกหนังสือรับรองให้ผปู้ ระสบภัย
ไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู
					
(1.1.8) ในกรณีทเี่ กิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิง่ (ระดับ 4) นายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตรีซงึ่ นายกรัฐมนตรีมอบหมายมีอำ� นาจสัง่ การผูบ้ ญ
ั ชาการ ผูอ้ ำ� นวยการ หน่วยงานของรัฐ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้ดำ� เนินการอย่างหนึง่ อย่างใดเพือ่ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมตลอดทัง้
ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน โดยมีอำ� นาจเช่นเดียวกับผูบ้ ญ
ั ชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
และผู้อ�ำนวยการแต่ละระดับ
				 (1.2) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ด�ำเนินการดังนี้
					
(1.2.1) เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ช่วย
ผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานครมีหน้าที่เข้าด�ำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้
ผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานครและรองผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานครทราบทันที
					
(1.2.2) ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้ใดหรือหน่วยงานของรัฐใดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร
ให้ผอู้ ำ� นวยการกรุงเทพมหานครแจ้งให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ หรือหน่วยงานของรัฐนัน้ ทราบ และเมือ่ เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นหรือหน่วยงานของรัฐนั้น แล้วแต่กรณี ได้รับแจ้งแล้ว ให้เป็นหน้าที่ที่จะต้องด�ำเนินการ
ให้ความช่วยเหลือ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีเ่ กิดขึน้ ในกรุงเทพมหานครตามทีไ่ ด้รบั แจ้งโดยเร็ว
			(2) แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งองค์กรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
				 (2.1) กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งพื้นที่ (องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล/ เทศบาล/ เมืองพัทยา) จัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินท้องถิน่ เมือ่ เกิดสาธารณภัยขึน้ โดยมีผอู้ ำ� นวยการ
ท้องถิน่ เป็นผูค้ วบคุมและสัง่ การเพือ่ ท�ำหน้าทีจ่ ดั การสาธารณภัยทีเ่ กิดขึน้ จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสูภ่ าวะปกติ
พร้อมทั้งประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัย
ตามขีดความสามารถโดยล�ำพัง ให้ขอรับการสนับสนุนจากกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง และหรือกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�ำเภอ
				 (2.2) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�ำเภอ (ศบก.อ.)
					
ให้กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�ำเภอจัดตั้งศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์อ�ำเภอเมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นโดยมีผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอเป็นผู้ควบคุมและสั่งการ
เพื่อท�ำหน้าที่ในการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ พร้อมทั้ง
เป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพก�ำลังและทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัยทีเ่ กิดขึน้ รวมทัง้ อ�ำนวยการและ
ประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีเอกภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง
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				 (2.3) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด/กรุงเทพมหานคร (ศบก.จ./ศบก.กทม.)
					
ให้กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/กรุงเทพมหานครจัดตัง้
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด/กรุงเทพมหานครเมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น โดยมีผู้อ�ำนวยการ
จังหวัด/ผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้สั่งการ ควบคุม และบัญชาการ เพื่อท�ำหน้าที่รับผิดชอบในการ
จัดการสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัด/กรุงเทพมหานครจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้ง
เป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพก�ำลังและทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัยจากส่วนราชการและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อสนับสนุนให้แก่กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ รวมทั้งอ�ำนวยการและประสาน
การเผชิญเหตุระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ
				 (2.4) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
					 ให้ศนู ย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์จงั หวัด/กรุงเทพมหานครแปรสภาพเป็นศูนย์บญ
ั ชาการ
เหตุการณ์สว่ นหน้าจังหวัด/กรุงเทพมหานครของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในกรณี
เมื่อมีการยกระดับเป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) หรือการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง
(ระดับ 4) ให้มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามการบัญชาการจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
โดยรับผิดชอบอ�ำนวยการ ควบคุม ปฏิบตั งิ าน และประสานการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตพื้ น ที่ จั ง หวัด/กรุงเทพมหานคร พร้อ มทั้ ง เป็ นศู นย์ ก ลางในการระดมสรรพก� ำ ลั ง และทรั พ ยากร
เพื่อการจัดการสาธารณภัย และประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร
ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
				 (2.5) กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
					
ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ 1) และการจัดการสาธารณภัย
ขนาดกลาง (ระดับ 2) ให้กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางรับผิดชอบอ�ำนวยการ ประสาน
การปฏิบัติ ประเมินสถานการณ์ และสนับสนุนกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ
รวมทัง้ ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์สถานการณ์ รายงาน และเสนอความคิดเห็นต่อผูบ้ ญ
ั ชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรี เพื่อตัดสินใจยกระดับเป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่
(ระดับ 3) หรือการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4)
				 (2.6) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
					
ให้รับผิดชอบบังคับบัญชา อ�ำนวยการ วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม และประสาน
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัยในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) หรือ
การจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4)
					
ทั้ ง นี้ โครงสร้ า งกองบั ญ ชาการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ /
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตามแผนภาพที่ 5 - 1
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กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ/
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
ผู้บัญชาการ/
ผู้อ�ำนวยการ
ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม

ส่วนปฏิบัติการ

ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ส่วนอ�ำนวยการ

ส่วนสนับสนุน

แผนภาพที่ 5 - 1 : โครงสร้างกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ / ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
					
(2.6.1) คณะที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ ค�ำแนะน�ำ ข้อมูล
ทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัย
ที่เกิดขึ้น โดยให้ค�ำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นส�ำคัญ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่
ผูบ้ ญ
ั ชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ/ผูอ้ ำ� นวยการเห็นสมควร ทัง้ นี้ จ�ำนวนของคณะทีป่ รึกษา/
ผู้เชี่ยวชาญให้เป็นไปตามที่เห็นสมควร
					
(2.6.2) ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีหน้าที่ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับ
ส่วนต่าง ๆ เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งปฏิบัติการ
ทางจิตวิทยามวลชน โดยให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดท�ำขอบเขต แผนงาน ภารกิจ
และโครงสร้างภายในศูนย์ฯ
					
(2.6.3) ศูนย์ประสานการปฏิบัติ มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานภาคเอกชน
และภาคประชาสังคมด้านกฎหมาย ธุรการและก�ำลังพล ทั้งนี้ ในกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง
(ระดับ 4) ให้ประสานงานด้านกิจการต่างประเทศ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทย
เป็นหน่วยงานหลักร่วมกันจัดท�ำ ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในของศูนย์ฯ ทั้งนี้ ให้ส�ำนัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานทีม่ ภี ารกิจทีเ่ กีย่ วข้องในส�ำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมปฏิบตั งิ าน ในฐานะ
หน่วยงานหลักด้วย
					
(2.6.4) ส่วนปฏิบตั กิ าร มีหน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารลดอันตรายทีเ่ กิดขึน้ โดยเร็ว โดยรักษา
ชีวิตและปกป้องทรัพย์สิน เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟื้นฟูสู่สภาวะปกติ ดับเพลิง ค้นหาและกู้ภัย สารเคมีและ
วัตถุอันตราย บริการการแพทย์และสาธารณสุข คมนาคม รักษาความสงบเรียบร้อย ประสานทรัพยากร และ
ทางทหาร โดยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ดังกล่าวร่วมกันจัดท�ำ ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายใน
ของส่วนฯ
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(2.6.5) ส่ ว นอ� ำ นวยการ มี ห น้ า ที่ ติ ด ตามสถานการณ์ วิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม
สถานการณ์ แจ้งเตือนภัย รวบรวม ประสานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจ�ำเป็นในการสนับสนุน
ทรัพยากรในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนปฏิบัติการ
เป็นฐานด�ำเนินการ ทั้งนี้ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/หน่วยงานตามที่ผู้อ�ำนวยการมอบหมาย
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดท�ำ ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในของส่วนฯ พร้อมทั้ง
ให้การสนับสนุนสถานทีป่ ฏิบตั งิ านแก่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ/ศูนย์บญ
ั ชาการ
เหตุการณ์
					
(2.6.6) ส่วนสนับสนุน มีหน้าที่ดังนี้
						
(2.6.6.1) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุก ๆ ด้านทีจ่ ำ� เป็น
เพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ ด้านการสื่อสาร
โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ การพลังงาน การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
การสาธารณูปโภค การโยธาธิการและซ่อมบ�ำรุง การฟืน้ ฟูเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน โดยให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ภารกิจในแต่ละด้านร่วมกันจัดท�ำ ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในของส่วนฯ
						
(2.6.6.2) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ
การเงิน การคลัง และการรับบริจาค โดยให้สำ� นักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง เป็นหน่วยรับผิดชอบภารกิจ
ด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง พร้อมทั้งส�ำนักนายกรัฐมนตรีและส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
เป็นหน่วยรับผิดชอบภารกิจด้านการรับบริจาค พร้อมทัง้ ให้รว่ มกันจัดท�ำขอบเขต แผนงาน ภารกิจ โครงสร้าง
ภายในของส่วน ฯ
				 (2.7) ผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเป็นเอกภาพและชัดเจนแต่ละระดับ ตัง้ แต่ระดับประเทศ ระดับจังหวัดและระดับท้องถิน่ ตามแผนภาพที่ 5 - 2
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ควบคุมและก�ำกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทั่วราชอาณาจักร (มาตรา 13)

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ (รมว.มท.)

ช่วยเหลือผู้บัญชาการ มีอ�ำนาจบังคับบัญชาและสั่งการ
รองจากผู้บัญชาการ (มาตรา 13)

รองผู้บัญชาการ (ปมท.)

ควบคุมและก�ำกับการปฏิบัติหน้าที่ของ ผอ./รอง ผอ./ผช.ผอ.
เจ้าพนักงานและอาสาสมัครได้ทั่วราชอาณาจักร (มาตรา 14)
รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
จังหวัด (มาตรา 15)

สาธารณภัย

ช่วยเหลือ ผอ.จังหวัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ผอ.จว.
มอบหมาย (มาตรา 18)
รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต กทม.
(มาตรา 32)
มีหน้าที่ช่วยเหลือ ผอ.กทม. ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ผอ.กทม.มอบหมาย
(มาตรา 35,36)
รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตของตนและมีหน้าที่ช่วยเหลือ ผอ.กทม.
ตามที่ได้รับมอบหมาย (มาตรา 36)
รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอ�ำเภอ
และช่วยเหลือ ผอ.จว. (มาตรา 19)
รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน
และมีหน้าที่ช่วยเหลือ ผอ.จว./ผอ.อ.(มาตรา 20)
รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน
และมีหน้าที่ช่วยเหลือ ผอ.ท้องถิ่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
(มาตรา 20)

ผู้อ�ำนวยการกลาง (อ.ปภ.)
ผอ.จังหวัด (ผวจ.)
รอง ผอ.จังหวัด (นายก อบจ.)

ผอ.กทม. (ผว. กทม.)
รอง ผอ.กทม. (ปลัด กทม.)
ผู้ช่วย ผอ.กทม. (ผอ.เขต)

ผอ.อ�ำเภอ. (นายอ�ำเภอ)

สั่งการให้ด�ำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/
ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ก�ำหนด (มาตรา 31)

นายกรัฐมนตรี/
รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

สาธารณภัย
ร้ายแรงอย่างยิ่ง

ผอ.ท้องถิ่น
(นายก อบต./นายกเทศมนตรี/นายกเมืองพัทยา)
ผช.ผอ.ท้องถิ่น
(ปลัด อบต./ปลัดเทศบาล/ปลัดเมืองพัทยา)

แผนภาพที่ 5 - 2 : การก�ำหนดบุคคลผู้มีอ�ำนาจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
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			(3) แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
				 เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยในเขตพื้นที่ให้มีการออกประกาศเขตพื้นที่
ประสบสาธารณภัยได้ตามดุลยพินิจ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระดับ

การจัดการ

ผู้ออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย

1

สาธารณภัยขนาดเล็ก

ผู้อ�ำนวยการจังหวัด / ผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานคร

2

สาธารณภัยขนาดกลาง

ผู้อ�ำนวยการจังหวัด / ผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานคร

3

สาธารณภัยขนาดใหญ่

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

4

สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง

นายกรัฐมนตรี
หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

				 ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยอาจขอให้มีหนังสือรับรองพื้นที่ประสบภัย ทั้งที่เป็นบุคคล และ
นิติบุคคลได้ โดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก�ำหนดรูปแบบ แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขต
พื้นที่ประสบสาธารณภัย และหนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตามมาตรา 30
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
			(4) แนวทางปฏิบัติในการตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัย
				 ให้ผู้บัญชาการหรือผู้อ�ำนวยการใช้เกณฑ์หรือเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ประกอบการพิจารณา
เกณฑ์/เงื่อนไข
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ข้อมูลที่ใช้ระบุเงื่อนไข

(4.1) พื้นที่

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

(4.2) ประชากร

จ�ำนวนและลักษณะของประชากรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
(4.2.1) จ�ำนวนผู้ได้รับผลกระทบ
(4.2.2) จ�ำนวนผู้อพยพ
(4.2.3) จ�ำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

(4.3) ความซับซ้อน

ความยากง่าย สถานการณ์แทรกซ้อน และเงื่อนไขทางเทคนิคของ
สถานการณ์
(4.3.1) ความรุนแรงของภัย ความเฉพาะเจาะจงทางเทคนิคของภัย
การเกิดภัยต่อเนื่อง
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เกณฑ์/เงื่อนไข

ข้อมูลที่ใช้ระบุเงื่อนไข
(4.3.2) ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสาธารณูปโภคพื้นฐาน สถานที่ส�ำคัญ
และเส้นทางการให้ความช่วยเหลือ
(4.3.3) การคาดการณ์การขยายตัวของภัย พื้นที่ที่จะเสียหายต่อไป
ระยะเวลาทีก่ ารด�ำเนินกิจกรรมปกติทตี่ อ้ งหยุดชะงัก ระยะเวลาทีต่ อ้ งใช้
ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ และระยะเวลาทีต่ อ้ งช่วยฟืน้ ฟูเบือ้ งต้น

(4.4) ศักยภาพด้านทรัพยากร ความสามารถในการปฏิบัติงานจากทรัพยากร
(4.4.1) ก� ำ ลั ง คน ทั้ ง ของหน่ ว ยงานหลั ก และหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น
พร้อมทั้งอาสาสมัครหน่วยต่าง ๆ
(4.4.2) เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ และอุปกรณ์พิเศษต่าง ๆ ที่ต้อง
ใช้ตามแต่ลักษณะทางเทคนิคของภัย
(4.4.3) ปัจจัยยังชีพส�ำหรับแจกจ่ายแก่ผ้ไู ด้รับผลกระทบของหน่วยงานหลัก
และจากการสนับสนุนจากภาคีหลัก
(4.4.4) แหล่งที่มาและจ�ำนวนเงินงบประมาณจากหน่วยงานในพื้นที่
(4.5) การพิจารณาตัดสินใจ
ของผู้บัญชาการ/
ผู้อ�ำนวยการ

ดุลยพินิจจากการประเมินสถานการณ์จากเงื่อนไขต่าง ๆ
(4.5.1) ขอบเขตการปกครอง
(4.5.2) การประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัย

				 ทัง้ นี้ ให้ใช้เกณฑ์เงือ่ นไขทางด้านพืน้ ที/่ ประชากร/ความซับซ้อน/ศักยภาพด้านทรัพยากร
และวิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผู้อ�ำนวยการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างประกอบกันเป็นเกณฑ์ในการ
น�ำเสนอผูบ้ ญั ชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรีพจิ ารณาตัดสินใจในการประกาศ
ยกระดับเป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) และการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิง่ (ระดับ 4)
			(5) แนวทางปฏิบัติในการอพยพ
				 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใด และการอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่นั้น
จะเป็นอันตราย ให้ผู้มีอ�ำนาจตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
มีอำ� นาจสัง่ อพยพผูซ้ งึ่ อยูใ่ นพืน้ ทีน่ นั้ ออกไปจากพืน้ ทีอ่ ย่างเป็นระเบียบ ทัง้ นี้ ให้ดำ� เนินการอพยพ ไม่ตำ�่ กว่า 12
ชัว่ โมงก่อนเกิดสาธารณภัย และจัดให้มกี ำ� ลังเจ้าหน้าทีเ่ ข้ารักษาความสงบเรียบร้อย เพือ่ ป้องกันทรัพย์สนิ ของ
ประชาชน โดยให้ด�ำเนินการ ดังนี้
				 (5.1) การอพยพเคลื่อนย้าย ประกอบด้วย
					
(5.1.1) จัดล�ำดับความส�ำคัญของผู้อพยพ โดยแบ่งกลุ่มผู้อพยพที่ต้องได้รับ
การดูแลเป็นพิเศษ (กลุม่ เปราะบาง) เช่น กลุม่ ผูป้ ว่ ยทุพพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก สตรี ควรได้รบั การพิจารณา
ให้อพยพไปก่อน เป็นต้น กรณีเด็ก บิดาและมารดาควรอพยพไปด้วยกันทัง้ ครอบครัว และควรอพยพเป็นกลุม่
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					 (5.1.2) จัดให้มีสถานที่ปลอดภัยและที่พักพิงชั่วคราวแก่ผู้อพยพและเจ้าหน้าที่
โดยจัดระเบียบพื้นที่อพยพให้เหมาะสมเป็นสัดส่วน
					
(5.1.3) จัดระเบียบการจราจรชัว่ คราวในพืน้ ทีท่ เี่ กิดสาธารณภัย และพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
รวมทั้งจัดระเบียบการจราจรในพื้นที่พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับการอพยพ
					
(5.1.4) ให้ความช่วยเหลือผู้อพยพในการขนย้ายทรัพย์สินของใช้ในพื้นที่ที่เกิด
สาธารณภัยและพื้นที่ใกล้เคียงตามที่ได้รับการร้องขอ
					
(5.1.5) ให้มีการจัดท�ำทะเบียนเพื่อตรวจสอบจ�ำนวนผู้อพยพและผู้ที่ยังติดค้าง
ในพื้นที่
					
(5.1.6) จัดให้มีการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่อพยพ
					
(5.1.7) จัดให้มีระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยของพื้นที่รองรับการอพยพ
โดยจัดก�ำลังเจ้าหน้าที่ต�ำรวจและอาสาสมัครตามความเหมาะสม
					
(5.1.8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจในพื้นที่เพื่อจัดก�ำลัง
ดูแลบ้านเรือนและทรัพย์สนิ ของผูอ้ พยพเป็นระยะ ๆ หากก�ำลังเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจไม่เพียงพอให้ประสานขอก�ำลัง
สนับสนุนจากหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชน แต่หาก
สถานการณ์ลอ่ แหลมเสีย่ งต่อการสูญเสียชีวติ ห้ามเจ้าหน้าที/่ อาสาสมัครออกปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นพืน้ ทีเ่ สีย่ งโดยเด็ดขาด
จนกว่าสถานการณ์จะบรรเทาความรุนแรงลง และสามารถเข้าไปตรวจในพืน้ ทีไ่ ด้โดยไม่มคี วามเสีย่ ง พร้อมทัง้
ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้อพยพทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
				 (5.2) การยกเลิกสถานการณ์
					
ให้มีการติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์เป็นระยะ ๆ เพือ่ ป้องกันความสับสน พร้อมทัง้ ให้มกี ารยืนยัน
ความชัดเจนถึงการยกเลิกสถานการณ์ และแจ้งให้ผอู้ พยพเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสูพ่ นื้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยต่อไป
				 (5.3) การอพยพกลับ
					 ให้ผนู้ ำ� ชุมชนหรือผูน้ ำ� กลุม่ อพยพจัดระเบียบและล�ำดับก่อนหลังก่อนการอพยพกลับ
พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ด�ำเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับเมื่อได้รับแจ้งข่าวการสิ้นสุด
สถานการณ์สาธารณภัย เพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมและรอรับแจ้งจุดอพยพกลับไปสู่พื้นที่อยู่อาศัย
				 (5.4) การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
					
เป็นการเคลือ่ นย้ายหน่วยราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ ให้สามารถ
ให้ บ ริ ก ารได้ ต ามปกติ โดยให้ ศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ ใ นพื้ น ที่ แ บ่ ง ประเภทส่ ว นราชการที่ จ ะอพยพ
ตามล�ำดับ และความจ�ำเป็นเร่งด่วน พร้อมทัง้ ก�ำหนดพืน้ ทีร่ องรับการอพยพส่วนราชการ ครอบครัว ส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ล่วงหน้า โดยการด�ำเนินการอพยพให้เป็นไปตามแผนอพยพส่วนราชการ
ที่กล่าวไว้ในบทที่ 4
5.2.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบ/เครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ
			(1) แนวทางปฏิบัติในการสื่อสารและโทรคมนาคม
				 การติดต่อสื่อสารมีความส�ำคัญอย่างมากในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เนื่องจากต้องมี
การประสานการปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Information)
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ข่าวสาร (Intelligence) เพื่อแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชน ประสานงาน ควบคุม สั่งการ และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ระหว่างหน่วยเผชิญเหตุด้วยกันกับหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนการเผชิญเหตุในด้านต่าง ๆ โดยมีหลักการ
ปฏิบัติ ดังนี้
				 (1.1) จัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสารที่สามารถใช้ได้ในภาวะฉุกเฉินส�ำหรับติดต่อ
ประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจร่วมกันระหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน กองอ�ำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทุกเขต และประชาชน
ในการวางระบบการติดต่อสื่อสารและโทรคมนาคมซึ่งอย่างน้อยต้องมีมากกว่า 2 ระบบขึ้นไป
				 (1.2) จัดระบบการสือ่ สารด้วยเครือ่ งวิทยุคมนาคมให้ปฏิบตั ติ ามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตและ
การก�ำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่กลาง ส�ำหรับการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชน
รวมถึงระเบียบการใช้คลื่นความถี่วิทยุสื่อสารและโทรคมนาคมที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก�ำหนด
				 (1.3) ติดต่อสื่อสารระหว่างกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ ส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชน โดยต้อง
สามารถกระท�ำได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้ง ต้องจัดให้มีมากกว่า 2 ช่องทางขึ้นไป และยึดหลักความถูกต้อง
แม่นย�ำของข้อมูล การรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสารควบคู่กับความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อ
สื่อสารเสมอ
				 (1.4) จัดให้มีระบบการแจ้งเหตุและการสนับสนุนข้อมูลด้านสาธารณภัยแก่ประชาชน
โดยการเชื่อมโยงการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่แจ้งเหตุ
และเผชิญเหตุฉุกเฉิน
หมายเลข

หน่วยงาน

การให้บริการ

191

ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

192

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

รับแจ้งเหตุและข้อมูลเตือนภัย

198

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

199

กรุงเทพมหานคร

ช่วยเหลือประชาชนและประสานงาน
ด้านสาธารณภัย
รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้

				 ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานหลักในการจัดให้มี
ระบบการติดต่อสื่อสารที่สามารถใช้ได้ในภาวะฉุกเฉิน การจัดระบบการสื่อสารด้วยเครื่องวิทยุคมนาคม
การติดต่อสือ่ สารระหว่างกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กองอ�ำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ ส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชน พร้อมทัง้ ให้มรี ะบบการแจ้งเหตุ และ
การสนับสนุนข้อมูลด้านสาธารณภัยแก่ประชาชน โดยมีกระทรวงมหาดไทย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และ
กระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการบูรณาการการติดต่อสื่อสาร การจัดวางระบบ และการฝึกอบรม
ให้ความรู้
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				 ทัง้ นี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมเลขหมายโทรคมนาคม และความถีก่ ลางในการ
จัดการสาธารณภัย ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
			(2) แนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน
				 เป็นระบบและกระบวนการกระจายข้อมูลข่าวสารทีเ่ กิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึน้
ให้ส่วนราชการและประชาชนได้รับรู้และเข้าใจสถานการณ์ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่ก�ำหนดไว้ เช่น
โทรทัศน์ วิทยุ หอกระจายข่าว ฯลฯ หรือวิธีการอื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนรับทราบ เข้าใจในสถานการณ์ที่ถูกต้อง
และลดความตื่นตระหนก ทั้งนี้ จัดให้มีศูนย์ประสานข้อมูลร่วม (Joint Information Center : JIC)
ในภาวะฉุกเฉิน เพือ่ เป็นศูนย์ยอ่ ยในศูนย์ขอ้ มูลประชาสัมพันธ์รว่ ม ท�ำหน้าที่ Point of Contact กับสือ่ มวลชน
และหน่วยงานด้านข่าวสาร พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่จ�ำเป็นและเป็นปัจจุบันเพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
หรือผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสารใช้เป็นจุดปฏิบัติงานในการติดตามและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร แนวโน้ม
ความเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์ และการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูล โดยให้จดั ตัง้ ขึน้ ในทุกระดับ
ของการจัดการสาธารณภัย
				 ให้ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก�ำหนดแนวทาง
ปฏิบตั หิ รือจัดท�ำคูม่ อื การปฏิบตั งิ านการให้ขอ้ มูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉินเพือ่ เป็นกรอบ
การปฏิบัติที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
			(3) แนวทางปฏิบัติในการก�ำกับ ควบคุมพื้นที่ (Area Command)
				 เป็นเครื่องมือส�ำหรับใช้ในภาวะฉุกเฉินที่มีขนาดรุนแรงมากครอบคลุมพื้นที่กว้างขวาง
หลายอ�ำเภอหรือหลายจังหวัด และอาจใช้เวลาในการเผชิญเหตุที่ยาวนานกว่าปกติ หรือเป็นการจัดการ
สาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) และการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) โดยกองบัญชาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอาจแต่งตัง้ และจัดส่งผูก้ ำ� กับ ควบคุมพืน้ ทีเ่ ข้าไปร่วมก�ำหนดแนวทาง
การปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ นั้ น ๆ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า การปฏิ บั ติ ข องแต่ ล ะจั ง หวั ด เป็ น ไปตามข้ อ สั่ ง การของ
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยความรับผิดชอบของผู้ก�ำกับ ควบคุมพื้นที่ที่ได้รับ
มอบหมายมีดังต่อไปนี้
				 (3.1) ก�ำหนดแนวทางการเผชิญเหตุของแต่ละจังหวัดทีป่ ระสบภัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจนและไม่ขัดแย้งหรือซ�้ำซ้อนระหว่างกัน
				 (3.2) ประสานการก�ำหนดกลยุทธ์และยุทธวิธขี องแต่ละจังหวัดเพือ่ ให้เกิดเอกภาพในการ
เผชิญเหตุร่วมกัน
				 (3.3) พิจารณาการร้องขอการจัดสรร การปรับเปลี่ยน และการเคลื่อนย้ายทรัพยากร
ที่ได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลางไปยังพื้นที่ประสบภัยที่มีความจ�ำเป็น
				 (3.4) รายงานสถานการณ์ สภาวะแนวโน้ม และการวิเคราะห์สถานการณ์ในพืน้ ทีป่ ระสบภัย
ให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติทราบ
				 (3.5) ประสานการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยของแต่ละจังหวัดให้มมี าตรฐานเดียวกัน
เพือ่ ให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถเข้าปฏิบตั งิ านด้านการฟืน้ ฟูระยะกลาง และระยะยาวให้เป็นไปอย่างคล่องตัว
และต่อเนื่อง
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				 ทัง้ นี้ การแต่งตัง้ ผูก้ ำ� กับ ควบคุมพืน้ ที่ ให้กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
ก�ำหนดโครงสร้าง จ�ำนวนบุคลากร แนวทางและระเบียบปฏิบตั ปิ ระจ�ำ เพือ่ ให้ผกู้ ำ� กับ ควบคุมพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทัง้ ให้พจิ ารณาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของผู้ก�ำกับ ควบคุมพื้นที่ เป็นล�ำดับแรก
			(4) แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command)
				 เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้สงั่ การ ควบคุม และประสานความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในการ
จัดการในภาวะฉุกเฉิน และเป็นระบบปฏิบตั กิ ารในการระดมทรัพยากรไปยังทีเ่ กิดเหตุ เพือ่ ให้สามารถปกป้อง
ชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยให้ทุกส่วนราชการ
หน่วยงาน และภาคเอกชน สามารถปรับใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์เป็นระบบมาตรฐานของประเทศในการ
จัดการในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
การบัญชาการเหตุการณ์
(4.1) รูปแบบโครงสร้าง
       การบัญชาการ

สาระส�ำคัญ
(4.1.1) การบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command) หมายถึง
โครงสร้างการบัญชาการพื้นฐานที่มีผู้บัญชาการเหตุการณ์รับผิดชอบ
การจัดการเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ผู้เดียว
(4.1.2) การบัญชาการร่วม (Unified Command) หมายถึง การจัดการ
เหตุการณ์ที่มีหน่วยงานตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไป มีหน้าที่รับผิดชอบ
ตามกฎหมาย โดยรับผิดชอบในพืน้ ทีท่ ที่ บั ซ้อนกัน สามารถร่วมกันปฏิบตั งิ าน
ประสานแผนการท�ำงาน และประสานทรัพยากรในที่เกิดเหตุร่วมกัน
รวมถึงมีการก�ำหนดความมุง่ หมายในการปฏิบตั ิ วัตถุประสงค์ (Objectives)
กลยุทธ์ (Strategies) และยุทธวิธี (Tactics) เพื่อท�ำงานเดียวกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
การบัญชาการร่วมจะมีผู้บัญชาการเหตุการณ์ได้หลายคนสามารถ
ตัดสินใจ และก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน ภายใต้โครงสร้างองค์กรเดียว
ถึ ง แม้ ว ่ า จะมี ห น่ ว ยงานเข้ า ร่ ว มปฏิ บั ติ ง านหลายหน่ ว ยงานก็ ต าม
ซึง่ หมายความว่า หน่วยงานเหล่านัน้ จะต้องรักษาไว้ซงึ่ เอกภาพในการบังคับ
บัญชาโดยจะต้องรับมอบหน้าทีค่ วามรับผิดชอบจากหัวหน้าเพียงผูเ้ ดียว
ส�ำหรับเหตุการณ์ไม่รนุ แรง ให้หวั หน้าหน่วยงานทีเ่ ข้าถึงทีเ่ กิดเหตุ
เป็นล�ำดับแรกบัญชาการเหตุการณ์ไปพลางก่อนจนกว่าผู้มีอ�ำนาจตาม
กฎหมายจะเข้าเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ตามอ�ำนาจหน้าที่ต่อไป
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การบัญชาการเหตุการณ์
(4.2)  ระบบการบัญชาการ
        เหตุการณ์

สาระส�ำคัญ
เป้าประสงค์ส�ำคัญประกอบด้วย
(4.2.1) ความปลอดภัยทั้งผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
(4.2.2) บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ หรือยุทธวิธี
(4.2.3) ใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ

			(5) แนวทางปฏิบตั ใิ นการสนับสนุนการปฏิบตั งิ านในภาวะฉุกเฉิน : สปฉ. (Emergency
Support Function : ESF)
				 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
จะสถาปนาการสนับสนุนการปฏิบตั งิ านในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) เพียงส่วนงานใดส่วนงานหนึง่ หรือหลายส่วนงาน
เข้าร่วมสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยตามแผนภาพที่ 5 – 3 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความจ�ำเป็นของสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นเพื่อประสานงานระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบภารกิจด้านใดด้านหนึ่ง
เป็นการเฉพาะ เช่น ภารกิจด้านการคมนาคมที่มีหลายส่วนราชการมีลักษณะงานเหมือนหรือใกล้เคียงกัน
มาร่วมกันประสานการปฏิบัติ อันจะเป็นการลดความซ�้ำซ้อนในการช่วยเหลือ และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับที่เกิดสาธารณภัย โดยในแต่ละส่วนงานฯ
มีหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน แบ่งออกเป็น 18 ส่วนงาน ได้แก่
				 (5.1) สปฉ.1 : ส่วนงานคมนาคม มีขอบเขตหน้าที่ ดังนี้
					
(5.1.1) จัดการระบบ และควบคุมความปลอดภัยทางคมนาคม
					
(5.1.2) ปรับปรุงเส้นทางและโครงข่ายคมนาคม รวมถึงสนับสนุนภารกิจ
การส่งก�ำลังบ�ำรุง
					
(5.1.3) จัดให้มเี ส้นทางส�ำรอง เส้นทางเลีย่ ง ดัดแปลงแก้ไขระบบการคมนาคม
ให้สามารถใช้การได้เมื่อเกิดสาธารณภัย
					
(5.1.4) สนับสนุนการอพยพเคลือ่ นย้ายประชาชนออกจากพืน้ ทีป่ ระสบภัยหรือ
พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย
					
(5.1.5) สนับสนุนข้อมูลและการจัดการด้านคมนาคมให้แก่กองบัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
				 ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานการปฏิบตั ริ ะหว่างส่วนราชการ
และหน่วยงาน รวมถึงจัดท�ำแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านคมนาคม
				 (5.2) สปฉ.2 : ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีขอบเขตหน้าที่ ดังนี้
					
(5.2.1) จัดให้มรี ะบบสือ่ สารและโทรคมนาคมทัง้ ระบบสือ่ สารหลัก ระบบสือ่ สารรอง
และระบบสื่อสารส�ำรอง ตลอดจนให้บริการฐานข้อมูลด้านสารสนเทศและการสื่อสารให้สามารถใช้การได้
ในทุกสถานการณ์
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(5.2.2) สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการสื่อสาร การจัดช่อง
การสื่อสารส�ำรองเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน
					
(5.2.3) สนับสนุนก�ำลังเจ้าหน้าที่เพื่อบริการติดต่อสื่อสารได้ตลอดระยะเวลา
ที่เกิดภัย
					
(5.2.4) สนับสนุนการฟืน้ ฟูโครงสร้างพืน้ ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
					
(5.2.5) รักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
				 ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานหลัก ในการประสาน
การปฏิบัติระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงาน รวมถึงจัดท�ำแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
				 (5.3) สปฉ.3 : ส่วนงานสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน มีขอบเขตหน้าที่ ดังนี้
					
(5.3.1) เตรียมความพร้อม และด�ำเนินการป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจมี
ต่อพื้นที่ เขตเมือง พื้นที่เศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งสาธารณูปโภคในพื้นที่เสี่ยงภัย
					
(5.3.2) ด�ำรงสถานะ ด�ำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน และ
สิง่ สาธารณูปโภคในพืน้ ทีป่ ระสบภัยให้สามารถใช้การได้ในระหว่างเกิดสาธารณภัย โดยเฉพาะในพืน้ ทีเ่ ขตเมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ
				 ให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลัก โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้า
นครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการประสานการปฏิบัติ
ระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงาน รวมถึงจัดท�ำแผนสนับสนุนการปฏิบตั งิ านในภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพื้นฐาน
				 (5.4) สปฉ.4 : ส่วนผจญเพลิง มีขอบเขตหน้าที่ ดังนี้
					
(5.4.1) ประสานการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดอัคคีภัยในเคหสถาน
ประกอบการ นิคมอุตสาหกรรม
					
(5.4.2) ประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานในการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย
					
(5.4.3) สนับสนุนการปฏิบตั กิ ารป้องกันและระงับอัคคีภยั เมือ่ เกิดอัคคีภยั ในพืน้ ที่
พิเศษ เช่น อุทยานแห่งชาติ นิคมอุตสาหกรรม ท่าอากาศยาน หรือบริเวณทีส่ ง่ ผลต่อมลพิษสิง่ แวดล้อม เป็นต้น
					
(5.4.4) สนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิคและองค์ความรูใ้ นการป้องกันและระงับอัคคีภยั
ให้กับส่วนราชการ หน่วยงาน ในภูมิภาคและท้องถิ่นทั้งในเขตเมืองและชนบท
				 ให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลัก โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการ
และหน่วยงาน รวมถึงจัดท�ำแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านการผจญเพลิง
				 (5.5) สปฉ.5 : ส่วนงานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน มีขอบเขตหน้าที่ ดังนี้
					
(5.5.1) เฝ้าระวังและติดตามข้อมูลสถานการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย
					
(5.5.2) แจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชน ส่วนราชการ และหน่วยงานรับทราบ
สถานการณ์และแนวโน้มการเกิดสาธารณภัย
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558

77

					
(5.5.3) แจ้งเตือนและแจ้งแนวทางในการปฏิบตั ติ นเพือ่ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์
สาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น รวมถึงสั่งการให้มีการอพยพ และเคลื่อนย้ายไปยังที่ปลอดภัย
					
(5.5.4) วิเคราะห์และวางแผนการเผชิญเหตุ
					
(5.5.5) ประสาน และสนับสนุนในการจัดการและการเผชิญเหตุสาธารณภัย
แก่กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ
					
(5.5.6) สนั บ สนุ น ทรั พ ยากรที่ จ� ำ เป็ น ในการเผชิ ญ เหตุ ส าธารณภั ย ให้ กั บ
กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ
					
(5.5.7) ก�ำหนดจ� ำ นวนชนิ ด ของทรั พ ยากรและบุ ค ลากรที่ ต้ อ งใช้ เ พื่ อ ให้ มี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
					
(5.5.8) ประสานการใช้ ท รั พ ยากรจากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ภาคส่ ว น
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านต่าง ๆ
					
(5.5.9) ประสานงานในการจัดการในภาวะฉุกเฉินกับส่วนต่าง ๆ ในส่วนงาน
สนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) ด้านอื่น ๆ
				 ให้ ก ระทรวงมหาดไทย เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการประสานการปฏิ บั ติ ร ะหว่ า ง
ส่วนราชการ และหน่วยงาน รวมถึงจัดท�ำแผนสนับสนุนการปฏิบตั งิ านในภาวะฉุกเฉินด้านการจัดการสาธารณภัย
และการสนับสนุนทรัพยากรในภาวะฉุกเฉิน
				 (5.6) สปฉ.6 : ส่วนงานสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีขอบเขตหน้าที่
ดังนี้
					
(5.6.1) ประสานงานและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
					
(5.6.2) สนับสนุนการแจกจ่ายสิ่งของจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีพให้แก่ผู้ประสบภัย
					
(5.6.3) สนับสนุนงานด้านการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัย
					
(5.6.4) เผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ สวั ส ดิ ก าร
ด้านสาธารณภัย
					
(5.6.5) วางแผนการให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย การดูแลบุคคลที่ต้อง
ได้รบั การปฏิบตั เิ ป็นกรณีพเิ ศษ การฟืน้ ฟูดา้ นสังคมและจิตใจให้แก่ผปู้ ระสบภัย และผูป้ ระสบปัญหาทางสังคม
					
(5.6.6) ให้บริการสาธารณกุศล
					
(5.6.7) ก�ำหนดแนวทางการช่วยเหลือผู้ว่างงานเนื่องจากการเกิดสาธารณภัย
					
(5.6.8) ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่พิการทุพพลภาพ และเจ็บป่วย
หรือบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ขณะเกิดภัย
				 ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานหลัก โดยมี
กระทรวงแรงงาน และสภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการประสานการปฏิบตั ริ ะหว่างส่วนราชการ
หน่วยงาน และองค์การสาธารณกุศล รวมถึงจัดท�ำแผนสนับสนุนการปฏิบตั งิ านในภาวะฉุกเฉินด้านสวัสดิการ
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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				 (5.7) สปฉ.7 : ส่วนงานการสนับสนุนทรัพยากรทางทหาร มีขอบเขตหน้าที่ ดังนี้
					
(5.7.1) ประสานการสนับสนุนทรัพยากรทางทหาร เพือ่ ใช้สนับสนุนส่วนราชการ
หน่วยงานพลเรือน กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับในการเผชิญเหตุสาธารณภัย
รวมถึงการส่งคืนทรัพยากร
					
(5.7.2) ให้ขอ้ เสนอแนะ และค�ำปรึกษาในกรณีทตี่ อ้ งใช้ความช�ำนาญทางทหาร
สนับสนุนภารกิจ
					
(5.7.3) ติดตาม และรายงานสถานะทรัพยากรทางทหารที่ถูกก�ำหนดให้ใช้
ในภารกิจสนับสนุนการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
				 ให้กระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานการปฏิบัติระหว่างเหล่าทัพ
รวมถึงจัดท�ำแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านการสนับสนุนทรัพยากรทางทหาร
				 (5.8) สปฉ.8 : ส่วนงานการแพทย์และสาธารณสุข มีขอบเขตหน้าที่ ดังนี้
					
(5.8.1) จัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้ง
ประสานการระดมสรรพก�ำลังด้านการแพทย์และสาธารณสุข
					
(5.8.2) จัดท�ำระบบฐานข้อมูลผูเ้ ชีย่ วชาญทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทัง้
เครื่องมือทางการแพทย์ในด้านต่าง ๆ ของรัฐและเอกชน เพื่อให้พร้อมต่อการปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย
					
(5.8.3) พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service :
EMS) หน่วยปฏิบัติการกู้ชีพ และทีมตอบสนองด้านการแพทย์ ได้แก่ ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
ในภาวะฉุกเฉินระดับอ�ำเภอ (Mini MERT) ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับตติยภูมิในภาวะฉุกเฉิน
(MERT: Medical Emergency Response Team) ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลือ่ นทีเ่ ร็ว (SRRT : Surveillance
Rapid Response Team) ทีมปฏิบัติการด้านจิตเวช (MCATT : Mental Health Crisis Assessment and
Treatment Team) ที่พร้อมออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดระบบ
เครือข่ายสาธารณสุขให้บริการและสนับสนุนการปฏิบัติงานทั่วประเทศ โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ทันทีเมื่อเกิดสาธารณภัย
					
(5.8.4) จัดให้มีการพัฒนาระบบสื่อสาร เพื่อประสานงานและสั่งการภายใน
หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ
					
(5.8.5) จัดให้มกี ารเตรียมพร้อมทางห้องปฏิบตั กิ ารทีท่ นั สมัย และได้มาตรฐาน
					
(5.8.6) จัดให้มกี ารพัฒนาระบบฐานข้อมูลความเสียหายทางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข รวมถึงการรายงานผลอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
					
(5.8.7) พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัคร ให้มีความรู้และทักษะ
พร้อมที่จะปฏิบัติงานเมื่อเกิดสาธารณภัย และป้องกันตนเองจากภัยที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน
					
(5.8.8) ให้ความรู้แก่ประชาชนและชุมชนในด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
การสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เมื่อประสบภัย
					
(5.8.9) เฝ้าระวัง ควบคุม และติดตามโรคติดต่อ พร้อมทั้งจัดให้มีการรักษา
พยาบาล การอนามัย การสุขาภิบาล และการป้องกันโรคแก่ผู้ประสบภัย
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(5.8.10) ฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยให้กลับมาด�ำรงชีวิตได้ตามปกติ
				 ให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานการปฏิบตั ริ ะหว่างส่วนราชการ
และหน่วยงาน รวมถึงจัดท�ำแผนสนับสนุนการปฏิบตั งิ านในภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยมี
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ โรงพยาบาล สถานพยาบาลของสังกัดต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐ และเอกชน เช่น มหาวิทยาลัย
กระทรวงกลาโหม มูลนิธิ อาสาสมัครต่าง ๆ สภากาชาดไทย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น
				 (5.9) สปฉ.9 : ส่วนงานการค้นหาและกู้ภัย มีขอบเขตหน้าที่ ดังนี้
					
(5.9.1) สนับสนุนการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินด้านการค้นหาและช่วยชีวิต
ผู้ประสบภัย
					
(5.9.2) ประสานการช่วยเหลือ สนับสนุน การค้นหาและกู้ภัย กับส่วนราชการ
หน่วยงาน และกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ
					
(5.9.3) ประสานงานกับสมาคม มูลนิธิ และองค์กรการกุศล ที่มีภารกิจในการ
ค้นหาและกู้ภัย
					
(5.9.4) จัดระบบการปฏิบตั งิ านด้านการค้นหาและกูภ้ ยั ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทุกภาคส่วน
					
(5.9.5) สนับสนุนทรัพยากร และอุปกรณ์พเิ ศษในการปฏิบตั ภิ ารกิจค้นหาและ
กู้ภัย
					
(5.9.6) สนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิค และองค์ความรูใ้ ห้กบั หน่วยงานปฏิบตั กิ าร
ค้นหาและกู้ภัย
				 ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานหลัก ในการประสาน
การปฏิบตั ริ ะหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์การสาธารณกุศล รวมถึงจัดท�ำแผนสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน
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�ำมาประยุกต์ใช้
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากสารเคมี วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี
					
(5.10.3) ระงับภัยจากสารเคมี วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสีในพื้นที่ที่มี
การปนเปื้อนมลพิษและประเมินความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
					
(5.10.4) ให้ความช่วยเหลือและค�ำปรึกษา แนะน�ำ เกีย่ วกับการจัดการมลพิษ
อันเกิดจากสารเคมี วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี
					
(5.10.5) ส่งเสริมสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสารเคมี วัตถุอันตราย
และกัมมันตรังสี เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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(5.10.6) จัดการสาธารณภัยและสนับสนุนการก�ำกับดูแลด้านพลังงานปรมาณู
และนิวเคลียร์รังสี
					
(5.10.7) ปฏิบัติการและการป้องกันภัยทางเคมี ชีวภาพและนิวเคลียร์
				 ให้กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลัก โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมควบคุมมลพิษ ส�ำนักงานปรมาณู
เพื่อสันติ เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงาน รวมถึงจัดท�ำ
แผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมี วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี
				 (5.11) สปฉ.11 : ส่วนงานการเกษตร มีขอบเขตหน้าที่ ดังนี้
					
(5.11.1) ประสานการปฏิบตั เิ มือ่ เกิดสาธารณภัยทีม่ ผี ลกระทบต่อด้านการเกษตร
					
(5.11.2) ติดตามเฝ้าระวัง ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัยแก่เกษตรกร
					
(5.11.3) ส�ำรวจและติดตามความเสียหายด้านการเกษตรเพือ่ ให้การช่วยเหลือ
					
(5.11.4) สนับสนุนทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่
การเกษตร ที่ประสบภัย
					
(5.11.5) สนับสนุนข้อมูลด้านการเกษตรและให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทีม่ ผี ลกระทบต่อด้านการเกษตร รวมทัง้ แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรทีป่ ระสบภัย
				 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลัก โดยมีกระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนในการประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงาน รวมถึงจัดท�ำแผนสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในภาวะฉุกเฉินด้านการเกษตร
				 (5.12) สปฉ.12 : ส่วนงานพลังงาน มีขอบเขตหน้าที่ ดังนี้
					
(5.12.1) ดูแล รักษา และป้องกันทรัพยากรด้านพลังงานให้สามารถปฏิบตั งิ าน
ได้ตลอดระยะเวลาการเกิดสาธารณภัย
					
(5.12.2) ป้องกัน และบ�ำรุงรักษาสถานทีส่ ำ� คัญด้านพลังงานให้สามารถปฏิบตั งิ าน
รวมถึงสนับสนุนพลังงานแก่ส่วนราชการ และหน่วยงานที่ส�ำคัญในการบริการประชาชน เช่น โรงพยาบาล
สถานบริการน�้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอต่อความต้องการในภาวะฉุกเฉิน
					
(5.12.3) จั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล แหล่ ง พลั ง งานเพื่ อ ใช้ ส นั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
					
(5.12.4) ก� ำ หนดมาตรการควบคุ ม ความปลอดภั ย ให้ กั บ สถานที่ ส� ำ คั ญ
ที่เป็นแหล่งผลิตพลังงาน และสถานที่ให้บริการ
					
(5.12.5) สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเพื่อการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
				 ให้กระทรวงพลังงาน เป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานการปฏิบตั ริ ะหว่างส่วนราชการ
และหน่วยงาน รวมถึงจัดท�ำแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน
				 (5.13) สปฉ.13 : ส่วนงานรักษาความสงบเรียบร้อย มีขอบเขตหน้าที่ ดังนี้
					
(5.13.1) ประสานการปฏิบตั ใิ นการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัย
ของประชาชน สถานที่ส�ำคัญทางเศรษฐกิจ เขตเมือง และชุมชน ในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ใกล้เคียง
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(5.13.2) วางแผนการรักษาความปลอดภัย และความช่วยเหลือด้านเทคนิคต่าง ๆ
รวมถึงการสนับสนุนเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรักษาความสงบเรียบร้อย
					
(5.13.3) ควบคุ ม และบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย เพื่ อ ป้ อ งกั น และปราบปราม
การกระท�ำผิด ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยของประเทศ
					
(5.13.4) ปฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นการพิสจู น์เอกลักษณ์บคุ คล การจัดการศพ การติดตาม
ผู้สูญหาย และการส่งกลับ
					
(5.13.5) จัดระบบจราจรในบริเวณพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ใกล้เคียง
				 ให้ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานการปฏิบัติระหว่าง
ส่วนราชการ และหน่วยงาน รวมถึงจัดท�ำแผนสนับสนุนการปฏิบตั งิ านในภาวะฉุกเฉินด้านการรักษา ความสงบ
เรียบร้อย
				 (5.14) สปฉ.14 : ส่วนงานการฟื้นฟูเศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรม มีขอบเขต
หน้าที่ ดังนี้
					
(5.14.1) ประเมินผลกระทบระบบเศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม และสถานที่
ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่ประสบภัย
					
(5.14.2) ให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง และวิธีการในการเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์สาธารณภัย รวมถึงการฟื้นฟูในภาพรวมหลังเกิดภัย
					
(5.14.3) ก�ำหนดแนวทางการสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ
และเอกชนในการฟื้นฟูและลดช่องว่างทางเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนในระยะยาว
					
(5.14.4) วิเคราะห์ ประเมิน ป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย
แก่สถานที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
					
(5.14.5) ติดตาม ตรวจสอบ และฟื้นฟูพื้นที่เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม
และสถานที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว
				 ให้ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลัก โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานสนับสนุน
ในการประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงาน รวมถึงจัดท�ำแผนสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในภาวะฉุกเฉินด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรม
				 (5.15) สปฉ.15 : ส่วนงานการต่างประเทศ มีขอบเขตหน้าที่ ดังนี้
					
(5.15.1) ติดตามและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์สาธารณภัย
ที่เกิดขึ้นให้แก่ประเทศต่าง ๆ
					
(5.15.2) ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในภาวะฉุกเฉิน
					
(5.15.3) ประสาน และสนับสนุนการด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
ที่เป็นชาวต่างประเทศ
					
(5.15.4) ให้ข้อเสนอแนะ กรณีที่จ�ำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล
ต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาภาคเอกชนระหว่างประเทศ
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(5.15.5) ก� ำ หนดแนวทางการอ� ำ นวยความสะดวกการน�ำ เข้ า ทรั พ ยากร
จากต่างประเทศ และการส่งกลับ
					
(5.15.6) ประสานการรับ-การให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาล องค์การระหว่าง
ประเทศ และองค์กรภาคเอกชนระหว่างประเทศ
					
(5.15.7) ประสานการอ�ำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือแก่ผปู้ ระสบภัย
ชาวต่างชาติและญาติผู้ประสบภัย
				 ให้กระทรวงการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลัก โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงกลาโหม ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และกรมศุลกากร เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการประสานการปฏิบตั ิ
ระหว่ า งส่ ว นราชการ และหน่ ว ยงาน รวมถึ ง จั ด ท� ำ แผนสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านในภาวะฉุ ก เฉิ น
ด้านการต่างประเทศ
				 (5.16) สปฉ.16 : ส่วนงานการประชาสัมพันธ์และการจัดการข้อมูลข่าวสาร มีขอบเขต
หน้าที่ ดังนี้
					
(5.16.1) ประชาสัมพันธ์และให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนเกีย่ วกับสาธารณภัย
ในภาวะฉุกเฉินหรือภัยคุกคามที่เกิดขึ้น
					
(5.16.2) เผยแพร่ข้อมูล และความรู้ที่ถูกต้องเพื่อการเตรียมพร้อมรับมือ
สถานการณ์ให้แก่ประชาชน
					
(5.16.3) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม (Joint Information Center : JIC)
เพือ่ เป็นศูนย์กลางการแลกเปลีย่ นข้อมูล ข่าวสาร ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน ภาคเอกชน และสือ่ มวลชน
ทั้งในและต่างประเทศ
					
(5.16.4) ก�ำหนดมาตรการ ป้องกัน ตอบโต้ขา่ วลือ ข่าวอันเป็นเท็จ และข้อมูล
ที่จะสร้างความตระหนก แตกตื่น และหวาดกลัวให้แก่ประชาชน
				 ให้ ก รมประชาสั ม พั น ธ์ เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการประสานการปฏิ บั ติ ร ะหว่ า ง
ส่วนราชการ และหน่วยงาน รวมถึงจัดท�ำแผนสนับสนุนการปฏิบตั งิ านในภาวะฉุกเฉินด้านการประชาสัมพันธ์และ
การจัดการข้อมูลข่าวสาร
				 (5.17) สปฉ.17 : ส่วนงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีขอบเขตหน้าที่ ดังนี้
					
(5.17.1) ประสานการปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัยที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
					
(5.17.2) วิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากสาธารณภัยที่มีต่อทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งก�ำหนดวิธีการป้องกันและลดผลกระทบ
					
(5.17.3) ให้ ข ้ อ เสนอแนะ แนวทาง วิ ธีก ารป้ อ งกั น ลดผลกระทบ และ
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทยานธรรมชาติ สัตว์ป่า และ
พันธ์ุพืช รวมถึงการฟื้นฟูหลังเกิดภัย
				 ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลัก ในการประสาน
การปฏิบัติระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงาน รวมถึงจัดท�ำแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
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				 (5.18) สปฉ.18 : ส่วนงานงบประมาณและการบริจาค มีขอบเขตหน้าที่ ดังนี้
					
(5.18.1) ติดตามและรายงานสถานะของแหล่งงบประมาณเพื่อการจัดการ
สาธารณภัย และงบประมาณเพื่อการฟื้นฟู
					
(5.18.2) ให้ข้อเสนอแนะ กรณีที่จ�ำเป็นต้องใช้เงินทดรองราชการเพื่อการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หรืองบกลางจากรัฐบาล
					
(5.18.3) ด�ำเนินการรับบริจาคเงิน และสิง่ ของเพือ่ ให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
					
(5.18.4) ประสานงานการควบคุมและตรวจสอบยอดเงิน ธุรกรรมทางการเงิน
ของเงินบริจาคในบัญชีธนาคารทีห่ น่วยงาน องค์กรหรือบุคคล โดยเปิดบัญชีไว้และแจ้งให้ประชาชนบริจาคเงิน
				 ให้กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานหลัก โดยมีสำ� นักนายกรัฐมนตรี ส�ำนักงบประมาณ
และส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานสนับสนุน ในการประสานการปฏิบตั ริ ะหว่างส่วนราชการ
และหน่วยงาน รวมถึงจัดท�ำแผนสนับสนุนการปฏิบตั งิ านในภาวะฉุกเฉินด้านการงบประมาณและการบริจาค
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สปฉ.10 สารเคมี วัตถุ
อันตราย และกัมมันตรังสี

สปฉ.9 การค้นหาและกู้ภัย

สปฉ.5 การจัดการ
ในภาวะฉุกเฉิน

กฎหมาย

สปฉ.15  การต่างประเทศ

ส่วนอ�ำนวยการ

สปฉ.6 สวัสดิการสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์

สปฉ.11 การเกษตร

สปฉ.3  สาธารณูปโภค
และโครงสร้างพื้นฐาน

สปฉ.18 งบประมาณและ
การบริจาค

สปฉ.17 ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สปฉ.12 พลังงาน

สปฉ.14  การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
การศึกษา และวัฒนธรรม

ส่วนสนับสนุน

ศูนยประสานการปฏิบัติ

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ

สปฉ.2 เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร

แผนภาพที่ 5-3 : การสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน : สปฉ.

สปฉ.8 การแพทย์และ
สาธารณสุข

สปฉ.4  ผจญเพลิง

สปฉ.13 รักษาความสงบเรียบร้อย

สปฉ.7 การสนับสนุน
ทรัพยากรทางทหาร

สปฉ.1 คมนาคม

ส่วนปฏิบัติการ

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม

ผู้บัญชาการ/ผู้อ�ำนวยการ

			(6) แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ (Incident Management
Assistance Team : IMAT)
				 การจัดการในภาวะฉุกเฉินของหลาย ๆ ประเทศ เมือ่ สาธารณภัยทีเ่ กิดขึน้ มีความซับซ้อน
ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดการสาธารณภัยนานกว่าเหตุการณ์ทั่วไป (ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป) หรือเมื่อมี
ความจ�ำเป็นต้องมีการวางแผนปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้มกี ารประสานเพือ่ ขอรับการสนับสนุนทรัพยากร
ในพืน้ ทีป่ ระสบภัยทีเ่ ป็นพืน้ ทีพ่ เิ ศษในความดูแลของหลายหน่วยงาน และจ�ำเป็นต้องใช้เครือ่ งมืออุปกรณ์ และ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นกรณีพิเศษ จึงให้มีการจัดส่งชุดปฏิบัติการสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ (IMAT)
เพื่อเข้าร่วมสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของหน่วยงานในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย ซึ่งจะเป็นการช่วย
แบ่งเบาภาระแก่หน่วยงานในพื้นที่ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบัญชาการ ควบคุม สั่งการ และแก้ไข
สถานการณ์
				 การปฏิบัติภารกิจของชุดปฏิบัติการสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ (IMAT) ประกอบไปด้วย
เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน โดยผ่านการฝึกที่ให้ความสามารถในการจัดการ
สาธารณภัยทุกประเภท/ระดับ/ขนาด และมีความสามารถในการประสานการปฏิบัติได้ทั้งส่วนราชการ
หน่วยงานพลเรือน ภาคเอกชน และหน่วยทหาร ในพื้นที่ประสบภัยหรือที่คาดว่าจะประสบภัย เพื่อท�ำหน้าที่
ให้การสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ ทั้งนี้ ขนาด จ�ำนวน ระดับ และความเชี่ยวชาญของชุดปฏิบัติการ
สนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ (IMAT) ขึ้นอยู่กับสถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น
				 ทัง้ นี้ เมือ่ เกิดสถานการณ์สาธารณภัยทีม่ คี วามจ�ำเป็นต้องจัดส่งชุดปฏิบตั กิ ารสนับสนุน
การจัดการเหตุการณ์ (IMAT) เข้าสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ให้หน่วยงานส่วนกลางที่จัดส่งชุดปฏิบัติการ
สนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ (IMAT) เข้าพื้นที่ ให้แจ้งกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางทราบ
เพื่อประสานการปฏิบัติ และบางกรณีอาจต้องการขอรับการสนับสนุนต่อกองบัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป
5.2.3 กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข์
			(1) แนวทางปฏิบัติในการขอใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน
				 เมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในพื้นที่ใด ให้ผู้มีอ�ำนาจด�ำเนินการประกาศให้ท้องที่นั้น
เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉินตามระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และหลักเกณฑ์วิธีการที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์บรรเทา
ความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ แต่มไิ ด้มงุ่ หมายทีจ่ ะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผใู้ ด ทัง้ นี้ ต้องเป็น
ค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นในการด�ำรงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน หรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิม
อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยได้กำ� หนดวงเงินทดรองราชการของส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
ส�ำหรับให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยไว้ในระเบียบนี้ และให้การขอใช้วงเงินทดรองราชการให้ดำ� เนินการตามวิธกี าร
และหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบอย่างถูกต้อง
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			(2) แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ
(Damage and Need Assessment : DANA)
				 ให้กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ ประเมินความเสียหาย
และความต้องการความช่วยเหลือภายในพื้นที่ประสบภัย โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากสาธารณภัยเพือ่ ประเมินสถานการณ์ และวิเคราะห์ความสามารถของผูป้ ระสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์
ฉุกเฉินด้วยตนเอง รวมทั้งความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือ
ด้านอาหาร น�ำ้ ดืม่ การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ทีพ่ กั พิง
อุปกรณ์ยงั ชีพ เป็นต้น การประเมินนีเ้ ป็นกระบวนการทีส่ ำ� คัญในการปฏิบตั งิ านด้านมนุษยธรรมและการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยให้อยู่รอดปลอดภัย โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้
				 (2.1) การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) กระท�ำทันทีภายหลังมีเหตุการณ์
สาธารณภัยเกิดขึน้ โดยมากภายในสัปดาห์แรกของการเกิดภัย เป็นการประเมินแบบคร่าว ๆ เพือ่ รวบรวมข้อมูล
ความต้องการ สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรที่จ�ำเป็นทุก ๆ ด้าน ทั้งผู้ประสบภัย โครงสร้าง
พืน้ ฐาน สิง่ แวดล้อม ล�ำดับความส�ำคัญก่อน - หลัง การให้ความช่วยเหลือเบือ้ งต้น เพือ่ ให้ทนั ต่อความต้องการ
ในภาวะฉุกเฉิน
				 (2.2) การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) ให้ด�ำเนินการทันที
เมื่อภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรืออย่างน้อยภายใน 2 สัปดาห์หลังจากเกิดสาธารณภัย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงพื้นที่
ประสบภัย ซึง่ เป็นการประเมินเพือ่ ใช้ในการฟืน้ ฟูระยะยาวได้อกี ด้วย เป็นการระบุมลู ค่าความเสียหายทางกายภาพ
โครงสร้างทางสังคม ประมาณการด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลือและ
ความต่อเนื่อง ทั้งนี้ จ�ำเป็นจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาด�ำเนินการประเมินความเสียหายและ
ความต้องการในแต่ละด้าน
				 การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ จะต้องมีความเชื่อมโยง
กับการตอบสนองความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยค�ำนึงถึงปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น
อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ์ และผู้พิการ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
			(3) แนวทางปฏิบัติในการรับบริจาค
				 หากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือกองอ�ำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ พิจารณาเห็นว่า มีความจ�ำเป็นต้องจัดให้มกี ารรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สนิ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยให้ด�ำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
				 (3.1) ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
				 (3.2) ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรีย่ ไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544
				 (3.3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สนิ ทีม่ ผี บู้ ริจาคให้ทางราชการ
พ.ศ. 2526
				 (3.4) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้
ของศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. 2547
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				 กรณีที่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใดจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย โดยที่บุคคล หน่วยงานหรือองค์กรนั้นไม่ได้รับมอบภารกิจใด ๆ จากกองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ ให้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและส่งมอบสิ่งของบริจาคเอง
			(4) แนวทางปฏิบัติในการรายงานข้อมูล
				 เป็นการรายงานข้อมูลข่าวสารกรณีเกิดสาธารณภัย ให้ผรู้ บั ผิดชอบจัดท�ำรายงาน พร้อมทัง้
รายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งด้านสถานการณ์สาธารณภัย ด้านการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย
ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอื่น ๆ ที่จ�ำเป็น โดยให้ค�ำนึงถึงความถูกต้อง ความชัดเจน และรวดเร็ว
ตามแนวทางปฏิบัติดังนี้
				 (4.1) ให้ผู้น�ำชุมชนส�ำรวจความเสียหายและความต้องการเบื้องต้น แล้วรายงาน
ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ทราบ และรวบรวมความเสียหายและความต้องการเบื้องต้น
				 (4.2) ให้ ศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ ใ นพื้ น ที่ รายงานสถานการณ์ ส าธารณภั ย ต่ อ
กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามล�ำดับชั้นที่เหนือขึ้นไป
				 (4.3) ให้กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพืน้ ทีร่ ายงานสถานการณ์
สาธารณภัยต่อกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ และกองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตามล�ำดับชั้นที่เหนือขึ้นไป
			(5) แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
				 เป็นการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยทีอ่ าศัยในศูนย์พกั พิงชัว่ คราวในระยะต้น และระยะกลาง
ให้ได้ผลดี จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงสิ่งส�ำคัญ ได้แก่
				 (5.1) การดูแลด้านความปลอดภัย
				 (5.2) การจัดการด้านสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเป็นอยูใ่ ห้มคี วามสะดวก
				 (5.3) การรักษาพยาบาล และการควบคุมป้องกันโรคเป็นไปอย่างทั่วถึง
				 (5.4) การมีกิจกรรมฟื้นฟูสุภาพจิตร่วมกันเพื่อท�ำให้มีสุขภาพจิตดี
				 (5.5) การรวมกลุ่มเป็นแหล่งเดียวกันเพื่อติดต่อขอรับการสนับสนุนจากภายนอก
			 ให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก ในการก�ำหนด
มาตรฐานและจัดท�ำคู่มือการบริหารศูนย์พักพิงชั่วคราว
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บทที่

6

การฟื้นฟู

การฟืน้ ฟู เป็นการด�ำเนินการภายหลังจากทีภ่ าวะฉุกเฉินจากสาธารณภัยบรรเทาลง หรือได้ผา่ นพ้น
ไปแล้ว เพื่อปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด�ำรงชีวิต และสภาวะวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบภัย
ให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer)
ตามความเหมาะสม โดยการน�ำปัจจัยต่าง ๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข้ามาช่วยในการฟื้นฟู
ซึ่งหมายรวมถึง การซ่อมสร้าง (Reconstruction) และการฟื้นสภาพ (Rehabilitation) โดยมีหลักการส�ำคัญ
ของการฟื้นฟู ได้แก่
การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพือ่ ให้การด�ำรงชีวติ กลับเข้าสูภ่ าวะปกติ
โดยไม่จ�ำเป็นต้องพึ่งพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว
ผูป้ ระสบภัยต้องมีสว่ นร่วมในกระบวนการตัดสินใจ เพือ่ ให้เกิดกระบวนการยอมรับและมีสว่ นร่วม
ในขั้นตอนต่าง ๆ ที่จะด�ำเนินการ
การพิจารณาความเสีย่ งต่อภัยในการฟืน้ คืนสภาพและการสร้างใหม่เสมอ เพือ่ ไม่ให้งบประมาณ
ต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์จากการเกิดสาธารณภัยครั้งต่อไป

เตรียมความพรอม
เผชิญเหตุ
ปองกันและลดผลกระทบ

ฟนฟู

สร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยเดิม

เตรียมความพรอม
ปองกันและลดผลกระทบ

เผชิญเหตุ

ฟนฟู

แผนภาพที่ 6 - 1 : วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
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6.1 แนวคิดเชิงกลยุทธ์ ในการฟื้นฟู
การฟืน้ ฟูสภาพหลังสาธารณภัยต้องมีการประเมินสาธารณภัยทีเ่ กิดขึน้ ได้แก่ ความสูญเสียชีวติ และ
ทรัพย์สนิ สภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติทถี่ กู ท�ำลาย การสูญเสียพันธุพ์ ชื และพันธุส์ ตั ว์ทสี่ ำ� คัญ
ในพื้นที่ประสบภัย ต้นทุนของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับสภาพปกติ
ระบบสาธารณูปโภคที่ถูกท�ำลาย การเยียวยาจากผลกระทบทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ฯลฯ
ดังนัน้ การฟืน้ ฟูทมี่ ปี ระสิทธิภาพจึงมีปจั จัยส�ำคัญ ๆ ประกอบด้วย ด้านกายภาพ (Physical) ด้านชีวภาพ (Biological)
ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์มนุษย์ (Human use value) และด้านคุณภาพชีวิต (Quality of life) โดยให้น�ำผล
การประเมินสาธารณภัยและปัจจัยส�ำคัญมาใช้ก�ำหนดเป็นกรอบแผนการฟื้นฟู ได้แก่
6.1.1 ระยะสั้น เป็นการด�ำเนินการต่อเนื่องจากการค้นหา การบรรเทา และการช่วยเหลือ
ในภาวะฉุกเฉินได้ยตุ ลิ ง เพือ่ สนองความต้องการทีจ่ ำ� เป็นของผูป้ ระสบภัย ธุรกิจ และชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก
สาธารณภัยในระยะเร่งด่วนหรือระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายหรือ
สาธารณภัยซ�้ำขึ้นอีก การประเมินความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐาน การจัดเตรียมที่พักอาศัยชั่วคราว และ
การให้บริการสาธารณะ
6.1.2 ระยะกลาง เป็นการด�ำเนินการต่อเนือ่ งในการประสานและสนับสนุนชุมชนทีป่ ระสบภัย ฟืน้ ฟู
หรือสร้างสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในการด�ำรงชีวติ ขึน้ ใหม่ การฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ สภาพจิตใจ
ร่างกาย และสังคมของผู้ประสบภัย
6.1.3 ระยะยาว เป็นการด�ำเนินการต่อเนื่องจากระยะกลาง ซึ่งอาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปี
นับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการกลับสู่สภาวะปกติ หรือให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม

6.2 กลยุทธ์ฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
6.2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (Post - Disaster
Need Assessment : PDNA)
			 เป็นการประมาณการความเสียหายของสินทรัพย์ทางกายภาพและสาธารณูปโภคทีไ่ ด้รบั ผล
กระทบจากสาธารณภัยขนาดใหญ่ และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจทีเ่ ป็นผลตามมา รวมทัง้ เป็นการประเมินมิติ
ทางด้านสังคม โดยเฉพาะความต้องการในการฟื้นฟูระดับชุมชน และภาคส่วน/สาขาการผลิต (Sector)
ทีเ่ กีย่ วข้องต่าง ๆ ทัง้ นี้ ขอบเขตของแผนงานและกระบวนการเพือ่ การฟืน้ ฟูนอกจากจะขึน้ อยูก่ บั ความเสียหาย
ความสูญเสีย และความต้องการแล้ว ยังต้องค�ำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่ ตลอดจนยุทธศาสตร์ส�ำคัญในการฟื้นฟู
ของประเทศ เพื่อน�ำไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายในการสร้างคืนใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
โดยให้สำ� นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นหน่วยงานด�ำเนินการ และ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และส�ำนักงบประมาณ เป็นหน่วยร่วมด�ำเนินการ
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			(1) แนวทางปฏิบัติการประเมินความเสียหายและความสูญเสีย (Damage and Loss
Assessment : DALA)
				 เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบจากสาธารณภัยที่ประมาณการเชิงปริมาณว่า เกิดผล
กระทบอะไรขึน้ จากเหตุการณ์สาธารณภัย โดยอาศัยการเก็บข้อมูลทุตยิ ภูมจิ ากพืน้ ทีป่ ระสบภัย และน�ำข้อมูล
จากการประเมินไปใช้ในการประมาณการซ่อมสร้างสิ่งก่อสร้างที่เสียหายไป และการวางแผน การฟื้นฟูจาก
ความสูญเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งการประเมินความเสียหายและความสูญเสีย ประกอบด้วย
(1.1) การประเมินความเสียหาย (Damages Assessment) (1.2) การประเมินความสูญเสีย (Losses Assessment)

• สินทรัพย์ทางกายภาพที่ถูกท�ำลายทั้งหมดหรือ • การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
บางส่วน อันรวมถึงอาคารและส่วนประกอบ อันเนื่องมาจากสาธารณภัย
โครงสร้างพื้นฐานสินค้าที่เก็บไว้ในคลัง
• ความสูญเสีย เช่น ผลผลิตที่ไม่สามารถเกิดขึ้นและ
ขายได้ และมีผลให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
• ความเสี ย หายเกิ ด ขึ้ น ระหว่ า งหรื อ หลั ง เกิ ด กระบวนการผลิตมู ลค่ าต้ นทุนการด� ำเนิ นการ
ต่อหน่วยเพิม่ ขึน้ และรายได้ทลี่ ดลงรายจ่ายทีไ่ ม่ได้
เหตุการณ์ในทันที
• ความเสี ย หายค� ำ นวณในเชิ ง กายภาพและ คาดหมาย (เช่น การช่วยเหลือทางมนุษยธรรม
การรื้อถอน และการขนย้าย ซากปรักหักพัง)
คิดค�ำนวณด้วยมูลค่าทดแทนเป็นตัวเงิน
• ค�ำนวณหามูลค่าในการซ่อมแซมหรือสร้างคืนใหม่ • ความสู ญ เสี ย เกิ ด ขึ้ น ตั้ ง แต่ ช ่ ว งระยะเวลาที่
ของทรัพย์สินที่ถูกท�ำลาย
เกิดสาธารณภัยจนถึงเมือ่ เศรษฐกิจได้รบั การฟืน้ ฟู
กลับมาสู่สภาพปกติ และมีการก่อสร้างสินทรัพย์
ที่เสียหายคืนใหม่เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์
• ความสูญเสียจะถูกคิดค�ำนวณด้วยมูลค่าในปัจจุบนั
(Present Value)
(1.3) การค�ำนวณมูลค่าผลกระทบจากสาธารณภัยที่มีผลต่อมวลรวมของระบบเศรษฐกิจมหภาค
โดยอ้างอิงกับอัตราการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic
Product : GDP) รวมถึงดุลการช�ำระเงิน 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) แนวทางปฏิบตั ใิ นการฟืน้ ฟูสขุ ภาพผู้ประสบภัย ได้แก่ ด้านสมรรถภาพทางกายให้แก่
ผูป้ ระสบภัย (การตรวจรักษา ป้องกัน ควบคุมโรค และการฟืน้ ฟูความแข็งแรงทางร่างกาย) ด้านสภาพจิตใจของ
ผูป้ ระสบภัย โดยให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารและก�ำหนดแนวทาง
การปฏิบัติร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงาน และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
			(2) แนวทางปฏิบัติในการฟื้นฟูสถานภาพสังคม ได้แก่ การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ และค�ำปรึกษาต่าง ๆ การรับแจ้งเหตุและประสานการช่วยเหลือ การฟื้นฟูอาชีพ การช่วยเหลือ
ด้านการเสริมศักยภาพประชาชน/ชุมชน การโยกย้ายและการตัง้ ถิน่ ฐานของผูป้ ระสบภัย การท�ำให้ประชาชนหรือ
ผูป้ ระสบภัยสามารถกลับมาประกอบอาชีพและด�ำเนินชีวติ ได้อย่างปกติ โดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารและก�ำหนดแนวทางการปฏิบตั ริ ว่ มกับ
ส่วนราชการ หน่วยงาน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง
			(3) แนวทางปฏิบตั ใิ นการฟืน้ ฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การให้
ความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น ที่ จ� ำ เป็ น การก� ำ หนดแนวทางปฏิ บั ติ ด ้ า นการเงิ น การคลั ง ที่ เ หมาะสม
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประสบภัยสามารถกลับมามีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เช่น เงินให้เปล่า (Grant)
เงินอุดหนุน (Subsidies) เงินสมทบ (Co-funding) เงินชดเชย (Compensation) การผ่อนผันด้านการเงิน (Prolong)
การพั ก ช� ำ ระหนี้ การช่วยเหลือด้านการกู้ยื ม หรื อ การลดหย่ อ นภาษี ดอกเบี้ ย การจั ด ตั้ ง กองทุ นพิ เ ศษ
เพือ่ การจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย รวมถึงเงินทุนในด้านต่าง ๆ เช่น การฟืน้ ฟูอาชีพแก่ผปู้ ระสบภัย การฟืน้ ฟู
ภาคการเกษตร กองทุนเงินกู้ยืม เงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำเพื่อส่งเสริมการลงทุนประกอบอาชีพ เงินแก้ไขปัญหา
ด้านสาธารณภัยฉุกเฉินในระยะสัน้ เป็นต้น โดยให้กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ าร
และก�ำหนดแนวทางปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ การเงินการคลัง และมีกระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานสนับสนุน
			(4) แนวทางปฏิบตั ใิ นการฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ได้แก่ การก�ำหนด
แนวทางการฟืน้ ฟูสภาพแวดล้อมทีส่ ง่ ผลกระทบต่อชุมชนและแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ รวมทัง้ พืน้ ทีช่ มุ ชน
ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลัก
ในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการและก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกับส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2.3 กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างแนวทางการฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back
Better and Safer)
			(1) แนวทางปฏิบตั ใิ นการวางแผนและสนับสนุนการฟืน้ ฟูชมุ ชนและการพัฒนาศักยภาพ
				 ให้วางแผนและด�ำเนินกิจกรรมฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน
เพือ่ ให้มคี วามพร้อมรับมือและฟืน้ กลับอย่างรวดเร็ว ซึง่ เป็นการด�ำเนินงานฟืน้ ฟูทตี่ อ่ เนือ่ งจากการบรรเทาภัย
ที่เกิดขึ้น โดยให้จัดเวทีประชุมหารือเพื่อบูรณาการกระบวนการวางแผนการฟื้นฟูให้มีสาระส�ำคัญ เช่น ระบุ
ขอบเขต ลักษณะส�ำคัญของผลกระทบจากภัย การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการวางแผนการฟื้นฟู
การระบุและติดตามการแก้ไขความขัดแย้ง และการลดความแตกต่าง รวมถึงการประยุกต์ใช้หลักการพัฒนา
อย่างยั่งยืนในการวางแผน และการก�ำหนดการประสานความต้องการที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ
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			(2) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูบริการด้านสุขภาพ และ
การบริการสังคม
				 ให้เสริมสร้างความพร้อมที่จะรับมือ และการฟื้นกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว
ของท้องถิน่ ในการบริการด้านสุขภาพ และการบริการด้านสังคมของบุคคลและชุมชนทีป่ ระสบภัย ครอบคลุมถึง
การสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย์
			(3) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูที่อยู่อาศัย
				 ให้มีการบูรณะ และการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกท�ำลายและได้รับความเสียหายใหม่
หรือพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยถาวร เพือ่ เป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยทีจ่ ะรองรับความต้องการ
ของทั้งชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างความถาวรยั่งยืนและความต้านทาน
ต่อสาธารณภัยของที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ ภารกิจสนับสนุนการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย
หลังการเกิดสาธารณภัยเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก
			(4) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูระบบโครงสร้างพื้นฐาน
				 เพิ่มศักยภาพในการด�ำเนินงานฟื้นฟูระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ลุล่วงเร็วขึ้น โดยจะ
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมบริการและประชาชน
ในภาคส่วนโครงสร้างพื้นฐานหลายภาคส่วน ซึ่งมีขอบเขตครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนหลักและส่วนย่อย
ดังต่อไปนี้ : พลังงาน น�้ำ เขื่อน การสื่อสาร ระบบการขนส่ง การเกษตร (การผลิตอาหารและการจัดส่ง)
สถานที่ท�ำการของรัฐบาล สาธารณูปโภค การสุขาภิบาล วิศวกรรม การควบคุม และระบบอื่น ๆ ที่สนับสนุน
โครงสร้างพืน้ ฐานทางกายภาพด้านการสือ่ สาร รวมถึงสถานทีท่ ำ� การส�ำหรับการให้บริการ ได้แก่ ความปลอดภัย
สาธารณะ การบริการฉุกเฉิน และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น
			(5) แนวทางปฏิบตั ใิ นการวางแผนและสนับสนุนการฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
				 ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ในการ
ด�ำเนินงานตอบโต้และฟื้นฟูที่เหมาะสม เพื่อที่จะสงวน อนุรักษ์ บูรณะ และปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
หรือดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิมตามที่ชุมชนร้องขอการสนับสนุน โดยเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในทุกระดับ รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนทีเ่ ป็นเครือข่ายให้การสนับสนุนแผนงานและภารกิจส�ำคัญ
ตามแผนปฏิบัติการท้องถิ่นที่ก�ำหนดวิธีการที่จะใช้ทรัพยากรและสมรรถนะเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนได้ตรงและเพียงพอ
			(6) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจ
				 ส่งเสริมและสนับสนุนการพลิกฟืน้ ระบบเศรษฐกิจ (รวมถึงด้านเกษตรกรรม) คืนสูส่ ภาวะ
ที่มั่นคง และพัฒนาโอกาสทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งยั่งยืน และสามารถอยู่รอด
ในเชิงเศรษฐกิจได้ ทั้งนี้ สาธารณภัยไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังเกิดความเสียหาย
ให้กับตลาดสินค้าและบริการทั้งหมดอีกด้วย ดังนั้น ความรวดเร็วและประสิทธิผลในการพลิกฟื้นชุมชน
ให้สามารถพึง่ พาตนเอง และมีความสามารถในการอยูร่ อดขึน้ อยูก่ บั การปรับตัวอย่างรวดเร็วให้เข้ากับสภาวะ
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ตลาดที่เปลี่ยนไป การเปิดด�ำเนินธุรกิจต่อเนื่อง และ/หรือการสร้างธุรกิจใหม่ การด�ำเนินธุรกิจท�ำให้มีการจ้าง
คนงาน การจั ด หาบริ ก ารให้ แ ละตอบสนองความต้ อ งการของชุ ม ชน รวมถึ ง การสร้ า งรายได้ อี ก ครั้ ง
ซึง่ เป็นการช่วยเหลือชุมชน รวมถึงการสนับสนุนทางการเงินในการฟื้นฟูดา้ นอืน่ ๆ ทีม่ ีความจ�ำเป็นต่อการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ การดึงดูดการลงทุนจากภายนอก และบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
เป็นประเด็นส�ำคัญที่ไม่อาจจะมองข้ามได้ในฐานะที่เป็นรากฐานที่ส�ำคัญส�ำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชน
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บทที่

7

ความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ธนาคารเพือ่ การพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ได้คาดการณ์วา่ พ.ศ. 2568
ประชากรในภูมิภาคเอเชียจะมีความหนาแน่นสูง และจะเกิดมหานคร (megacity) ขึ้นมากที่สุดในโลก
โดยจะเพิม่ ขึน้ ถึง 21 แห่ง จาก 37 แห่งทีม่ อี ยูท่ วั่ โลก ซึง่ หมายถึงภูมภิ าคเอเชียจะมีความเสีย่ งจากสาธารณภัย
ทีอ่ าจสร้างความเสียหายได้หลายล้านล้านบาท ในขณะทีศ่ กั ยภาพและความพร้อมในการจัดการความเสีย่ งจาก
สาธารณภัยของแต่ละประเทศยังมีความแตกต่างกัน อันเป็นเหตุให้ผลกระทบจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
ในยุคปัจจุบนั มีความ “ไร้พรมแดน” กล่าวคือ สาธารณภัยทีเ่ กิดขึน้ ไม่เพียงจะส่งผลกระทบต่อการจัดการความเสีย่ ง
จากสาธารณภัยของรัฐบาลประเทศนั้น ๆ แต่ยังมีผลให้ประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศอื่น ๆ ต้องหยุดชะงัก
ด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนคี้ วามร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยและการประสาน
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเมือ่ ประสบสาธารณภัย จึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญของแต่ละประเทศ รวมทัง้ ประเทศไทย
ต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุนซึง่ กันและกันในการเพิม่ ศักยภาพการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยให้แก่
ประเทศที่ประสบภัยในแต่ละครั้งให้ได้

7.1 แนวคิ ด เชิ ง กลยุ ท ธ์ ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศในการจั ด การความเสี่ ย งจาก
สาธารณภัย

ประเทศไทยได้ร่วมให้การรับรองกรอบการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย และกรอบการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งกลายเป็น
นโยบายด้านต่างประเทศที่ท�ำให้ประเทศไทยมีโอกาสเข้าร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพ
การจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยภายใต้กรอบต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ พัฒนา
ศักยภาพของประเทศไทย 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การประสานงานด้านมนุษยธรรมของประเทศให้มี
ความเป็นเอกภาพ (2) การปฏิบตั งิ านด้านมนุษยธรรมของประเทศเป็นไปตามมาตรฐานของโลก (3) การจัดการ
ความเสีย่ งจากสาธารณภัยของประเทศบนฐานความรูต้ ามหลักสากล และ (4) การน�ำประเทศไทยสูร่ ะดับแนวหน้า
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
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7.2 กลยุทธ์ร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย

7.2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่มีเอกภาพ
			(1) แนวทางปฏิบัติ “การรับ” ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศ
				 (1.1) จั ด ท� ำ มาตรฐาน แผนปฏิ บั ติ ก าร คู ่ มื อ ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละขั้ น ตอนการรั บ
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศ เพือ่ เป็นกรอบการด�ำเนินงานและการปฏิบตั ขิ องหน่วยงานฝ่ายไทย
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่จะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
เมือ่ เกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิง่ ทัง้ นี้ ต้องสอดคล้องกับกฎหมาย/กฎระเบียบของประเทศไทยและระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนกรอบการปฏิบตั ติ า่ ง ๆ ของสากลทีไ่ ด้รบั การรับรอง โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบด�ำเนินการ
ซึง่ ต้องประกอบด้วยสาระส�ำคัญอย่างน้อย ได้แก่ แนวทางปฏิบตั ขิ องประเทศไทยในการขอรับความช่วยเหลือ
จากต่างประเทศ เงือ่ นไขและขัน้ ตอนในการรับ ร้องขอ ปฏิเสธ และยุตคิ วามช่วยเหลือจากต่างประเทศ ขัน้ ตอน
การเปิดรับ การจัดการข้อมูล การรักษาระบบ National Single Window ตามข้อ 7.2.1 (3) พร้อมทั้ง ขั้นตอน
การอ�ำนวยความสะดวก และการดูแลความปลอดภัยให้แก่ตา่ งประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และองค์กร
ต่างประเทศอืน่ ๆ ทีใ่ ห้ความช่วยเหลือ โดยครอบคลุมการจัดการความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ได้แก่ บุคลากร
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ ผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ี ใบประกอบวิชาชีพเฉพาะ เช่น แพทย์
วิศวกร สถาปนิก พนักงานขับเครื่องจักรกล เป็นต้น รวมถึงเครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์ในการช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานของบุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญ และอุปกรณ์ชนิดพิเศษ เช่น ยานพาหนะ เครื่องจักร อุปกรณ์
การสือ่ สาร อุปกรณ์ดาวเทียม คลืน่ ความถี่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ เป็นต้น พร้อมทัง้ การขนส่ง
ทางบก ทางน�้ำ ทางอากาศ สุนัขค้นหา ทรัพยากรทางทหาร และเงินบริจาค
				 (1.2) จัดให้มกี ารฝึกการรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศเป็นประจ�ำ
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยให้เป็นการฝึกระดับประเทศของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
และให้กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นหน่วย
จัดการฝึก โดยให้มีสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล และองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมการฝึก
			(2) แนวทางปฏิบัติ “การให้” ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ต่างประเทศ
				 (2.1) จั ด ท� ำ มาตรฐาน แผนปฏิ บั ติ ก าร คู ่ มื อ ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละขั้ น ตอนการให้
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ตา่ งประเทศ เพือ่ เป็นกรอบการด�ำเนินงานและการปฏิบตั ขิ องหน่วยงานฝ่ายไทย
ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนต่างประเทศที่จะรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากประเทศไทย โดยต้องสอดคล้อง
กับกฎหมาย/กฎระเบียบของประเทศไทยและระหว่างประเทศ ตลอดจนกรอบการปฏิบัติต่าง ๆ ของสากล
ที่ได้รับการรับรอง โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวง
การคลัง และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการ ซึ่งต้องประกอบด้วยสาระส�ำคัญอย่างน้อย ได้แก่ หน้าที่
ความรับผิดชอบของประเทศไทยในฐานะผูใ้ ห้ความช่วยเหลือ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของประเทศรับความช่วยเหลือ
เงื่อนไขและขั้นตอนในการให้และยุติความช่วยเหลือ ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมการจัดการความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ
ตามข้อ 7.2.1 (1.1)
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				 (2.2) จัดให้มกี ารฝึกการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศเป็นประจ�ำ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้เป็นการฝึกระดับประเทศของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ (กรณีสาธารณภัยทีเ่ กิดอยูน่ อกอาณาเขตของประเทศไทย) และให้กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยจัดการฝึก โดยให้มีสถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลต่างประเทศที่ประจ�ำอยู่ในประเทศไทยเข้าร่วมการฝึก
			(3) แนวทางปฏิบัติระบบการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ณ จุดเดียว
(Single Window System)
				 เพือ่ ให้การ “รับ” และ “ให้” ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภาวะฉุกเฉินมีเอกภาพ
และได้มาตรฐานสากล จึงให้มีการประสานงานเพื่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของประเทศเพียงจุดเดียว
โดยให้สอดคล้องกับหลักการสากลว่าด้วยการพัฒนาระบบการประสานงาน ณ จุดเดียว (National Single
Window : NSW) ตามมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ที่ 60/21 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2548 เอกสารข้อเสนอแนะ
ล�ำดับที่ 33 ของศูนย์การส่งเสริมการค้าและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์แห่งสหประชาชาติ (UN/CEFACT)
โดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรป และกรอบความตกลงว่าด้วยการอ�ำนวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน วันที่ 9 ธันวาคม 2548 เพือ่ เป็นระบบจัดการข้อมูลและเอกสารในการ
อนุญาตน�ำเข้าและส่งออกทางธุรกรรมระหว่างประเทศเพียง ณ จุดเดียวในการจัดการสาธารณภัย แผนภาพที่ 7 - 1
ไม่ว่าจะเป็นการน�ำเข้าทางกายภาพหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการแจ้งข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือมีกระบวนการควบคุมร่วมกัน เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกรรมนั้นได้รับประโยชน์
อย่างรวดเร็วและถ้วนหน้า ทัง้ นี้ ให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินน�ำระบบดังกล่าวสนับสนุนในการจัดการสิง่ ของต่าง ๆ
ที่ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ หรือให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ โดยให้ด�ำเนินการดังนี้
				 (3.1) จัดให้มกี ารพัฒนาระบบการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ณ จุดเดียว
(National Single Window : NSW) ของกรมศุลกากรตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550
มาปรับใช้ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกด้านศุลกากรในการจัดการสาธารณภัย และเพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก กระทรวง
การคลัง และกระทรวงมหาดไทย รวมถึงหน่วยงานออกใบอนุญาตและใบรับรองสิง่ ของบรรเทาทุกข์ตามกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นหน่วยสนับสนุน โดยให้ครอบคลุมการจัดการความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ตามข้อ 7.2.1 (1.1)
				 (3.2) เชื่ อ มโยงระบบการประสานความช่ ว ยเหลื อ ด้ า นมนุ ษ ยธรรม ณ จุ ด เดี ย ว
(National Single Window : NSW) เข้ากับระบบคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อให้สามารถติดตาม
(Tracking) การจัดเก็บสิ่งของส�ำรองจ่ายในคลังส�ำรองทรัพยากรที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละภาค (Stockpiling)
การจัดสรร/การแจกจ่ายสิ่งของ ตลอดจนมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยให้
กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยด�ำเนินการ
				 (3.3) จัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงกับต่างประเทศได้อย่าง
มี ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดให้มีเว็บไซต์ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อใช้เป็นช่องทาง
ในการประชาสัมพันธ์ สือ่ สาร และติดตามเกีย่ วกับการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับต่างประเทศ
และองค์กรผูใ้ ห้ความช่วยเหลือ ตลอดจนประชาชนทัว่ ไป โดยให้เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศหลักของประเทศ
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ที่ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบอื่น ๆ ของภูมิภาค และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์ประสานงาน
การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของอาเซียน (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian
Assistance and Disaster Management : AHA Centre) ส� ำ นั ก งานประสานด้ า นมนุ ษ ยธรรม
แห่งสหประชาชาติ (United Nations’s Office for The Coordination of Humanitarian Affairs,UN-OCHA)
และหน่วยงานหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานภาคประชาสังคมที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
				 (3.4) ให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ใช้ระบบการประสาน
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ณ จุดเดียวเป็นหลักในการจัดการ สัง่ การ ติดตาม และตรวจสอบ ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมทั้งในการรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศเมื่อเป็นการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง
และให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศอื่น ๆ
7.2.2 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม
			(1) แนวทางปฏิบัติการปรับปรุงระเบียบ/กฎหมายด้านมนุษยธรรม
				 ประเทศไทยต้ อ งมี ม าตรฐานการปฏิ บั ติ ง านที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานขั้ น ต�่ ำ ของ
การปฏิบตั งิ านด้านมนุษยธรรมให้เป็นทีย่ อมรับ โดยแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายระหว่างประเทศและ
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านมนุษยธรรม มีอ�ำนาจหน้าที่ติดตาม รวบรวม ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์
ระเบียบ/กฎหมาย/กรอบการด�ำเนินการด้านมนุษยธรรมทั้งที่มีอยู่ภายในประเทศและที่เป็นหลักสากล
พร้อมทั้งจัดท�ำข้อเสนอด้านเทคนิคเพื่อการปรับปรุงระเบียบ/กฎหมาย/กรอบการด�ำเนินการที่เกี่ยวข้อง
กับการประสานงานและปฏิบตั งิ านด้านมนุษยธรรมของประเทศตามความเหมาะสมและจ�ำเป็น ทัง้ นี้ ให้รกั ษาไว้ซงึ่
เงื่อนไขทางการเมืองการปกครอง สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาของคนในประเทศ โดยน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติให้ความเห็นชอบ
			(2) แนวทางปฏิบัติการสร้างมาตรฐานบุคลากรในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรม
				 (2.1) ให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอืน่ ๆ ร่วมกับคณะอนุกรรมการตามข้อ 7.2.2 (1)
รับผิดชอบการพัฒนามาตรฐานการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 9 ด้าน
ตามหลักองค์การสหประชาชาติ “กลุม่ งานด้านมนุษยธรรม (cluster approach)” ได้แก่ ด้านสุขภาพอนามัย
ด้านโลจิสติกส์ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัว่ คราว ด้านน�ำ้ และการสุขาภิบาล ด้านการสือ่ สารในภาวะฉุกเฉิน
ด้านความมั่นคงทางอาหาร ด้านโภชนาการ ด้านการคุ้มครอง และด้านการศึกษาเพื่อปรับปรุงมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
				 (2.2) ให้มีการจัดตั้งชุดค้นหาและกู้ภัยในเมืองแห่งชาติ (National Urban Search
and Rescue : USAR) ที่มีสมรรถนะสูงในการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และปฏิบัติการ
ค้นหาและกู้ภัยที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของคณะที่ปรึกษาด้านการค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองสากล
(International Search and Rescue Advisory Group : INSARAG) ซึง่ สามารถท�ำงานร่วมกับชุดปฏิบตั กิ าร
ด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศอืน่ ๆ ได้ทงั้ ในภาวะทีเ่ กิดสาธารณภัยอย่างร้ายแรงในประเทศ และร่วมปฏิบตั กิ าร
ระหว่างประเทศในพื้นที่ประสบภัยอื่น ๆ โดยให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
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เป็นผู้ประสานงานด้านนโยบาย (Policy Focal Point) และด้านปฏิบัติ (Operation Focal Point)
ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม องค์การ
สาธารณกุศลที่มีภารกิจด้านการกู้ชีพกู้ภัย และให้ส�ำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน
การพัฒนามาตรฐานการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของประเทศ และศักยภาพชุดค้นหาและกูภ้ ยั ในเมืองแห่งชาติ
ให้ได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมทั้งภายใน/ต่างประเทศ การฝึกร่วมภายในประเทศ การฝึกร่วมตามปฏิทิน
ของ INSARAG เป็นต้น
				 (2.3) จัดท�ำแผนการพัฒนาและจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพือ่ รองรับการจัดตัง้ ชุดค้นหา
และกูภ้ ยั ในเมืองแห่งชาติ โดยให้สำ� นักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด�ำเนินการ
				 (2.4) ให้ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และ/หรือผู้อ�ำนวยการกลาง
เป็นผูม้ อี ำ� นาจสัง่ ใช้ชดุ ค้นหาและกูภ้ ยั ในเมืองแห่งชาติ (National Urban Search and Rescue : USAR) สัง่ การ
ให้เตรียมความพร้อม และปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายทัง้ ภายในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
โดยให้เบิกจ่ายงบประมาณจากงบกลางหรือกองทุนพิเศษเพื่อการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
7.2.3 กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสาธารณภัยของประเทศ
(1) แนวทางปฏิบัติในการจัดการความรู้ด้านสาธารณภัยของประเทศ
				 (1.1) จัดท�ำฐานข้อมูลทรัพยากรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ประกอบด้วย ข้อมูล
ความร่วมมือ ความเชี่ยวชาญ แหล่งทุนจากต่างประเทศ และองค์การพัฒนาระหว่างประเทศ เพื่อน�ำมา
วิเคราะห์ และจัดล�ำดับความส�ำคัญด้านการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยเพือ่ ก�ำหนด
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับต่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย
โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานหลัก และให้สำ� นักงานสถิตแิ ห่งชาติ และผูท้ รงคุณวุฒจิ ากสถาบันการศึกษาเป็นหน่วยสนับสนุน
				 (1.2) เชือ่ มโยงฐานข้อมูลดังกล่าวไว้ในคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ เพือ่ น�ำข้อมูลไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจก�ำหนดนโยบาย/ยุทธศาสตร์ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาต่อไป
				 (1.3) จัดการองค์ความรูด้ า้ นสาธารณภัยจากต่างประเทศผ่านศูนย์การเรียนรูส้ าธารณภัย
ทุกระดับ โดยให้มีกระบวนการจัดการความรู้จากต่างประเทศมาประมวล/ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบท
ทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ
			(2) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณภัย
				 (2.1) จัดท�ำกรอบความร่วมมือด้านสาธารณภัยกับต่างประเทศ และแผนปฏิบัติการ
ความร่วมมือด้านสาธารณภัยกับต่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่สอดคล้อง
กับทุน ศักยภาพ และความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวง
มหาดไทย เป็นหน่วยงานหลัก
				 (2.2) ติ ด ตามการด� ำ เนิ น งานความร่ ว มมื อ ด้ า นสาธารณภั ย กั บ ต่ า งประเทศ
โดยคณะอนุกรรมการกิจการด้านต่างประเทศว่าด้วยการจัดการสาธารณภัย และรายงานผลการด�ำเนินงาน
ต่อคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
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			(3) แนวทางปฏิบัติการขับเคลื่อนความรู้ด้านสาธารณภัยสู่สาธารณะ
				 (3.1) จัดให้มีกระบวนการถ่ายโอนความรู้ด้านสาธารณภัย (Knowledge Transfer)
ไปสู่สาธารณะให้กว้างขวาง โดยอาศัยศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยทุกระดับเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับและ
ถ่ายทอดชุดความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยไปยังประชาชน นักเรียน และนักศึกษา
				 (3.2) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยให้เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ โดยน�ำความรู้
ด้านสาธารณภัยจากต่างประเทศมาปรับให้เข้ากับบริบทของประเทศ
				 (3.3) ให้มีเครื่องมือในการระดมองค์ความรู้ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
โดยให้กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้องร่วมด�ำเนินการ ได้แก่ หนังสือปกขาว (White Paper)
เพื่อรวบรวมข้อมูลสาธารณภัยของประเทศไทยในรอบ 1 ปี และบทความทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับ
ตัวอย่างการปฏิบตั ทิ ดี่ ี (Best Practice) ในการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัยของประเทศไทย และประเทศอืน่ ๆ
รวมถึงจัดให้มี เวทีระดับชาติ/สมัชชาสาธารณภัย เพื่อให้ภาคส่วนต่าง ๆ มาร่วมหารือแลกเปลี่ยนรับฟัง
ความคิดเห็นต่อผลการด�ำเนินงานและทิศทางการด�ำเนินงานของประเทศ
7.2.4 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมบทบาทความเป็นประเทศแกนน�ำด้านการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย
			(1) แนวทางปฏิบัติในการสร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการและด้านปฏิบัติการ
				 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ได้ก�ำหนดให้
ประเทศไทยต้องด�ำรงไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การพัฒนา
บทบาทแกนน�ำด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยจะเป็นการสร้างความมั่นคงและมั่นใจให้แก่นานา
ประเทศถึงความพร้อม ความปลอดภัยในการลงทุน และการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยการยกระดับ
องค์ความรูข้ องสถาบันพัฒนาการจัดการสาธารณภัยแห่งชาติให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล รวมถึงความสามารถ
ให้บริการและให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให้แก่ภูมิภาคได้ ตลอดจนแสวงหาแหล่งงบประมาณในรูป
ของกองทุนพิเศษส�ำหรับส่งเสริมภารกิจดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง
			(2) แนวทางปฏิบตั ใิ นการพัฒนาบทบาทแกนน�ำด้านการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย
โดยมีกรอบแนวทางดังต่อไปนี้ 			
				 (2.1) ส่งเสริมชุดปฏิบตั งิ านด้านค้นหาและกูภ้ ยั ในเมืองแห่งชาติทงั้ ภายในและภายนอก
ราชอาณาจักร
				 (2.2) ให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่กลุม่ ประเทศก�ำลังพัฒนาและประเทศรายได้นอ้ ย
				 (2.3) จัดให้มโี ครงการทุนการศึกษาและวิจยั ด้านการพัฒนามาตรฐานการลดความเสีย่ ง
จากสาธารณภัยของประเทศและของภูมิภาค
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บทที่

8

การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ

8.1 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้น�ำกรอบแนวคิดและแนวทาง
การจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย ประกอบด้วย การมุง่ เน้นการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัย การบูรณาการ
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย ซึง่ การจะด�ำเนินการทีจ่ ะให้บรรลุผลสัมฤทธิต์ ามวัตถุประสงค์
จึงต้องอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ พลเรือน ทหาร ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร
และองค์การสาธารณกุศล กอปรกับแนวทางกระบวนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ โดยมีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) เป็นกลไกส�ำคัญของประเทศ
ในการก�ำกับดูแลยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลและเป็นรูปธรรม โดยให้มีแนวทางดังต่อไปนี้
8.1.1 การเสริมสร้างและพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับสาระส�ำคัญของแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การจัดการ
ความเสีย่ งจากสาธารณภัย รวมถึงการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนในขับเคลือ่ นแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ทัง้ ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น เช่น การจัดประชุมสร้างความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นต้น
8.1.2 การบูรณาการประสานการปฏิบตั แิ ผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกบั แผนอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกัน รวมทั้ง
จัดให้มีการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกันทุกระดับ
8.1.3 การผลักดันให้มีงบประมาณเชิงบูรณาการด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ
ทุกหน่วยงาน โดยการจัดประชุมหารือกับหน่วยงานส่วนกลาง เช่น ส�ำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ก�ำหนดแนวทางวิธกี ารจัดสรรงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ รวมทั้งงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของหน่วยงาน และการจัดสรรงบประมาณให้แก่ระดับพื้นที่
8.1.4 การก�ำหนดบทบาทหน่วยงานและภาคีเครือข่ายทุกระดับในการขับเคลือ่ นแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ตามบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ได้แก่ รัฐบาล หน่วยงานกลาง หน่วยราชการส่วนกลาง รัฐวิสาหกิจ จังหวัด
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย และสื่อต่าง ๆ
โดยมีแนวทางด�ำเนินการของแต่ละภาคส่วน ดังนี้
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หน่วยงาน
(1) รัฐบาล
(2) หน่วยงานกลาง

แนวทางด�ำเนินงาน
สนับสนุนให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นนโยบาย/ยุทธศาสตร์หลัก
ของชาติ พร้ อ มทั้ ง บรรจุ เ ป็ น สาระส� ำคั ญ ในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
สังคมแห่งชาติ

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

(2.1.1) จัดประชุมชี้แจงหน่วยงานร่วมในการด�ำเนินงานของทุกภาคส่วน
ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ
เปิดโอกาสให้หน่วยงานก�ำหนดแนวทางร่วมกัน ส�ำหรับใช้เป็นกรอบการจัดท�ำ
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการขอตั้งงบประมาณ
รวมถึงการติดตามและประเมินผล
(2.1.2) จัดประชุมหน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่ ส�ำนักงบประมาณ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมก�ำหนด
ประเด็นการขับเคลื่อนที่ส�ำคัญเพื่อบูรณาการกับยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ การก�ำหนดเป้าหมายตัวชีว้ ดั ให้เชือ่ มโยงกับการจัดท�ำค�ำรับรอง
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งร่วมผลักดันการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
(2.1.3) ประสานหน่วยงานในการตรวจสอบและประเมินผล การน�ำเป้าหมาย
การจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยตามแผนประกอบการจัดท�ำแผนระดับ
กระทรวง แผนปฏิบัติการประจ�ำปี เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นแผนขอรับ
การจัดสรรงบประมาณ และเป็นกรอบการปฏิบัติของหน่วยงานต่อไป
(2.1.4) ประสานส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดท�ำฐานข้อมูลการติดตามและ
ประเมินผลในระดับภาพรวมและพื้นที่
(2.2 ) ส�ำนักงบประมาณ
จัดท�ำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยให้ความส�ำคัญกับ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ เพื่อให้การบูรณาการ
การจัดการความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย มี ประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ล
เป็นรูปธรรม
(2.3) ส� ำ นั ก คณะกรรมการ ให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ก�ำหนดเป็นตัวชี้วัดในการจัดท�ำค�ำรับรอง
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การปฏิบตั ริ าชการระดับกระทรวงและระดับจังหวัด พร้อมทัง้ ให้มกี ารติดตาม
และประเมินผลทุกปี
(2.4) หน่วยราชการส่วนกลาง ให้หน่วยงานจัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
รัฐวิสาหกิจ
พร้อมทั้งก�ำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการจัดท�ำแผนปฏิบัติการฯ
ของหน่วยงานทุกระดับ ให้มีการด�ำเนินการอย่างสอดคล้องในทิศทาง
เดียวกัน
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หน่วยงาน

แนวทางด�ำเนินงาน

(3) ส่วนภูมิภาค
(3.1) หน่วยงานระดับจังหวัด (3.1.1) ชี้แจงนโยบายและแนวทางการด�ำเนินงานตามแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยอาจตั้งคณะท�ำงานขับเคลื่อนติดตามและ
ประเมินผลระดับจังหวัด ระดับอ�ำเภอ เพื่อรับผิดชอบการด�ำเนินงาน และ
มีฐานข้อมูลเชื่อมโยงกับหน่วยงานกลางอย่างเป็นระบบ
(3.1.2) ประชุมหารือเพือ่ จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับต่าง ๆ รวมถึงให้ความร่วมมือติดตามและประเมินผล
(3.2) องค์กรปกครอง
จัดท�ำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กร
ส่วนท้องถิ่น
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(4) ภาคเอกชน
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็น
รูปธรรม ซึ่งแต่ละองค์กรสามารถน�ำประเด็นที่เกี่ยวข้องไปด�ำเนินงานเอง
หรือร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
(Public Private Partnership : PPP) พร้อมทั้งให้มุ่งเน้นความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Social Responsibility
: CSR) ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
อันน�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
(5) สถาบันการศึกษา/หน่วย ให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สนับสนุนเงินทุน
งานวิจัย
และประสานความร่วมมือเครือข่ายการวิจัย เพื่อผลิตผลงานวิจัย สร้าง
องค์ความรู้ เพือ่ เป็นข้อมูลในการก�ำหนดนโยบายทัง้ ระดับประเทศสูร่ ะดับพืน้ ที่
(6) สื่อสารมวลชน
ผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์กระตุน้ ให้ทกุ ภาคส่วนของสังคมมีสว่ นร่วมขับเคลือ่ น
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และด�ำเนินงานภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ รวมถึงสะท้อนสถานการณ์การจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยด้านต่าง ๆ ทีช่ ดั เจนสูป่ ระชาชน ชุมชน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
8.1.5 การติดตามและประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งส่วนกลางและระดับ
พื้นที่การก�ำหนดให้จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินการเป็นประจ�ำทุกปี รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
ในการน�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นทุกระดับ โดยด�ำเนินการในช่วงกลางแผน
และปลายแผนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงหรือทบทวนแผนต่อไป
8.1.6 การวิจยั และพัฒนาการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยของประเทศภายใต้แผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพือ่ ใช้ในการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องให้มมี าตรฐาน
และด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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กระบวนการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ สามารถอธิบายได้ดังแผนภาพ ดังนี้
นโยบาย   ยุทธศาสตร์    สู่การปฏิบัติ

ประเด็นหลักขับเคลื่อน
การเสริมสร้าง พัฒนา
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด
และสาระส�ำคัญของแผน

จัดประชุมสร้างความเข้าใจ

ผลการขับ
เคลื่อนแผนฯ

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ

จัดท�ำแผนระดับต่าง ๆ และจัดให้มีการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การขับเคลื่อนแนวทาง
การด�ำเนินงานเชิงบูรณาการ
อย่างมีส่วนร่วมในแต่ละระดับ
ของทุกภาคส่วน

การจัดสรรทรัพยากร
เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันและ
ปรับวิธีการท�ำงานของ
หน่วยงานภาครัฐ   
ให้ร่วมด�ำเนินการ
กับหน่วยงานต่าง ๆ

การติดตาม
และประเมินผล

ปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบ

1. แผนการป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร

2. แผนการป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
อ�ำเภอ

3. แผนปฏิบัติการ
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

4. แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาจาก
สาธารณภัย

หารือกับหน่วยงานส่วนกลางในการปรับวิธีการจัดสรรงบประมาณ
ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
จัดประชุมหารือสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ในการเปิดช่องทางในการบูรณาการกับแผนของหน่วยงาน
เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
คณะอนุกรรมการจัดท�ำ
แผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ ก�ำหนด
แนวทางการติดตามและ
ประเมินผล
l จัดท�ำแผนการติดตามและ
ประเมินผล
l ชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แต่ละระดับ

ติดตามความก้าวหน้า
การด�ำเนินงานภายใต้แนวทาง
การติดตามและประเมินผล
l ติดตามความก้าวหน้า
การด�ำเนินงานภายใต้แผนฯ
แต่ละระดับ
l ทบทวน บทบาทและ
กลไก ตลอดจนการมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานร่วมในการ
ด�ำเนินงานเชิงบูรณาการ
l ปรับวิธีด�ำเนินการ
ขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปรับวิธี
l การติดตาม
เชื่อมโยง
ประเมินผล
การบูรณาการ ภาพรวม
งานของ
l จัดท�ำ
หน่วยงาน
รายงาน
ระดับต่าง ๆ
เสนอต่อ
ให้สอดคล้องกัน กปภช.
เพื่อพิจารณา
สู่การปรับปรุง
ต่อไป

การวิจัยและพัฒนาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

แผนภาพที่ 8 - 1 : กระบวนการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
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แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558

1. หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
มีความเข้าใจ
และสามารถ
ขับเคลื่อนแผนฯ
เชิงบูรณาการ
มากขึ้น
2. ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วม
อย่างจริงจัง
3. การเชื่อมโยง
แผนในระดับ
ต่าง ๆ มีมากขึ้น
4. แผนทุกระดับ
มีการด�ำเนินงาน
เชิงบูรณาการ
มากขึ้น

ความเชื่อมโยงการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

เป้าหมาย
การจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย

ระบบและมาตรฐาน
สังคมไทยมีการเรียนรู้
ประชาชนสร้างวัฒนธรรม
การจัดการความเสี่ยงจาก
และมีภูมิคุ้มกันในการจัดการ ความปลอดภัย และมีศักยภาพ
สาธารณภัยของประเทศ
สาธารณภัย โดยการมีส่วนร่วม ในการรู้รับ ปรับตัว ฟื้นเร็วทั่ว
ที่มีความพร้อมรับกับสถานการณ์
จากทุกภาคส่วน
อย่างยั่งยืน (Resilience)
อย่างบูรณาการ

ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

กระบวนการ
ขับเคลื่อนแผนฯ

การติดตาม
และประเมินผล

การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน

การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน

การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
ประเด็นที่ด�ำเนินการในแผนฯ

การติดตาม
และประเมินผล

ประเด็นการขับเคลื่อนส�ำคัญ 9 ข้อ

ประเด็นการขับเคลื่อนส�ำคัญ

ยุทธศาสตร์การมุ่งเน้น
การลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย

1.การหลีกเลีย่ งภัยอันตรายลดผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยการลด
ความเปราะบาง และความล่ อ แหลม พร้ อ มทั้ ง การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการเตรียมพร้อมกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น

3

2. มาตรการป้องกัน แนวทางปฏิบตั ใิ นการป้องกัน การลดผลกระทบ
และการเตรียมความพร้อมที่มีประสิทธิภาพ

3

ยุทธศาสตร์
การบูรณาการการจัดการ
ในภาวะฉุกเฉิน

3. การจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีระบบ
มีมาตรฐาน เป็นเอกภาพ และบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3

4. ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อย่างรวดเร็ว
ทั่วถึง และทันเหตุการณ์

3

5. ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผล
กระทบจากสาธารณภัยให้มีน้อยที่สุด

3

ยุทธศาสตร์
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การฟื้นฟูอย่างยั่งยืน

6. ฟื ้ น ฟู ใ ห้ ผู ้ ป ระสบภั ย ได้ รั บ การสงเคราะห์ ช่ ว ยเหลื อ
อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ต่อเนื่อง เป็นธรรมและสามารถกลับไปด�ำรงชีวิต
ได้ตามปกติ

3

7. พืน้ ทีป่ ระสบภัยได้รบั การฟืน้ ฟูให้กลับคืนสูส่ ภาวะปกติหรือให้
ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม

3

ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย

8. การพัฒนาระบบและกลไกงานด้านสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงาน
และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ

3

9. การพัฒนาและเชื่อมโยงกับมาตรฐานงานด้านสาธารณภัย
ระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค และระหว่างภูมิภาค

3

หมายเหตุ :หน่วยงานหลัก/ ภาคีเครือข่าย สามารถใช้ผังความเชื่อมโยงตรวจสอบประเด็นที่ด�ำเนินการในแผนฯ เพื่อเชื่อมโยงกับภารกิจ/ บทบาทหน่วยงานที่สอดคล้องกับประเด็น
การขับเคลื่อนส�ำคัญ 9 ข้อ ส�ำหรับใช้จัดท�ำแผนงาน/ โครงการ เพื่อขอตั้งงบประมาณในการขับเคลื่อนแผนฯ

แผนภาพที่ 8 - 2 ความเชื่อมโยงการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ
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8.2 การติดตามและประเมินผล

8.2.1 แนวทางการติ ด ตามและประเมิ น ผล ประกอบด้ ว ย หลั ก การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์
โดยวิเคราะห์การบรรลุถึงเป้าหมายการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย หลักการคิดเชิงเหตุผล เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลผลิตไปสูผ่ ลลัพธ์และผลกระทบด้วยข้อมูล รวมถึงเหตุผลเชิงประจักษ์ทเี่ ชือ่ ถือได้ และ
หลักความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม พร้อมทั้งก�ำหนดให้มีการจัดท�ำรายงานผล
เสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติทั้งรายปี กลางแผน และปลายแผน
8.2.2 หน่วยงานและภาคีเครือข่ายด�ำเนินการติดตามและประเมินผล โดยให้คณะอนุกรรมการ
จัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักด�ำเนินงานตามแนวทาง
การผลักดันประเด็นส�ำคัญไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางปฏิบัติในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
			(1) คณะอนุกรรมการจัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด�ำเนินงาน
ดังนี้
				 (1.1) ติดตามและประเมินผลประเด็นการขับเคลื่อนที่ส�ำคัญ
				 (1.2) ติดตามและประเมินผลระดับยุทธศาสตร์
				 (1.3) ติดตามและประเมินผลภาพรวม
			 โดยให้จดั ท�ำรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมทีบ่ รรลุผลตามเป้าหมายการจัดการ
ความเสีย่ งจากสาธารณภัย การประเมินผลกระทบจากการขับเคลือ่ น และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผล
พร้อมทั้งจัดท�ำเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพิจารณาเพื่อน�ำ
ไปสู่การปรับปรุงหรือทบทวนแนวทางการด�ำเนินงานต่อไป
			(2) กรอบระยะเวลาการติดตามและประเมินผล
				 (2.1) การติดตามและประเมินผลรายปี
				 (2.2) การติดตามและประเมินผลในระยะกลางแผนฯ
				 (2.3) การติดตามและประเมินผลในระยะปลายแผนฯ
			 โดยให้จดั ท�ำรายงานผลการขับเคลือ่ นแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติไปสู่
การปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให้มีประสิทธิภาพ
ยกระดับไปสูม่ าตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนน�ำปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อไป
			(3) กลไกการติดตามและประเมินผล ให้คณะอนุกรรมการจัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ เป็นกลไกในการประสานการปฏิบตั ิ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิข์ องแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ตามแผนภาพที่ 8 - 3
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คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  

รายงาน

สาธารณชน

แต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการจัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ
ประสานการขับเคลื่อนและการติดตาม/ประเมินผล

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
		
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
แผนภาพที่ 8 - 3 : กลไกการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
			(4) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย
(4.1) ก�ำหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสร้างความเข้าใจในสาระส�ำคัญของแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ แนวทางการขับเคลื่อนประเด็นส�ำคัญไปสู่การปฏิบัติ ก�ำหนดประเด็นและตัวชี้วัด การประเมิน
แหล่งข้อมูล เพื่อประกอบการวิเคราะห์และประเมินผลให้สะท้อนกระบวนการด�ำเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์
(4.2) รวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผล ได้แก่ (1) ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการส�ำรวจ
การระดมความคิดเห็น และอื่น ๆ รวมทั้งควรก�ำหนดเป้าหมายและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจน
และ (2) ข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากเอกสารรายงานผลการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
(4.3) ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูล

(4.4) จัดท�ำรายงานสรุปผลภาพรวม และข้อเสนอแนะ
(4.5) น�ำเสนอรายงานสรุปผลให้ผู้บริหารระดับหน่วยงาน
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
(4.6) ปรับปรุงผลการประเมิน
ก่อนเสนอให้คณะอนุกรรมการจัดท�ำแผน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

แผนภาพที่ 8 - 4 : ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
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8.3 การวิจัยและพัฒนา

การวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) เป็นกระบวนการของการศึกษา
การเรียนรู้ และการค้นหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐ์ เพื่อน�ำไปใช้ในการพัฒนาเทคนิค
วิธกี าร รูปแบบการด�ำเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยทีเ่ ป็นประโยชน์ทงั้ แก่ประชาชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งการน�ำสิ่งที่ได้มีการคิดค้นหรือค้นพบมาพัฒนา ออกแบบ
เปลี่ยนแปลง ผลการด�ำเนินงาน กระบวนการด�ำเนินงาน และการบริการให้มีลักษณะรูปแบบใหม่ หรือ
การปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม และสามารถด�ำเนินการร่วมกับการติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของการทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรู้
ทั้งก่อนด�ำเนินการ ระหว่างด�ำเนินการ และเมื่อเสร็จสิ้นการด�ำเนินการ ซึ่งถือว่าเป็นการทบทวนวิธีการ
ให้บรรลุตามเป้าหมายการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย และน�ำปัญหาอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ไปวิจยั และพัฒนา
องค์ความรู้ด้านวิชาการที่เน้นด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้แก่ ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ รวมถึงการพัฒนาระบบ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อตอบสนองความต้องการนโยบายที่ส�ำคัญของรัฐบาล โดยมีแนวทาง
การด�ำเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี้
8.3.1 ศึกษา ค้นคว้าด้านการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร่วมกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ น�ำองค์ความรู้ และเทคโนโลยีทที่ นั สมัยมาพัฒนาและประยุกต์ใช้เพือ่ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของประเทศให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานหลักสากล
8.3.2 ศึกษาบทเรียนของเหตุการณ์สาธารณภัยส�ำคัญที่ผ่านมา (Lesson Learnt) เพื่อให้ทราบ
ข้อมูล ข้อเท็จจริงส�ำหรับน�ำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ให้สำ� นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานกลาง
ในการประสานการด�ำเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ร่วมกับหน่วยงานให้ทุนต่าง ๆ
ภายใต้เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนการวิจัยสู่การพัฒนาประเทศแบบบูรณาการและยั่งยืน

8.4 การทบทวนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 44 ก�ำหนดว่าในกรณีทขี่ อ้ เท็จจริง
เกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้ก�ำหนดไว้ในแผนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
เปลี่ยนแปลงไปหรือแผนดังกล่าวได้ใช้ครบห้าปีแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำแผน
ด�ำเนินการปรับปรุงหรือทบทวนแผนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
กรณีทไี่ ด้ดำ� เนินการตามกระบวนการทีก่ ำ� หนดไว้ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2558 และได้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือมีการวิจัยและพัฒนา พบข้อบกพร่องหรือ
มีนวัตกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัยและเหมาะสมให้พิจารณาทบทวนปรับปรุง
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้ตามความเหมาะสม

108

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558

ภาคผนวก ก นิยามศัพท์			

กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง แผนทั่วๆ ไป หรือค�ำแนะน�ำที่เลือกมาใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
กลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Group) หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความสามารถจ�ำกัดในการเผชิญ
เหตุการณ์สาธารณภัย ซึ่งต้องการความดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ บุคคลทุพลภาพ ผู้ป่วย
ผู้พลัดถิ่น ผู้ลี้ภัย คนต่างด้าว
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดระบบและบริหารจัดการ
ทรัพยากรและความรับผิดชอบเพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ
การซ่อมสร้าง (Reconstruction) หมายถึง การฟืน้ ฟูโครงสร้างและสิง่ ก่อสร้างทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย
จากเหตุการณ์สาธารณภัยให้กลับมาสู่สภาพที่สามารถใช้งานได้ดังเดิม
การเตรียมความพร้อม (Preparedness) หมายถึง ความพยายามในการเตรียมการรับมือกับ
สาธารณภัย มุ่งเน้นกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท�ำให้ผู้คนมีความสามารถในการคาดการณ์ เผชิญเหตุ และจัดการกับ
ผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ หากมีการเตรียมความพร้อมได้ดีจะท�ำให้สามารถด�ำเนินการต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสมทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการเกิดสาธารณภัย และเพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิต
ให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์สาธารณภัยได้มากขึ้น
การเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) หมายถึง การให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และ
ทันเหตุการณ์ผ่านทางหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลที่ก�ำลังเผชิญความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย
สามารถกระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงและพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
การบรรเทาทุกข์ (Relief) หมายถึง การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในทันทีที่เกิดสาธารณภัย
เพื่อรักษาชีวิตและตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานให้ผู้ประสบภัยสามารถด�ำรงชีพอยู่ได้
การบัญชาการ (Command) หมายถึง การท�ำหน้าที่อ�ำนวยการ สั่งการหรือการควบคุมโดยอาศัย
อ�ำนาจที่ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย กฎระเบียบหรืออ�ำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบ
การบัญชาการร่วม (Unified Command) หมายถึง การประยุกต์ใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์
เมื่อมีหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดการเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน หรือ
เมื่อเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นขยายตัวข้ามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ทางการเมือง หน่วยงานต่างๆ จะท�ำงานร่วมกัน
ผ่านตัวแทนของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกในหน่วยบัญชาการร่วม มีหน้าที่หลักในการ
ก�ำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ร่วม และจัดท�ำแผนเผชิญเหตุที่จะใช้ร่วมกันเพียงแผนเดียว
การบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command) หมายถึง หน่วยบัญชาการที่ท�ำหน้าที่รับผิดชอบ
การจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในภาพรวม และประกอบด้วยผู้บัญชาการเหตุการณ์ และเจ้าหน้าที่
สนับสนุนที่ได้รับการมอบหมาย
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การประเมินความเสียหายและความต้องการ (Damage and Needs Assessment : DANA) หมายถึง
การประเมินผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการเผชิญสถานการณ์
ฉุกเฉินด้วยตนเอง รวมทั้งความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือ
ด้านอาหาร น�ำ้ ดืม่ การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู ด้านสุขภาวะ ทีพ่ กั พิง อุปกรณ์ยงั ชีพ
การประเมินความเสียหายและความสูญเสีย (Damage and Loss Assessment : DALA) หมายถึง
การวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบจากสาธารณภั ย เป็ น การประมาณการเชิ ง ปริ ม าณว่ า เกิ ด ผลกระทบอะไรขึ้ น
จากเหตุการณ์สาธารณภัย โดยอาศัยการเก็บข้อมูลทุตยิ ภูมจิ ากพืน้ ทีป่ ระสบภัย ข้อมูลจากการประเมิน จะน�ำไปใช้
ในการประมาณการซ่อมสร้างสิง่ ก่อสร้างทีเ่ สียหายไป และเพือ่ ใช้ในการวางแผนเพือ่ การฟืน้ ฟูจากความสูญเสีย
การประสานงาน ณ จุดเดียว (National Single Window : NSW) หมายถึง การเชื่อมโยงข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ น�ำเข้า ส่งออกสินค้า
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผปู้ ระกอบการ ในการตรวจสอบใบอนุญาต และใบรับรองต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์
ก่อนการตรวจปล่อยสินค้า ระบบนีจ้ ะท�ำหน้าทีป่ ระสานกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบครบวงจร ผูป้ ระกอบการ
สามารถรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับองค์กรที่เกี่ยวข้องได้อัตโนมัติ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้อง
เดินทางไปติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ด้วยตัวเอง
การปรับตัว (Adaptation) หมายถึง การปรับตัวในระบบธรรมชาติหรือระบบมนุษย์เพือ่ ตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าทางภูมิอากาศหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัย ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือ
ช่วยสร้างโอกาสจากสภาวะวิกฤตได้
การป้องกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการหรือแนวทางต่างๆ เพื่อช่วยขจัดผลกระทบเชิงลบ
จากเหตุการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดกับบุคคลหรือทรัพย์สินให้หมดไปอย่างสิ้นเชิง ครอบคลุมถึงมาตรการ
เชิงโครงสร้างและมาตรการที่ไม่ใช่เชิงโครงสร้าง
การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (Civil Defense) หมายถึง การป้องกันพลเรือนให้ปลอดภัยจากการโจมตี
ทางทหาร แต่ปัจจุบันครอบคลุมถึงการช่วยให้พลเรือนปลอดภัยจากการคุกคามทางสาธารณภัย ด้วยหน้าที่
ของกองก�ำลังป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (civil defense force) จากเดิมที่มีแต่การฝึกการทหาร จึงหมายรวมถึง
การดูแลให้ประชาชนปลอดภัยจากสาธารณภัยและการปฏิบัติการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย เช่น
การช่วยเหลือเคลือ่ นย้ายในช่วงอพยพ การช่วยกระจายถุงยังชีพ การอ�ำนวยความสะดวก ในการขนส่งอุปกรณ์
และเครื่องมือเครื่องใช้ การช่วยซ่อมแซม ก่อสร้างบ้านเรือนที่เสียหายจากภัยธรรมชาติ
การเผชิญเหตุ (Response) หมายถึง มาตรการหรือการปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ ทีค่ วรเกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว
และทันท่วงทีเพือ่ รักษาชีวติ และให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ขนั้ พืน้ ฐานแก่ประชาชนทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อน
จากเหตุการณ์สาธารณภัย เช่น การกู้ชีพกู้ภัย การปฐมพยาบาล การแจกถุงยังชีพและสิ่งของบรรเทาทุกข์
การบัญชาการในเหตุการณ์ฉุกเฉิน การประสานงานเพื่อล�ำเลียงผู้ป่วย การบริหารจัดการศูนย์อพยพ
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Exercise) หมายถึง การจ�ำลองสถานการณ์เพือ่ ฝึกฝน
ทักษะหรือซักซ้อมกระบวนการการด�ำเนินงานที่ได้วางแผนไว้ เป็นแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้ฝึกซ้อมขั้นตอนปฏิบัติที่จ�ำเป็น ท�ำให้มีทักษะสามารถ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งช่วยให้พร้อมปฏิบัติงานได้จริงหากเกิดสาธารณภัยขึ้น
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การฟื้นฟู (Recovery) หมายถึง การปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด�ำรงชีพ และสภาวะวิถี
ความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเก่าตามความเหมาะสม
โดยการน�ำเอาปัจจัยต่างๆ ในการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัยเข้ามาช่วยในการฟืน้ ฟูดว้ ย (Build back better)
หมายรวมถึง การซ่อมสร้าง (Reconstruction) และการฟื้นสภาพ (Rehabilitation)
การฟืน้ สภาพ , การเยียวยา (Rehabilitation) หมายถึง การจัดการความเสียหายหรือผลทีเ่ กิดจาก
สาธารณภัยเพื่อพลิกฟื้นสภาวะการด�ำรงชีพของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดสาธารณภัยให้กลับคืน
สู่สภาพที่เป็นอยู่ก่อนหน้านี้ รวมทั้งการดูแลสภาพจิตใจและจิตสังคม (Psychosocial Support) ของผู้ได้รับ
ผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตามความจ�ำเป็น
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction : DRR) หมายถึง แนวคิดและวิธีปฏิบัติ
ในการลดโอกาสทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยผ่านความพยายามอย่างเป็นระบบทีจ่ ะวิเคราะห์
และบริหารจัดการปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อด�ำเนินนโยบาย มาตรการ หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ในการลดความล่อแหลม ลดปัจจัยทีท่ ำ� ให้เกิดความเปราะบาง และเพิม่ ศักยภาพในการจัดการ
ปัญหา มีเป้าหมายในการลดความเสี่ยงที่มีอยู่ในชุมชนและสังคมในปัจจุบัน และป้องกันความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต
การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง ปฏิบัติการลดผลกระทบทางลบโดยตรงของภัยที่เป็น
อันตรายต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม เนือ่ งจากผลกระทบทางลบของภัยโดยมากไม่สามารถขจัดให้หมดไปอย่างสิน้ เชิง
แต่ขนาดและความรุนแรงของความเสียหายสามารถลดทอนลงได้จากการด�ำเนินนโยบายและกิจกรรมต่าง ๆ
การวิเคราะห์ความเสี่ยง , การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการ
ก�ำหนดลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ภัยที่เกิดขึ้นและประเมินสภาวะการเปิดรับ
ต่อความเสีย่ ง (exposure) ความเปราะบาง (vulnerability) และศักยภาพ (capacity) ในการรับมือของชุมชน
ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การด�ำรงชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็น
ในการเกิดผลกระทบจากภัยในพื้นที่หนึ่ง ๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบ
การสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ (Incident Management Assistance Team : IMAT)
หมายถึง การจัดรูปแบบการบัญชาการเหตุการณ์ ซึ่งประกอบด้วยทีมงานบัญชาการและทีมงานปฏิบัติการ
และเจ้าหน้าทีท่ เี่ หมาะสมอืน่ ๆ ภายในโครงสร้างระบบบัญชาการณ์ ทีส่ ามารถจะจัดส่งไปปฏิบตั งิ านหรือลงมือ
ปฏิบัติงานได้ตามความจ�ำเป็น มีการก�ำหนดคุณสมบัติและการรับรองอย่างเป็นทางการ
การอพยพ (Evacuation) หมายถึง การเคลือ่ นย้าย การกระจาย และการน�ำพลเรือนออกจากพืน้ ที่
อันตราย หรือพืน้ ทีท่ อี่ าจเป็นอันตรายอย่างเป็นระบบตามขัน้ ตอนและมีการก�ำกับดูแล รวมถึงการรับรองและ
การดูแลบุคคลเหล่านี้ในสถานที่ปลอดภัยด้วย
ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) หมายถึง วิธีการ
ทีไ่ ด้กำ� หนดหรือจัดท�ำขึน้ เพือ่ ให้ผมู้ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องปฏิบตั ติ ามอย่างเป็นกิจวัตรในการท�ำงานอย่างใดอย่างหนึง่
ข่าวสาร (Intelligence) หมายถึง ข่าวสารที่เกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญ
ของการบัญชาการเหตุการณ์ เป็นภารกิจของส่วนแผนงานซึ่งมุ่งเน้นไปที่ข่าวสารในเหตุฉุกเฉิน
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ขีดความสามารถ , ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถทีจ่ ะกระท�ำการอย่างใดอย่างหนึง่
หรือความสามารถที่อาจจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากขึ้น
คลังส�ำรองทรัพยากร (Stockpiling) หมายถึง วัสดุหรือเสบียงที่สะสมไว้เพื่อใช้ในเวลาฉุกเฉินหรือ
ยามเกิดภัยพิบตั ิ เช่น อุปกรณ์ปฐมพยาบาล อาหาร น�ำ้ ดืม่ ไฟฉาย ถุงนอน เครือ่ งนุง่ ห่ม เครือ่ งประกอบอาหาร
ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใด ๆ ที่ท�ำให้ชุมชนหรือสังคม
ขาดความสามารถในการปกป้องตนเอง ท�ำให้ไม่สามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไม่สามารถฟืน้ ฟูได้อย่างรวดเร็ว
จากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิดสาธารณภัย
และอาจเป็นปัจจัยที่ท�ำให้ผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnership : PPP) หมายถึง
การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในกิจการของรัฐ โดยมักเป็นการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการ
พืน้ ฐาน หรือโครงการให้บริการสาธารณะในระยะยาวทีม่ งุ่ เน้นการให้บริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพคุม้ ค่ากับต้นทุน
มากกว่าภาครัฐจะด�ำเนินการเอง เป็นทางเลือกในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ให้เอกชนมีสว่ นร่วม
ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การก่อสร้าง การด�ำเนินการบ�ำรุงรักษา การจัดหาเงินทุน การให้บริการ ซึ่งเอกชน
เป็นผู้บริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการตามระยะเวลาและรายละเอียดของสัญญาที่ก�ำหนดไว้
ความล่อแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผู้คน อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน ระบบต่าง ๆ หรือ
องค์ประกอบใด ๆ มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและอาจได้รับความเสียหาย
ความสูญเสีย (Loss) หมายถึง ความเปลีย่ นแปลงของการหมุนเวียนสินค้าและบริการ รวมถึงสภาพ
ทางเศรษฐกิจซึง่ เป็นผลจากสาธารณภัย ความเปลีย่ นแปลงนีเ้ กิดขึน้ ตัง้ แต่ชว่ งระยะเวลาทีเ่ กิดสาธารณภัย จวบจน
กระทั่งมีการซ่อมแซมหรือสร้างใหม่ของทรัพย์สินที่เสียหาย และมีการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ อย่างสมบูรณ์
ในบางกรณีอาจใช้เวลาหลายปี
ความเสียหาย (Damage) หมายถึง ทรัพย์สนิ ทางกายภาพ เช่น อาคารและส่วนประกอบ โครงสร้าง
พื้นฐาน สินค้าที่เก็บไว้ในคลัง และทรัพยากรธรรมชาติ ที่ถูกท�ำลายทั้งหมดหรือบางส่วน โดยความเสียหาย
อาจเกิดขึ้นระหว่างหรือภายหลังจากประสบเหตุการณ์ภัยในทันที ความเสียหายถูกวัดในเชิงกายภาพและ
คิดค�ำนวณด้วยมูลค่าทดแทนเป็นตัวเงิน
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมจากการเกิดเหตุการณ์ใด ๆ
ผูบ้ ญ
ั ชาการ (National Command) หมายถึง ผูบ้ ญ
ั ชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander) หมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบการด�ำเนิน
กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น และรับผิดชอบการพัฒนากลยุทธ์ และยุทธวิธี และการสั่งใช้
และการจัดส่งทรัพยากร ผูบ้ ญ
ั ชาการเหตุการณ์มอี ำ� นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบโดยรวมต่อการปฏิบตั กิ าร
ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน และรับผิดชอบการจัดการการปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉินในสถานที่เกิดเหตุทั้งหมด
ผู้อ�ำนวยการ (Director) หมายถึง ผู้อ�ำนวยการกลาง ผู้อ�ำนวยการจังหวัด ผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ
ผู้อ�ำนวยการท้องถิ่น และผู้อ�ำนวยการกรุงเทพมหานคร
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แผนทีเ่ สีย่ งภัย (Hazard Map) หมายถึง แผนทีแ่ สดงพืน้ ทีซ่ งึ่ มีความเสีย่ งต่อการเกิดภัย เช่น อุทกภัย
สึนามิ ภูเขาไฟระเบิด เป็นผลของการประเมินความเป็นไปได้ ความถี่ของการเกิดภัย ตลอดจนความรุนแรง
ของภัยนั้นๆ
แผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan) หมายถึง แผนซึ่งจัดท�ำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือสั่งด้วย
วาจาซึง่ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ทวั่ ไปทีส่ ะท้อนหรือแสดงถึงกลยุทธ์ในภาพรวมส�ำหรับการจัดการเหตุฉกุ เฉิน
อาจรวมถึงการก�ำหนดทรัพยากรทีจ่ ะใช้ในการปฏิบตั งิ าน ภารกิจทีม่ อบหมาย และข้อมูลข่าวสารส�ำหรับจัดการ
เหตุฉุกเฉินระหว่างช่วงระยะเวลาการปฏิบัติการช่วงหนึ่งหรือหลายช่วง
ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระท�ำของมนุษย์ที่อาจน�ำมาซึ่ง
ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนท�ำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ภาคประชาสังคม (Civil Society) หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรอิสระซึ่งไม่แสวงหาผลก�ำไร
ทีม่ บี ทบาทในการด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ สาธารณะ มีเป้าหมายเพือ่ ก่อให้เกิดความเปลีย่ นแปลงทีด่ ดี า้ นสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธวิธี (Tactics) หมายถึง การใช้งานและการก�ำกับดูแลทรัพยากรที่ปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดขึ้นด้วยกลยุทธ์
ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) หมายถึง ระบบที่มีศักยภาพในการประมวลผล
ข้อมูลและแจ้งเตือนตามช่วงระยะเวลา เพื่อให้บุคคล ชุมชน และหน่วยงานที่เสี่ยงต่อภัยมีเวลาเพียงพอ
ในการเตรียมการและรับมือได้อย่างเหมาะสม เพื่อลดโอกาสการเกิดอันตรายและความสูญเสีย
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) หมายถึง แนวทางในการบริหาร
จัดการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภัยทุกประเภทอย่างมีมาตรฐานในพื้นที่เกิดเหตุ ตั้งแต่เหตุฉุกเฉินขนาดเล็ก
ไปจนถึงเหตุฉกุ เฉินทีม่ คี วามซับซ้อน โดยผูป้ ฏิบตั งิ านในบทบาทหน้าทีต่ า่ ง ๆ จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสามารถ
ด�ำเนินการร่วมกันได้ภายใต้การบัญชาการแบบรวมศูนย์ (unified command) โดยปกติมีการจัดโครงสร้าง
ระบบเพื่อการปฏิบัติงานใน 5 สายงานหลัก คือ ส่วนบัญชาการ (command) ส่วนปฏิบัติการ (operation)
ส่วนแผนงาน (planning) ส่วนสนับสนุนก�ำลังบ�ำรุงหรือโลจิสติกส์(logistics) และส่วนการเงิน/การบริหาร
จัดการ (finance/administration) ซึ่งมีความยืดหยุ่นในการปรับลดหรือขยายส่วนงานที่อาจจ�ำเป็นหรือ
ไม่จ�ำเป็นต้องใช้งาน ขึ้นอยู่กับลักษณะของเหตุการณ์นั้น ๆ
ศูนย์ประสานข้อมูลร่วม (Join Information Center : JIC) หมายถึง สถานทีท่ จี่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ ท�ำหน้าที่
ประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉกุ เฉิน ศูนย์ประสานข้อมูลร่วม
เป็นจุดกลางของการติดต่อส�ำหรับสื่อข่าวทุกประเภท
หน่วยสนับสนุน (Supporting Agency) หมายถึง หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน และ/หรือให้
ความช่วยเหลือด้านทรัพยากรแก่หน่วยงานอื่น ๆ
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เอกภาพในการบัญชาการ (Unity of Command) หมายถึง หลักการของระบบการบัญชาการ
เหตุการณ์ทกี่ ำ� หนดให้แต่ละบุคคลทีท่ ำ� หน้าทีต่ อบโต้เหตุฉกุ เฉินจะได้รบั การมอบหมายให้อยูภ่ ายใต้ ผูค้ วบคุม
ดูแลเพียงหนึ่งคนเท่านั้น
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ภาคผนวก ข ตัวอย่างลักษณะภัย
สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์
โรคระบาดสัตว์น�้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจาก
ธรรมชาติ มีผู้ท�ำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชน หรือ
ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศและ การก่อ
วินาศกรรมด้วย
1. ภัยจากอัคคีภัย
		
อัคคีภัย หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ท�ำให้เกิดการติดต่อลุกลาม
ไปตามบริเวณทีม่ เี ชือ้ เพลิงเกิดการลุกไหม้ตอ่ เนือ่ ง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึน้ ถ้าการลุกไหม้ทมี่ เี ชือ้ เพลิง
หนุนเนื่อง หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น
2. ภัยจากวาตภัย
		
2.1 ภัยจากพายุหมุนเขตร้อน หมายถึง ภัยทีก่ อ่ ให้เกิดความเสียหายของอาคารบ้านเรือน ต้นไม้
และสิง่ ก่อสร้างต่าง ๆ เป็นบริเวณกว้างจากความแรงของลมทีพ่ ดั เวียนเข้าหาศูนย์กลางของพายุหมุนเขตร้อน
ตามแนวเส้นทางเดินของพายุ โดยปกติจะมีความกว้าง 50 -100 กิโลเมตร ขึน้ อยูก่ บั ขนาดและความแรง ของพายุ
แต่ละลูก โดยความเสียหายจะมีมากที่สุดบริเวณใกล้แนวศูนย์กลางที่พายุเคลื่อนผ่าน
		
2.2 ภัยจากคลื่นพายุซัดฝั่ง หมายถึง ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าหาฝั่ง
ความสูงของคลืน่ ขึน้ กับความแรงของพายุ ปรากฏการณ์นเี้ กิดขึน้ เมือ่ พายุหมุนเขตร้อนทีม่ คี วามแรงลมมากกว่า
100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระดับน�้ำที่สูงขึ้นจากความกดอากาศที่ลดต�่ำลงบริเวณใกล้ศูนย์กลางของพายุพร้อม
กับคลื่นลมแรงจัดที่พัดเข้าหาฝั่ง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ราบชายฝั่งทะเลใกล้ศูนย์กลางของพายุ โดย
เฉพาะพื้นที่ชายฝั่งที่เป็นด้านรับลมระดับความรุนแรงของความเสียหายจะขึ้นอยู่กับ ความแรงลมของพายุ
สภาพภูมิประเทศ และขนาดของชุมชน
		
2.3 ภัยจากพายุฤดูรอ้ น หมายถึง ภัยจากพายุทเี่ กิดในช่วงทีม่ ลี กั ษณะอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อ
กันหลายวัน และเมือ่ มีอากาศเย็นจากความกดอากาศสูงในประเทศจีนพัดมาปะทะกับอากาศร้อน ท�ำให้อากาศ
ร้อนชื้นที่เบากว่าลอยตัวขึ้นเหนืออากาศเย็นอย่างรวดเร็วเกิดเป็นเมฆและพายุฟ้าคะนองที่มียอดเมฆสูงมาก
(เมฆคิวมูโลนิมบัส) เกิดพายุฟ้าคะนองลมกรรโชกแรง ฟ้าผ่า และมักมีลูกเห็บตกตามมาด้วย พายุฤดูร้อน
มักเกิดขึน้ และสิน้ สุดลงในช่วงเวลาสัน้ ๆ ไม่เกินหนึง่ ชัว่ โมง และครอบคลุมบริเวณพืน้ ทีไ่ ม่เกิน 20-30 กิโลเมตร
แต่จะมีลมกระโชกแรงที่เริ่มสร้างความเสียหาย เมื่อมีความแรงลมตั้งแต่ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป
		
2.4 ภัยจากลูกเห็บ หมายถึง ภัยที่เกิดจากก้อนน�้ำลักษณะเหมือนน�้ำแข็งรูปร่างไม่แน่นอน
เกิดจากละอองหยาดฝนซึ่งเย็นแบบยิ่งยวดในเมฆฝน (ยังอยู่ในสภาพของเหลวที่อุณหภูมิต�่ำกว่าจุดเยือกแข็ง)
ปะทะกับวัตถุแข็ง เช่น ผงฝุน่ หรือก้อนลูกเห็บทีเ่ กาะตัวอยูก่ อ่ นแล้ว จนเกิดการแข็งตัวเกาะรอบวัตถุนนั้ ๆ และ
กลายเป็นก้อนลูกเห็บ ซึ่งมักเกิดขึ้นพร้อมกับพายุฤดูร้อน
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2.5 ภัยจากพายุฤดูรอ้ น หมายถึง ภัยทีเ่ กิดจากลมกรรโชกแรง พายุ ฝนฟ้าคะนอง หรือลูกเห็บ
มักเกิดในระยะเวลาสั้น ๆ 10 -15 นาที ในช่วงการเปลี่ยนฤดูจากฤดูหนาวไปสู่ฤดูร้อนและช่วงก่อนเริ่มต้น
ฤดูฝน ก่อให้เกิดความเสียหายของอาคารบ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณแคบ ๆ
3. ภัยจากอุทกภัย
		
3.1 ภัยจากอุทกภัย หมายถึง เหตุการณ์ที่มีน�้ำท่วมพื้นดินสูงกว่าระดับปกติ ซึ่งมีสาเหตุจาก
มีปริมาณน�้ำฝนมากจนท�ำให้มีปริมาณน�้ำส่วนเกินมาเติมปริมาณน�้ำผิวดินที่มีอยู่ตามสภาพปกติจนเกิน
ขีดความสามารถการระบายน�้ำของแม่น�้ำ ล�ำคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระท�ำของมนุษย์ โดยการ
ปิดกั้นการไหลของน�้ำตามธรรมชาติ ทั้งเจตนาและไม่เจตนา จนเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน
และสิ่งแวดล้อม สามารถจ�ำแนกตามลักษณะการเกิดได้ ดังนี้
			 (1) น�ำ้ ท่วมขัง/น�ำ้ ล้นตลิง่ หมายถึง สภาวะน�ำ้ ท่วมหรือสภาวะน�ำ้ ล้นตลิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งจาก
ระบบระบายน�ำ้ ไม่มปี ระสิทธิภาพ มีลกั ษณะค่อยเป็นค่อยไป อันเป็นผลจากการเกิดฝนตกหนัก ณ บริเวณนัน้ ๆ
ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน มักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบลุ่มริมแม่นำ�้ และบริเวณชุมชนเมืองใหญ่ ๆ น�้ำท่วมขัง
ส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณท้ายน�้ำและแผ่เป็นบริเวณกว้างเนื่องจากไม่สามารถระบายน�้ำได้ทัน
			 (2) น�้ำท่วมฉับพลัน หมายถึง สภาวะน�้ำท่วมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในพื้นที่เนื่องจาก
ฝนตกหนักในบริเวณพืน้ ทีซ่ งึ่ มีความชันมาก และมีคณ
ุ สมบัตใิ นการกักเก็บน�ำ้ หรือต้านน�ำ้ น้อยหรืออาจเกิดจาก
สาเหตุอื่น ๆ เช่น เขื่อนหรืออ่างเก็บน�้ำพังทลาย น�้ำท่วมฉับพลัน มักเกิดขึ้นหลังจากฝนตกหนัก และ มักเกิดขึ้น
ในบริเวณทีร่ าบระหว่างหุบเขา ซึง่ อาจจะไม่มฝี นตกหนักในบริเวณนัน้ มาก่อนเลย แต่มฝี นตกหนักมากบริเวณ
ต้นน�ำ้ ทีอ่ ยูห่ า่ งออกไป การเกิดน�ำ้ ท่วมฉับพลันมีความรุนแรงและเคลือ่ นทีด่ ว้ ยความเร็วมาก โอกาสทีจ่ ะป้องกัน
และหลบหนีจึงมีน้อย
		
3.2 ภัยจากดินถล่มหรือโคลนถล่ม หมายถึง ภัยที่เกิดจากปรากฏการณ์ที่มวลดินหรือหินไถล
เลือ่ นลงจากพืน้ ทีส่ งู สูพ่ นื้ ทีต่ ำ�่ กว่าภายใต้อทิ ธิพลแรงโน้มถ่วงของโลก และการมีนำ�้ เป็นตัวกลางท�ำให้มวลวัสดุ
เกิดความไม่มเี สถียรภาพ อัตราการไถลเลือ่ นดังกล่าวข้างต้นอาจช้าหรือเร็วขึน้ กับประเภทของวัสดุ ความลาดชัน
สภาพสิ่งแวดล้อม และปริมาณน�้ำฝน ในบางกรณีแผ่นดินถล่มอาจเกิดจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด
การเคลือ่ นตัวของวัสดุดงั กล่าวอาจพัดพาต้นไม้ บ้านเรือน รถยนต์ สิง่ ปลูกสร้างอืน่ ๆ ช�ำรุด หรือพังทลาย และ
ยังอาจท�ำให้ชอ่ งเปิดของสะพานและแม่นำ�้ ล�ำคลองอุดตันจนเป็นสาเหตุให้เกิดอุทกภัยขึน้ ได้ในเส้นทางการเคลือ่ นตัว
ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
4. ภัยแล้ง
		
ภัยแล้ง หมายถึง ภัยทีเ่ กิดจากความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อันเกิดจากการทีม่ ปี ริมาณฝนน้อย
หรือฝนไม่ตกเป็นระยะเวลานานและครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ท�ำให้เกิดการขาดแคลนน�้ำดื่ม น�้ำใช้
พืชพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ขาดน�้ำไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบ อย่างกว้างขวาง
รุนแรงต่อประชาชนโดยภัยแล้งเกิดจากสาเหตุ ดังนี้
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		(1) ฝนแล้ง หมายถึง สภาวะทีม่ ฝี นน้อยหรือไม่มฝี นเลยในช่วงเวลาหนึง่ ซึง่ ตามปกติจะต้องมีฝน
(ภาวะที่ปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติหรือไม่ตกต้องตามฤดูกาล) โดยขึ้นอยู่กับสถานที่และฤดูกาล ณ ที่นั้น ๆ
		 (2) ฝนทิ้งช่วง หมายถึง ช่วงที่มีปริมาณฝนตกไม่ถึงวันละ1 มิลลิเมตรติดต่อกันเกิน 15 วัน
ในช่วงฤดูฝน เดือนที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงสูงคือเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม
5. ภัยจากโรคระบาดในมนุษย์
		
ภัยจากโรคระบาดในมนุษย์ หมายถึง ภัยจากโรคซึ่งปรากฏขึ้นในประชากรกลุ่มหนึ่ง ในระยะ
เวลาหนึ่ง ในอัตราที่สูงขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรคในอดีต โรคนั้นอาจเป็น
โรคติดต่อทางสัมผัสหรือไม่ก็ได้ ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ในพื้นที่เกิดโรคระบาดและพื้นที่
ใกล้เคียง
6. ภัยจากโรคระบาดสัตว์
		
ภัยจากโรคระบาดสัตว์ หมายถึง ภัยทีเ่ กิดจากโรคซึง่ ปรากฏขึน้ ในประชากรสัตว์เลีย้ งหรือสัตว์ปา่
โดยเป็นโรคติดต่อทั้งในสัตว์ชนิดเดียวกัน ต่างชนิดกัน รวมถึงการติดต่อมาสู่คน ในระยะเวลาหนึ่ง ในอัตรา
ที่สูงขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรคในอดีต สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและ
สุขภาพของประชาชน
7. ภัยจากโรคระบาดสัตว์น�้ำ
		
ภัยจากโรคระบาดสัตว์นำ�้ หมายถึง ภัยทีเ่ กิดจากโรคซึง่ ปรากฏขึน้ ในประชากรสัตว์นำ�้ โดยเป็น
โรคติดต่อทัง้ ในสัตว์นำ�้ ชนิดเดียวกัน ต่างชนิดกัน รวมถึงการติดต่อมาสูค่ น ในระยะเวลาหนึง่ ในอัตรา ทีส่ งู ขึน้
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�ำพันธุ์ได้หรือตายแล้ว
และให้หมายความรวมถึงตัวห�้ำ ตัวเบียน ตัวไหม ไข่ไหม รังไหม ผึ้ง รังผึ้ง และจุลินทรีย์ จนส่งผลกระทบใน
วงกว้างต่อเศรษฐกิจ สังคม และประชาชน
9. ภัยจากการคมนาคม
		
ภัยจากการคมนาคม หมายถึง ภัยจากอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ทางน�้ำ และทางอากาศ
ภัยจากระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ ภัยจากกระบวนการขนส่งสารเคมีและวัตถุอนั ตราย และภัยจากการรัว่ ไหล
ของน�้ำมันและวัตถุอันตรายในแหล่งน�้ำ รวมถึงการเททิ้งน�้ำมันหรือของเสียในแม่น�้ำหรือทะเล
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10. ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน
		
ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน หมายถึง ภัยที่เกิดจากไฟป่าไม่ว่าจะจากสาเหตุใดก็ตามเกิดขึ้น
ในป่าธรรมชาติหรือสวนป่าก็ตาม แล้วลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุม ตลอดจนเป็นผลให้ฝนุ่ ควัน
และอนุภาคแขวนลอยในอากาศ รวมตัวกันในสภาวะที่อากาศปิด เกิดอันตรายต่อทรัพย์สินและสุขภาพของ
ประชาชน
11. ภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม
		
11.1 ภัยจากแผ่นดินไหว หมายถึง ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานใต้พิภพ
ท�ำให้เกิดการสั่นสะเทือนของพื้นดิน การสั่นสะเทือนนี้อาจมีระดับความรุนแรงขั้นต�่ำที่ไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายใด ๆ แต่บางครั้งก็อาจมีระดับความรุนแรงในขั้นที่เป็นอันตรายจนก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
ใหญ่หลวงได้
		
11.2 ภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม หมายถึง ภัยที่เกิดจากอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ได้แก่ ตึก บ้าน โรงเรือน ร้าน แพ คลังสินค้า ส�ำนักงาน ที่ได้รับความเสียหายจากการโยกไหวตัวรุนแรงของ
แผ่นดิน ซึ่งเป็นผลมาจากแผ่นดินไหวและก่อให้เกิดความเสียหายหรือพังทลายลงมาได้
12. ภัยสึนามิ
		
ภัยจากสึนามิ หมายถึง ภัยที่เกิดจากคลื่นยักษ์ ค�ำว่า สึนามิ เป็นภาษาญี่ปุ่น แปลว่า คลื่น
ท่าเรือ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ประเภทแรก คือ คลื่นสึนามิเฉพาะแห่ง (Local Tsunami) มักจะ
เกิดใกล้ ๆ ชายฝั่งและเคลื่อนเข้าถล่มชายฝั่งอย่างทันทีทันใด และประเภทที่สอง คือ คลื่นสึนามิที่เดินทาง
ข้ามทวีป (Distance Tsunami) มักจะเกิดจากแผ่นดินไหวที่ค่อนข้างรุนแรงและสามารถเคลื่อนตัวข้ามทวีป
ไปยังชายฝั่งที่อยู่ห่างไกลหลายหมื่นกิโลเมตร สาเหตุของการเกิดคลื่นสึนามิ มีหลายสาเหตุ เช่น แผ่นดินไหว
ภูเขาไฟระเบิด ดินถล่ม และอุกกาบาตตกลงสู่มหาสมุทร โดยภัยจากสึนามิก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิต
ประชาชนและสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวพื้นที่ราบชายฝั่ง
13. ภัยทางอากาศ
		
ภัยทางอากาศ หมายถึง ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ โดยอากาศยาน อาวุธน�ำวิถี
ขีปนาวุธ หรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเคลื่อนที่หรือทรงตัวบนอากาศ และการโจมตีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
14. ภัยจากการก่อวินาศกรรม
		
14.1 ภัยจากการก่อวินาศกรรม หมายถึง ภัยทีเ่ กิดจากการกระท�ำใด ๆ อันเป็นการมุง่ ท�ำลาย
ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว
ระบบการปฏิบัติงานใด ๆ ตลอดจนการประทุษร้ายต่อบุคคลอันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ
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14.2 ภัยจากการก่อการร้าย หมายถึง ภัยที่เกิดจากการกระท�ำใด ๆ ที่สร้างความปั่นป่วนให้
ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเพื่อขู่เข็ญหรือบีบบังคับรัฐบาล หรือองค์การระหว่างประเทศให้กระท�ำ
หรือละเว้นกระท�ำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินที่ส�ำคัญ
		
14.3 ภัยจากการก่อการร้ายสากล หมายถึง ภัยทีเ่ กิดจากการปฏิบตั กิ ารของบุคคล หรือกลุม่
บุคคลทีม่ งุ่ หวังผลตามเงือ่ นไขข้อเรียกร้องทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึง่ ส่วนใหญ่จะปฏิบตั กิ ารล่วงล�ำ้
เขตแดน หรือเกี่ยวพันกับชาติอื่น การกระท�ำนั้นอาจเป็นไปโดยเอกเทศ ปราศจากการสนับสนุนจากรัฐใด ๆ
หรือมีรฐั ใดรัฐหนึง่ สนับสนุนรูเ้ ห็นก็ได้ เมือ่ เกิดขึน้ ย่อมมีผลกระทบโดยตรง ต่อผลประโยชน์ของชาติ พันธกรณี
ระหว่างประเทศ นโยบายของชาติทั้งด้านการเมืองและการป้องกันประเทศ การเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา
ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของชาติ
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ประกอบด้วย
1. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
3. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
4. ปลัดกระทรวงกลาโหม
5. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
6. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7. ปลัดกระทรวงคมนาคม
8. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
11. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ
12. ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
13. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
14. ผู้บัญชาการทหารบก
15. ผู้บัญชาการทหารเรือ
16. ผู้บัญชาการทหารอากาศ
17. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
18. ร้อยโท ดร.สุวิทย์ ยอดมณี
19. นายไพโรจน์
พรหมสาส์น
20. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
21. ข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ�ำนวน 2 คน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
รองประธานกรรมการคนที่สอง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

อ�ำนาจหน้าที่
1. ก�ำหนดนโยบายในการจัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
3. บูรณาการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ
4. ให้ค�ำแนะน�ำ ปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. วางระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
6. ปฏิบัติการอื่นที่บัญญัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 หรือกฎหมายอื่น หรือ
ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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5. นางสาวฉัตราภรณ์ แก้วยนต์
6. นายณัฏฐวัฒน์
วงศ์ศิริคุณากร
7. นางสิริพิน
ทิพย์รภัสกุล
8. ร้อยเอก พงศ์ชนก ยิ่งวิริยะ
9. นางสาวดาวหวัน
แสงอ่อง
10. นายสิทธิกร
ขวัญดี
11. นางสาวนฤมล
ตันสุวรรณดี
12. นางสาววิยดา
โสภณ
13. นายรัฐิปัตย์
ปางวัชรากร
14. นางสาวปรางค์เนตร เฟื่องฟุ้ง
15. นางสาวอรอนงค์ มโนหรทัต
16. นางสาวสุปรียา
ปรีดารมย์โรจน์
17. นางสุนันทา
สิทธิสุข
18. นางสาวยุพาวรรณ กรองสันเทียะ
19. นางสาวปาริฉัตร นิมิตกุล
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อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้อ�ำนวยการส่วนนโยบายภัยธรรมชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
รก. นักวิชาการเผยแพร่ช�ำนาญการพิเศษ
รก. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
พนักงานนโยบายและแผน
พนักงานนโยบายและแผนงาน

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
โทร. 0-2637-3304-9 Fax. 0-2243-2204
www.disaster.go.th

