บทที่ 3
หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
3.1 วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เป็นแนวทางการจัดการสาธารณภัยที่อธิบายให้เห็นถึง
ลักษณะวงจรของกิจกรรมที่เป็นมาตรการทางสังคม เพื่อรับมือกับภัยซึ่งมีลักษณะการเกิดที่ยากแก่การคาดการณ์
ผลที่ เกิดขึ้น อาจมีรู ป แบบการเกิดไม่ซ้ำเดิม และไม่จำเป็นต้องเป็นลำดับ ก่อนหลั งเสมอไป (Non Linear)
การรับมือกับภัยจึงต้องมีการดำเนินการในลักษณะเป็นวงรอบ (Closed Loop) ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ไม่สามารถดำเนินการแยกส่วนเฉพาะในแต่ละกระบวนการ ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยจึงเป็น
การจั ด การสาธารณภั ย แบบองค์ร วม (Holistic Approach) ตั้ งแต่กิ จกรรมการป้ องกัน และลดผลกระทบ
การเตรียมความพร้อม การเผชิญเหตุ และบรรเทาทุกข์ ตลอดจนการฟื้นฟู ซึ่งในบางกิจกรรมการดำเนินการ
ในแต่ ล ะห้ ว งเวลาการเกิ ด สาธารณภั ย อาจมี ค วามคาบเกี่ ยวกั น (Over lap) ขณะที่ บ างกิ จ กรรมอาจเป็ น
การดำเนินการเฉพาะของการเกิดภัยในห้วงนั้นๆ รวมทั้งระยะเวลาในการดำเนิ นการของแต่ละกิจกรรมขึ้นอยู่กับ
ความรุน แรงของภั ย เป็ น สำคัญ จากที่ ก ล่ าวมาข้ างต้ นวงจรการจัดการความเสี่ ยงจากสาธารณภั ยถูก มอง
ในมุมมองของทั้งกรอบแนวคิดในการดำเนินการ/การปฏิบัติ (Discipline) และมุมมองของกิจกรรมหรือวิธีปฏิบัติ
(Activities and Procedures) ดังแผนภาพที่ 3.1

ที่มา : TorqAid. (2016). TorqAid disaster risk management framework : seven key diagrams.
https://www.preventionweb.net. (2019, November : 25)
แผนภาพที่ 3-1 วงจรการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM)
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3.2 กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
3.2.1 ระดับนโยบาย
(1) คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.)
มีหน้าที่กำหนดนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บูรณาการพัฒนาระบบ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพ
โดยมี อ งค์ ป ระกอบและอำนาจหน้ าที่ ต ามที่ ระบุ ในมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
(2) คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.)
มีหน้าที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัย ของประเทศและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ
และประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐโดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(3) คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (กภช.)
มีหน้าที่เสนอ และจัดทำมาตรการ แนวทาง นโยบาย แผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติ
แห่งชาติ แผนงานและโครงการในการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงาน
ของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
3.2.2 ระดับปฏิบัติ
(1) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
ทำหน้าที่บังคับบัญชา อำนวยการ ควบคุม กำกับ ดูแลและประสานการปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่ละระดับโดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ในกรณี การจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
และกรณี การจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) มีนายกรัฐมนตรีห รือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมาย เป็ น ผู้ ค วบคุม สั่ งการ และบั ญ ชาการ ซึ่งแนวทางปฏิ บัติ ในการจัดตั้ งองค์ก รปฏิบั ติ ก ารจัดการ
ในภาวะฉุกเฉินจะกล่าวต่อไปในบทที่ 5
(2) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
โดยมีผู้อำนวยการกลาง เป็นผู้อำนวยการ มีความรับผิดชอบ ดังนี้
(2.1) ภาวะปกติ ประสานงานและบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในส่วนของสรรพกำลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัยทั้งระบบ
(2.2) ภาวะใกล้เกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ รวมถึงวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัยพร้อมทั้ง รายงานและเสนอความเห็นต่อผู้บัญชาการ
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ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรี ตามแต่ระดับการจัดการสาธารณภัยเพื่อตัดสินใจ
ในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น โดยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการประกอบกำลังเริ่มปฏิบัติการ
(2.3) ภาวะเกิดภัยอำนวยการและบูรณาการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการจัดการสาธารณภัย
ขนาดเล็ ก (ระดับ 1) และขนาดกลาง (ระดับ 2) ให้ กองอำนวยการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ยกลาง
รั บ ผิ ด ชอบในการอำนวยการ ประเมิ น สถานการณ์ และสนั บ สนุ น กองอำนวยการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย แต่ล ะระดั บ รวมถึงติดตามและเฝ้ าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์ ประเมิน สถานการณ์ รายงาน
สถานการณ์และแจ้งเตือนพร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
เพื่อตัดสินใจยกระดับในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) และนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4)
(3) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.)
ทำหน้ าที่ อำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในพื้นที่ จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อำนวยการ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อำนวยการและมีองค์ประกอบ
ดังนี้
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ประกอบด้วย
1. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้อำนวยการ
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
รองผู้อำนวยการ
3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รองผู้อำนวยการ
4. รอง ผอ.รมน.จังหวัด (ฝ่ายทหาร)
กรรมการ
5. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด
กรรมการ
6. ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
7. ปลัดจังหวัด
กรรมการ
8. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
กรรมการ
9. เกษตรจังหวัด
กรรมการ
10. ปศุสัตว์จังหวัด
กรรมการ
11. อุตสาหกรรมจังหวัด
กรรมการ
12. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
กรรมการ
13. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
กรรมการ
14. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
กรรมการ
15. ประชาสัมพันธ์จังหวัด
กรรมการ
16. ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรแต่งตั้ง
กรรมการ
17. ผู้แทนสถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรแต่งตั้ง
กรรมการ
18. ผู้แทนองค์การสาธารณกุศลที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรแต่งตั้ง
กรรมการ
19. ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
กรรมการ
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20. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ ปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมกรรมการได้ตามทีผ่ ู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร
อำนาจหน้าที่
1. จัดทำแผนปฏิบัติการตามความเสี่ยงภัยด้านต่าง ๆ ให้สอดรับกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด
2. กำหนดแนวทาง/การดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภั ย
ของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอ และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
3. เฝ้าระวัง ติดตาม ประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัย และแจ้งเตือนภัย เมื่อเกิดหรือคาดว่า
จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ 2) ให้เสนอผู้อำนวยการจังหวัดจัดตั้ง
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดขึ้นเพื่อเผชิญเหตุสาธารณภัยในพื้นที่
4. รวบรวมและจัดทำคลังข้อมูลทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัด
5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมและจังหวัดข้างเคียง
โดยให้และรับการสนับสนุนทรัพยากร เพื่อช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. เชิญผู้แทนหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลใดที่เห็นสมควรเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามทีผ่ ู้มีอำนาจตามกฎหมายมอบหมาย
(4) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.)
ทำหน้ าที่ อ ำนวยการ ควบคุ ม สนั บ สนุ น ประสานการปฏิ บั ติ ในการป้ องกัน และบรรเทา
สาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดทำแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัย
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย กรุงเทพมหานคร รวมทั้ งดำเนิ น การสนั บ สนุ น
การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ
โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการเป็นผู้ รับผิดชอบ มีอำนาจหน้าที่และแนวทางปฏิบัติ
ตามหมวด 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ องค์ประกอบและอำนาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด

(5) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขต (กอปภ.สนข.)
ทำหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน
และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งภาคเอกชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ร่วมปฏิบัติงานในกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยสำนักงานเขต
(6) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ (กอปภ.อ.)
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ทำหน้ า ที่ อ ำนวยการ ควบคุ ม สนั บ สนุ น และประสานการปฏิ บั ติ กั บ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอำเภอ เป็นผู้อำนวยการและมี
องค์ประกอบ ดังนี้
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ
ประกอบด้วย
1. นายอำเภอ
ผู้อำนวยการ
2. ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มบริหารการปกครอง
รองผู้อำนวยการ
3. ผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจในเขตพื้นที่
กรรมการ
4. ผู้แทนกระทรวงกลาโหมที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
5. สาธารณสุขอำเภอ
กรรมการ
6. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
กรรมการ
7. ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางในพื้นที่
กรรมการ
8. ผู้แทนหน่วยงานของรัฐทีน่ ายอำเภอเห็นสมควรแต่งตั้ง
กรรมการ
9. ผู้แทนสถานศึกษาทีน่ ายอำเภอเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการ
กรรมการ
10. ผู้แทนองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่ที่นายอำเภอเห็นสมควรแต่งตั้ง
กรรมการ
11. ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
กรรมการ
12. ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
กรรมการและเลขานุการ
13. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา (ถ้ามี)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หมายเหตุ อาจปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ตามที่นายอำเภอเห็นสมควร
อำนาจหน้าที่
1. จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และแผนที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยการ ประสานงาน
และสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ในการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
2. กำหนดแนวทางปฏิ บั ติ เพื่ อ ลดความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย การเตรีย มพร้อ มรับ มื อ กั บ สาธารณภั ย
และการฟื้นฟูของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และกองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
3. เฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัย และแจ้งเตือนภัย เมื่อเกิดหรือคาดว่า
จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ ให้เสนอผู้อำนวยการอำเภอจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ
เพื่อควบคุมและบัญชาการ
4. รวบรวมและจัดทำคลังข้อมูลทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหรือ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดมอบหมาย
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(7) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา)
ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจ้งเตือนภัย
เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเมืองพัทยา
ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอรวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามที่ได้ รับมอบหมาย พร้อมทั้ง
สนับ สนุ น การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง
หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกเมืองพัทยา เป็นผู้อำนวยการ
(8) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.)
ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจ้งเตือนภัย
เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล
ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอ รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้ง
สนับ สนุ น การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นซึ่งมีพื้ นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง
หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกเทศมนตรี เป็นผู้อำนวยการ
(9) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบล (กอปภ.อบต.)
ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจ้งเตือนภัย
เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอำเภอ รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย
พร้ อ มทั้ ง สนั บ สนุ น การป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ งมี พื้ นที่ ติ ด ต่ อ
หรือใกล้เคียง หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้อำนวยการ
จากที่กล่าวมาข้างต้น กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยระดับปฏิบัติดังกล่าว จึงเป็นศูนย์กลาง
ในการอำนวยการ และการประสานการปฏิบัติของหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่เรียกว่า “ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operation Center)” ซึ่งมีหน้าที่สำคัญ
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยด้วยการบังคับบัญชา อำนวยการ ควบคุม กำกับ และประสานการปฏิบั ติ
ระหว่างภาคส่วนตั้งแต่ภาวะปกติ จนถึงเมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัย กลไกการจัดการความเสี่ยง
ระดับปฏิบัติจะปรับเปลี่ยนเป็น “ศูนย์บัญชาการ” ซึ่งจะกล่าวในบทที่ 5 ต่อไป
สำหรับการขับเคลื่อนการดำเนินการของกลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากจะมีคำสั่ง ที่กำหนดโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ในภารกิจหน้าที่ต่าง ๆ ตามโครงสร้างแล้วจะต้องมีการจัดทำแนวปฏิบัติหรือคู่มือการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
ในแต่ละระดับการปฏิบัติการ (Level of Activation) รวมทั้ง ต้องจัดให้มีสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
(Facilities) รองรับการปฏิบัติงานของกลไกการจัดความเสี่ยงจากสาธารณภัยดังกล่าวด้วย
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นายกรัฐมนตรี
กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)
รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย)
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
ผู้อำนวยการกลาง (อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.)

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.)

ผู้อำนวยการจังหวัด
(ผู้ว่าราชการจังหวัด)
รองผู้อำนวยการจังหวัด
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร
(ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)
รองผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร
(ปลัดกรุงเทพมหานคร)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร
(ผู้อำนวยการเขต)

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ (กอปภ.อ.)

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขต (กอปภ.สนข.)

ผู้อำนวยการอำเภอ
(นายอำเภอ)

ผู้ช่วยอำนวยการกรุงเทพมหานคร
(ผู้อำนวยการเขต)

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา)

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.)

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบล (กอปภ.อบต.)

ผู้อำนวยการท้องถิ่น
(นายกเมืองพัทยา)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น
(ปลัดเมืองพัทยา)

ผู้อำนวยการท้องถิ่น
(นายกเทศมนตรี)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น
(ปลัดเทศบาล)

ผู้อำนวยการท้องถิ่น
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบล)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

แผนภาพที่ 3-2 กลไกการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย
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3.3 บทบาท หน้าที่ และแนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.3.1 บทบาทหน้าที่
ให้หน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงและหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยร่วมกัน ดังนี้
หน่วยงาน
(1) สำนักนายกรัฐมนตรี

บทบาทหน้าที่
(1.1) จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(1.2) สนับสนุนด้านการข่าวกรองและให้คำแนะนำด้านการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(1.3) บริหารจัดการด้านข่าวสารและประชาสัมพันธ์ ในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
(1.4) จัดระบบการรับบริจาคเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
(1.5) จัด ทำนโยบายและแผนแม่บ ทเกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรน้ำ การให้ความเห็น ชอบ
แผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณการบริหารทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ และแผนแม่บทการใช้
การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในเขต
ลุ่มน้ำต่าง ๆ
(1.6) วิเคราะห์สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงและนำไปสู่วิกฤตการณ์ระดับชาติ ซึ่งเป็นการกระทำ
จากมนุษย์และจากภัยธรรมชาติ ภัยคุกคามด้านการทหารและสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการป้องกัน
ประเทศ
(1.7) เสนอแนะ จัดทำนโยบาย และพัฒนายุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับการเตรียมพร้อม
แห่งชาติ ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ แผนบริหารวิกฤตการณ์ และแผนผนึกกำลังและทรัพยากร
เพื่อการป้องกันประเทศ ตลอดจนเสนอแนะและพัฒนาแนวทางมาตรการ อำนวยการและประสาน
การปฏิ บัติ ต ามนโยบายกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อ ให้ ครอบคลุม ในด้านการเตรียมพร้อ ม
ด้านทรัพยากร ด้านการป้องกัน การแก้ไข การฟื้นฟู
(1.8) เสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายการบริหารเหตุการณ์ในภาวะวิกฤตกับหน่วยงาน
และองค์กรในภาควิชาการ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(1.9) ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหารในพื้น ที่
และกลุ่มมวลชนในเครือข่ายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่เกี่ยวข้อง
ในการดำเนินการตามแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(1.10) ติดตาม ตรวจสอบ ประสานงานและประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิด
สาธารณภัย
(1.11) จั ด ทำมาตรฐาน แนวทาง มาตรการ หลั ก เกณฑ์ และวิธี ก ารทางเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
และกระบวนการดำเนิน งานเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูล และระบบการทำงานระหว่างกัน
ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสอดคล้องกัน
(1.12) ส่งเสริม และสนับ สนุน การบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทะเบียนข้อมูล
ดิ จิ ทั ล ภาครั ฐ เพื่ อ อำนวยความสะดวกในการให้ บ ริ ก ารประชาชนและในการดำเนิ น งาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
(1.13) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐให้บริการดิจิทัลแก่ผู้เกี่ยวข้อง
(1.14) สำรวจศึก ษาและวิเคราะห์ ส ภาวะเศรษฐกิ จและสั ง คมเพื่ อ ใช้ในการวางแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและการเสนอแนะนโยบายมาตรการทางเศรษฐกิจ และสังคมในการพัฒนา
ประเทศ
(1.15) วิเคราะห์ ประเมินแผนงานและโครงการพัฒนาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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หน่วยงาน

บทบาทหน้าที่
(1.16) ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ รวมทั้ ง แผนงาน
โครงการพัฒนาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
(1.17) การประสานการพัฒนาเพื่อให้เกิดมีการแปลงแผนพัฒนาฯไปสู่การปฏิบัติรวมทั้งการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาไปสู่ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพได้เกิดความรู้ความเข้าใจตลอดจน
เสริมสร้างให้เกิดการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
(1.18) จัดทำฐานข้อมูลวัดที่สามารถใช้เป็นจุ ดอพยพ/ศูนย์พักพิงชั่วคราว หรือสถานที่อำนวย
ความสะดวกแก่การปฏิบั ติงานของกองบัญ ชาการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่ง ชาติ
และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
(1.19) จัด เตรียมพื้น ที่วัด ที่สามารถใช้เป็นจุดอพยพ/ศูน ย์พักพิงชั่วคราว หรือสถานที่ อำนวย
ความสะดวกแก่การปฏิบั ติงานของกองบัญ ชาการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่ง ชาติ
และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
(1.20) ฟื้นฟูบูรณะวัดที่เสียหายจากสาธารณภัยให้กลับสู่สภาพปกติหรือดีกว่าเดิม

(2) กระทรวงกลาโหม

(2.1) สนับ สนุ น ภารกิจของรัฐ ในการป้องกัน และแก้ไขปัญ หาจากภัยพิ บัติต ามมาตรา 8 (3)
แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551
(2.2) แจ้งเตือนกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่และหน่วยงานพลเรือน
ในพื้นที่เสี่ยงภัยกรณีคาดว่าจะเกิดภัยจากการสู้รบหรือภัยทางอากาศ หรือการก่อวินาศกรรม

(3) กระทรวงการคลัง

(3.1) กำหนดมาตรการด้านศุลกากร (ในการนำเข้าและส่งออก) เพื่อใช้สนับ สนุนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
(3.2) กำหนดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับระเบียบเงินทดรองราชการ
(3.3) กำหนดมาตรการด้านการเงินและการคลังที่สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
(3.4) กำหนดข้อกฎหมาย/ระเบียบที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(3.5) เสนอแนะออกนโยบาย แผนมาตรการเกี่ ย วกั บ การเงิน การคลั ง นโยบายภาษี อ ากร
และสนั บสนุน ส่งเสริม เผยแพร่ข้อมูล สร้างความรู้ความเข้าใจ ความน่าเชื่อถือทางด้านเศรษฐกิจ
และการคลังของประเทศ รวมทั้ งติด ต่อประสานงานกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและสนับ สนุ น
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
(3.6) เสนอแนะและการใช้ น โยบายทางภาษี เพื่ อ เป็ น กลไกในการสนั บ สนุ น การป้ อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภัย

(4) กระทรวงการต่างประเทศ

(4.1) ประสานงานและร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานราชการไทย รวมถึ ง คณะผู้ แ ทนทางการทู ต
และองค์ ก ารระหว่ า งประเทศในประเทศไทย ในการให้ ก ารบรรเทาทุ ก ข์ แ ละช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยชาวต่างประเทศ
(4.2) ประสานงาน ร่วมมือและอำนวยความสะดวกหน่วยงานต่างประเทศและองค์การระหว่าง
ประเทศ ในการรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศเพื่อจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
(4.3) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ในด้าน
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management) ตลอดกระบวนการตั้งแต่
การลดความเสี่ ยงจากสาธารณภั ย (Disaster Risk Reduction: DRR) การป้ องกั นและเตรียมพร้อม
รับมือสาธารณภัย (Prevention and Preparedness) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency
Response) การฟื้นฟู และสร้างใหม่ ที่ ดีกว่า (Recovery and Build Back Better) และการประเมิ น
ความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (Post Disaster Needs Assessment: PDNA)
(4.4) ชี้แจงและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทของประเทศไทยในการให้และรับ
ความช่วยเหลือ และการบริหารจัดการสาธารณภัย ทั้งในด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
การป้ อ งกั น และเตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อ สาธารณภั ย การจั ด การในภาวะฉุ ก เฉิ น การฟื้ น ฟู
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หน่วยงาน

บทบาทหน้าที่
และสร้างใหม่ที่ดีกว่า และการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัยต่อสื่อมวลชนต่างชาติ
ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์และการสื่อสารต่างๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ และต่อหน่วยงาน
ต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

(5) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

(5.1) ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือการดำเนินการเผยแพร่ความรู้ด้านการเตรียมความ
พร้อมและการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกรณีเกิดสาธารณภัยแก่นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(5.2) กำหนดมาตรการสำหรับความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว
(5.3) ช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย

(6) กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

(6.1) เสริมสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมให้เป็นกลไกเสริมในการทำงาน
ป้องกันสาธารณภัยในระดับชุมชนรากฐาน
(6.2) สนับสนุนด้านการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัย และดูแลช่วยเหลือเด็กกำพร้า คนพิการ
และผู้สูงอายุ ในพื้นที่ประสบภัย
(6.3) วางแผนและฟื้นฟูด้านสังคมและจิตใจให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้ประสบปัญหาทางสังคม
(6.4) สนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อฟื้นฟูภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว
(6.5) รับผิดชอบในการเตรียมการและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

(7) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(7.1) จัดเก็บข้อมูล การประเมินความเสี่ยง (ประเมินความล่อแหลม ความเปราะบาง) การวิเคราะห์
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การจัดทำแผนที่ ความเสี่ยง การทบทวน
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การสื่อสารความเสี่ยงและผลกระทบ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีบทบาทร่วม ตลอดจนประชาชน เกษตรกร และองค์กรเกษตรกรได้ตระหนักและเตรียมพร้อม
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
(7.2) บูรณาการประสานสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร
ระดับชาติ จังหวัด อำเภอ ชุมชน เพื่อลดความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัย ซึ่ งมี
ความสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(7.3) จั ด สรรงบประมาณและทรัพ ยากรเพื่ อ ลดความเสี่ ย งจากภั ย สร้างความพร้อ มรับ มื อ
และฟื้ น กลั บ ได้ เร็วเมื่ อเกิ ด ภั ย ตลอดจนการจัด สรรทรัพ ยากร เพื่ อ การปฏิ บั ติ ต ามแผนงาน
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้านการลดความเสี่ยงและการจัดการสาธารณภัย ทั้ งที่ เป็น
โครงสร้าง อาทิ การก่อสร้าง บำรุงรักษาแหล่งน้ำผิวดินในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน
การปฏิ บั ติการฝนหลวง การจัดให้ มีระบบการเก็บข้อมูล ประเมิน และเตือนภั ย เป็นต้น และที่ ไม่เป็ น
โครงสร้าง อาทิ การวางแผนการบริหารจัดการน้ำในระบบชลประทาน การวางแผนการเพาะปลูกพืช
การจัดทำทะเบียนเกษตรกร (ด้านพืช ด้านประมง และด้านปศุสัตว์) การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเตือน
(7.4) จัดทำแผนเผชิญเหตุ การซ้อมแผนเผชิญเหตุ การบริหารจัดการสถานการณ์ การระดม
สรรพกำลัง การจัดสรรทรัพยากร การรายงานเหตุการณ์ เป็นต้น
(7.5) จัดสรรทรัพยากร เพื่อการระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย
(7.6) ประเมิ น ความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อ ม
รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
(7.7) สำรวจ ตรวจสอบความเสียหาย และช่วยเหลือตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
(7.8) จัดสรรทรัพยากร เพื่อการซ่อมสร้างและการฟื้นคืนสภาพที่ดีกว่าเดิม โดยปรับปรุง ฟื้นฟู
พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ชลประทานที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย เพื่อให้เกษตรกร
สามารถประกอบอาชีพได้
(7.9) วางแผนและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ด้านการเกษตร
(7.10) พัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชลประทานเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
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(7.11) ติดตามสถานการณ์ภัยและแจ้งเกษตรกรเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
(7.12) ปฏิบัติการฝนหลวงและบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
(7.13) กำหนดแนวทางป้องกันและให้ความช่วยเหลือสัต ว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์งาน
ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย
(7.14) พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เพียงพอ เพื่อสนับสนุนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย รวมทั้งดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยทางน้ำ
(7.15) ประสานงานหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูล สภาพภูมิอากาศ สภาพน้ำ
ในลุ่มน้ำและเขื่อนหรือที่กักเก็บน้ำ

(8) กระทรวงคมนาคม

(8.1) จัดทำแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านคมนาคมให้สอดคล้องกับแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(8.2) ปรับปรุงเส้นทางและโครงข่ายคมนาคม สนับสนุนภารกิจการส่งกำลังบำรุง พร้อมทั้งแก้ไข
เส้นทางเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย
(8.3) จัดให้มีเส้นทางสำรอง เส้นทางเลี่ยง หรือทำทางชั่วคราว รวมทั้งซ่อมหรือดัดแปลงแก้ไข
สิ่งอำนวยความสะดวกในระบบคมนาคม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองบัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
(8.4) สนับสนุนการอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย หรือเสี่ยงต่อการเกิด
สาธารณภัย เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย
(8.5) สนับ สนุน ข้อมูล เส้นทางสัญจร เส้นทางเลี่ยงพื้นที่ เสี่ยงภัย และพื้นที่ ประสบภัยสำหรั บ
ประชาชน
(8.6) บูรณะ ฟื้นฟู เส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายให้สามารถใช้งานได้โดยเร็ว
(8.7) จัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านคมนาคม
(8.8) ให้การสนับสนุนงานด้านการจราจรในเส้นทางรับผิดชอบที่ประสบภัย
(8.9) ประสานงานและรับ แจ้งเหตุส าธารณภัย ภัยด้านความมั่น คง และสถานการณ์ ฉุกเฉิน
ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาสังคม

(9) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

(9.1) ประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยวิเคราะห์สภาพอากาศ สิ่งปกคลุมดินปริมาณน้ำฝน
สถานการณ์ น้ ำ การใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน รวมทั้ งข้ อมูล พื้น ที่ เสี่ ยงภั ยและพื้น ที่ ที่ เกิด ภัยในอดี ต
เฝ้ าระวัง ติ ด ตามสถานการณ์ แจ้ งเตื อนประชาชนและอาสาสมัค ร รวมทั้ ง สนั บ สนุ น ข้อ มู ล
และประสานการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง
(9.2) ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมิ น
ผลกระทบจากธรณี พิบัติภัยประเภทต่าง ๆ ที่ ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เช่ น ดิ น ถล่ม แผ่น ดิ น ไหว สึน ามิ หลุ ม ยุ บ รวมทั้ ง การช่ วยเหลื อสั ต ว์ที่ ได้ รับ ผลกระทบจาก
สาธารณภัย เป็นต้น
(9.3) ปรั บ ปรุ ง ฟื้ น ฟู พั ฒ นาแหล่ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ ส ภาพแวดล้ อ มเขตอุ ท ยานที่ ได้ รั บ
ผลกระทบจากสาธารณภัยให้กลับสู่สภาพเดิมและไม่เสี่ยงต่อการเกิดภัย
(9.4) ศึกษา วิจัย พัฒนานวัต กรรมเพื่อการแจ้งเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ เสี่ยง รวมทั้งเสนอแนะ
แนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
(9.5) พัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้า สำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังเตือ นภัย
สถานการณ์ รวมทั้งช่องทางการสื่อสารเครือข่าย ด้านการเตือนภัยอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและครอบคลุม
ในทุกพื้นที่
(9.6) เสริม สร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ ให้มีค วามเชี่ยวชาญในการปฏิบัติง านเฝ้าระวังเตือนภั ย
การวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานการณ์ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาสนับสนุนการดำเนินงาน
เพื่อให้เกิดความแม่นยำ
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(9.7) วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม เพื่อลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย
(9.8) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเกิดสาธารณภัย รวมทั้ ง
วางแผนดำเนิ น การฟื้ น ฟู แ ละรัก ษาสิ่ง แวดล้อ มให้ มี ค วามสมดุ ล เหมาะสมต่ อการดำรงชีวิ ต
ของประชาชนและสิ่งมีชีวิต
(9.9) ควบคุมและป้องกันสัตว์ป่าและสัตว์อพยพที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย

(10) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

(10.1) ดำเนิน การให้มีระบบสื่อสารและโทรคมนาคมทั้งระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง
ระบบสื่อสารสำรอง ตลอดจนให้บริการฐานข้อมูลด้านการสื่อสารให้สามารถใช้การได้ในทุกสถานการณ์
(10.2) สนับ สนุน ข้อมูล สภาวะและการพยากรณ์ อากาศและเตือนภั ย ร่วมมือ ประสานงาน
แลกเปลี่ยน และให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวกับประชาชน และหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสถิติเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(10.3) สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการสื่อสาร การจัดช่องการสื่อสารสำรองเพื่อใช้
ในภาวะฉุกเฉิน และสนับสนุนกำลังคน เพื่อบริการติดต่อสื่อสารได้ตลอดระยะเวลาระหว่างที่เกิดภัย
และพื้นที่ภายนอก เพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว
(10.4) ฟื้นฟูระบบสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารได้

(11) กระทรวงพลังงาน

(11.1) บริหารจัดการด้านก๊าซธรรมชาติในสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน
(11.2) บริหารจัดการด้านน้ำมันเชื้อเพลิงในสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน
(11.3) บริหารจัดการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานในสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน
(11.4) บริหารจัดการด้านไฟฟ้าในสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน
(11.5) บริหารจัดการแผนรองรับในสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานในภาพรวม
(11.6) จัดทำฐานข้อมูลแหล่งพลังงานเพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของกองบัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
(11.7) จัดหาทรัพยากรด้านพลังงาน ให้เพีย งพอต่อความต้องการใช้ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
(11.8) สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(12) กระทรวงพาณิชย์

(12.1) จัดทำทะเบียนฐานข้อมูลผู้ผลิต/ผู้นำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ
(12.2) สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย โดยประสานผู้ผลิต/ผู้นำเข้าสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ
(12.3) จัดระบบการปันส่วนและกำหนดมาตรการควบคุมราคาสินค้าและบริการขณะเกิดภัย
(12.4) กำหนดมาตรการกำกับดูแลราคาสินค้าและปริมาณสินค้า เพื่อการจัดหาสินค้าที่จำเป็น
ในขณะเกิด สาธารณภัยและป้องปรามการฉวยโอกาสกักตุน สิน ค้าหรือขึ้น ราคาสิน ค้าซ้ำเติม
ผู้บริโภค โดยมีการกำกับดูแลทั้งต้นทางและปลายทาง
(12.5) ติดตามสถานการณ์ราคาพืชผลการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยและกำหนดมาตรการแก้ไข
ปัญหาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
(12.6) ประสานผู้ ผ ลิ ต /ผู้ น ำเข้ า เพื่ อ ส่ ง สิ น ค้ า เข้ าแต่ ล ะพื้ น ที่ ให้ เพี ย งพอกั บ ความต้ อ งการ
โดยเฉพาะพื้นที่ประสบภัย และให้จำหน่ายในราคาปกติ

(13) กระทรวงมหาดไทย

(13.1) สั่งการ และประสานให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และพื้นที่ข้างเคียงหรือเมื่อได้รับการร้องขอ
(13.2) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม กิ จ การการค้ า อั น กระทบถึ ง ความปลอดภั ย หรื อ ความผาสุ ก
แห่งสาธารณชนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(13.3) ดำเนินการตามมาตรการด้านผังเมืองเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(13.4) ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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(13.5) อำนวยการและประสานการปฏิ บั ติ ก ารจั ด การสาธารณภั ย และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ผู้ป ระสบภั ย ฟื้น ฟูและบูรณะสภาพพื้น ที่ ป ระสบภั ยในกรณี ที่ เกิด สาธารณภั ยขนาดใหญ่ ที่ มี
ผลกระทบรุนแรงกว้างขวาง
(13.6) ส่งเสริมและรักษาความมั่น คงภายใน ความสงบเรียบร้อย และให้มีบริการประชาชน
ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
(13.7) ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน เขตพื้นที่ จังหวัดประกาศโดยผู้ว่าราชการจังหวัด และเขตพื้ น ที่กรุงเทพมหานคร
ประกาศโดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(13.8) พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานที่ดินเพื่อสนับสนุนงานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
(13.9) ส่ ง เสริม กระบวนการเรี ย นรู้ และการมี ส่ ว นร่ว มของประชาชน ส่ ง เสริม และพั ฒ นา
เศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยสนับสนุนให้มีการจัดทำและใช้ประโยชน์
จากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัด ทำยุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

(14) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ทำหน้าที่ เป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของประเทศ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
โดยมีหน้าที่ดังนี้
(14.1) จัด ทำแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสนอคณะกรรมการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี
(14.2) จัด ให้ มี ก ารศึ ก ษาวิจั ย เพื่ อ หามาตรการในการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ให้ มี
ประสิทธิภาพ
(14.3) ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(14.4) ให้การสงเคราะห์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย ผู้ได้รับภยันตราย หรือผู้ได้รับความเสียหาย
จากสาธารณภัย
(14.5) แนะนำ ให้คำปรึกษา และอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่หน่วยงาน
ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน
(14.6) ติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลการดำเนิน การตามแผนการป้องกัน และบรรเทา
สาธารณภัยแต่ละระดับ

(15) กระทรวงยุติธรรม

(15.1) ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และให้ความรู้แก่ประชาชนทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิ
และการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย
(15.2) สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์เมื่อได้รับการร้องขอ
(15.3) สนับสนุนกำลังแรงงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(15.4) สนับสนุนฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระทรวง
ยุติธรรม DXC ด้วย Big Data เมื่อได้รับการร้องขอ
(15.5) สนับสนุนฐานข้อมูลคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม ตามแผนแม่บทการติดตามคนหาย
คนนิรนาม และศพนิรนาม พ.ศ. 2562 - 2565
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(16) กระทรวงแรงงาน

(16.1) ให้การศึกษา อบรม และฝึกฝนแรงงานในสถานประกอบการ รวมทั้งบุคลากรด้านความปลอดภัย
ที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน และสามารถบริหาร
จัดการความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการของตนเอง
(16.2) ตรวจสอบข้อมูลแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย เพื่อให้การช่วยเหลือด้านคุ้มครอง
และเรียกร้องสิทธิที่พึงได้ตามกฎหมายแรงงาน
(16.3) ฝึกอาชีพและจัดหางานให้ผู้ประสบภัย
(16.4) จัดหน่วยให้บริการด้านประกันสังคมแก่แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ รวมถึงผู้มีสิทธิ
ที่ประสบภัย เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ครบถ้วนและรวดเร็ว
(16.5) จัดเตรียม จัดหาแรงงานที่มีความรู้ทางเทคนิค เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
(16.6) สำรวจ จัดเตรียม จัดหา โดยการเรียกร้องเกณฑ์จ้างหรือเช่าเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารภัย

(17) กระทรวงวัฒนธรรม

(17.1) จัดทำฐานข้อมูลโบราณสถานที่สามารถใช้เป็นจุดอพยพ/ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือสถานที่
อำนวยความสะดวกแก่การปฏิบัติงานของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
(17.2) จัดเตรียมพื้นที่โบราณสถานที่สามารถใช้เป็นจุ ดอพยพ/ศูนย์พักพิงชั่วคราว หรือสถานที่
อำนวยความสะดวกแก่การปฏิบัติงานของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
(17.3) ฟื้น ฟูบูรณะศาสนสถาน (ยกเว้น วัดและมัส ยิด ) โบราณสถาน โบราณวัต ถุ ที่ เสียหาย
จากสาธารณภัยให้กลับสู่สภาพเดิม
(17.4) สนับสนุนงบประมาณเพื่อสมทบในการบูรณะซ่อมแซมศาสนสถานของศาสนาอิสลาม
คริสต์ พราหมณ์ -ฮินดู และซิกข์ เฉพาะสถานที่ สำหรับ ใช้ป ระกอบศาสนกิจ องค์ประกอบอื่น
และระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นในการปฏิบัติศาสนกิจ ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย
ให้กลั บ มามี ส ภาพพร้อมใช้งานเท่ านั้น โดยศาสนสถานที่ จะพิ จารณาสนับ สนุน งบประมาณ
ต้องจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้องค์การศาสนาที่กรมการศาสนารับรอง

(18) กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

(18.1) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
(18.2) ให้บริการข้อมูลดาวเทียมสำรวจทรัพยากร ข้อมูลภูมิสารสนเทศ และข้อมูลจากเรดาร์
ชายฝั่งเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(18.3) ให้ คำปรึกษา สนับ สนุน องค์ความรู้ สิ่ง ประดิษ ฐ์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัต กรรม
ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการสาธารณภัย
(18.4) ให้บริการข้อมูลจากระบบคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
(18.5) ในการระงับเหตุแห่งความเสียหายสาธารณะ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย โดยมีแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีเป็นแผนสนับสนุนและอยู่ภายใต้
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและจัดให้มีเจ้าหน้าที่
สนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว
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(19) กระทรวงศึกษาธิการ

(19.1) พัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับชั้น
(19.2) ส่ ง เสริ ม หน่ ว ยงานการศึ ก ษาให้ มี บ ทบาทในการช่ ว ยเหลื อ /สนั บ สนุ น การป้ อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภัย
(19.3) ส่งเสริมให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึกแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้มีส่วนร่วม
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(19.4) สนับสนุนบุคลากรด้านการศึกษา เช่น ลูกเสือและเนตรนารี เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในพื้นที่
(19.5) สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว

(20) กระทรวงสาธารณสุข

(20.1) การจัดการแบบบูรณาการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และการสาธารณสุขในการตอบสนอง
ต่อภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ โดยการประสาน
สั่งการ หน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงสาธารณสุข
(20.2) ประสานความร่วมมือหน่วยงาน เครือข่าย ภาคส่ว นต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น
โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย
โรงพยาบาลเอกชน มู ล นิ ธิฯ อาสาสมั ครต่ าง ๆ หน่วยงานอื่น ที่ เกี่ ยวข้องที่ ได้รับ มอบหมาย
ภายใต้แผน สปฉ.8 และ แผนระดมสรรพกำลังฯ
(20.3) พัฒ นาและบริหารจัดการระบบบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์ และสาธารณสุข
โดยประสานและจัดการระบบสื่อสารสั่งการ เหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public
Health & Medical Incidence Commander) ได้ แ ก่ ให้ มี ระบบปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น พั ฒ นา
ระบบสื่อสารและเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมถึงติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์
และสาธารณสุข
(20.4) เป็ น ศูน ย์ป ระสานการเชื่อมโยงของหน่ วยงานสาธารณสุขทั้ ง ส่วนกลาง ส่วนภู มิภาค
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น และภาคี เครื อ ข่ า ยที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง จั ด ให้ มี ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารด้ านการแพทย์
และสาธารณสุขในระดับ ต่าง ๆ (Public Health Emergency Operation Center: PHEOC)
ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย
(20.5) สนับสนุนหน่วยงาน และจัดทำข้อมูลผู้บาดเจ็บและผู้ เสียชีวิตจากภัยที่เกิดขึ้น โดยจัดให้มี
ระบบฐานข้อมูลและความเสียหายทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข และการรายงานผลอย่างถูกต้อง
เชื่อถือได้ รวดเร็วและทันเวลา
(20.6) จัดเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลทุกระดับในการรับมือกับสาธารณภัย รวมถึงพัฒนา
บุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครให้มีความรู้และทักษะ พร้อมที่จะปฏิบัติงานเมื่อเกิดสาธารณภัย
และป้องกันตนเองจากภัยที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน
(20.7) ประสานการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขแบบบูรณาการ
(Integrated Resource Management) จากทุ กภาคส่วน โดยจัดหาและจัดเตรียมสำรองทรัพยากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงการพัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน
ในระดับ ต่าง ๆ ที่ พ ร้อมปฏิบั ติการช่วยเหลือผู้ ป ระสบภัยอย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพ โดยสามารถ
ใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ทั น ที เมื่ อ เกิ ด สาธารณภั ย ได้ แ ก่ ที ม Mini MERT ระดั บ อำเภอ ที ม MERT
(Medical Emergency Response Team) ระดับจังหวัด ทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว
(SRRT) MCATT EHRT MSERT เป็นต้น
(20.8) จัดให้มีการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (Emergency Care System) ครอบคลุมการแพทย์ฉุกเฉิน
ก่อนถึงโรงพยาบาล (Emergency Medical Services: EMS) การรักษาพยาบาลฉุกเฉินที่โรงพยาบาล
(Emergency Care in Hospital) การส่งต่อ (Inter Hospital Care) พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ทั่วประเทศและจัดระบบเครือข่ายบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
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(20.9) พั ฒ นาระบบฐานข้อมู ล ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้ ง เครื่องมื อ
ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ของภาครัฐและเอกชน โดยสนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพ ยากรในการจั ด การภาวะฉุก เฉิ น และสาธารณภั ย ทั้ งระยะก่อ นเกิด ภั ย ระหว่างเกิด ภั ย
และหลังเกิดภัย เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการฟื้นฟูจากภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และการสาธารณสุข
อย่างยั่งยืน
(20.10) เฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยง จากภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และการสาธารณสุข
และพั ฒนาให้ มี ระบบการพยากรณ์ โรคและภั ยสุ ขภาพ และการแจ้งเตื อนภั ย (Warning System)
และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(20.11) สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ด้านเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค
และนวัต กรรมด้านบริหารจัดการ บริการและวิชาการ รวมถึงพัฒ นาวิช าการและองค์ความรู้
เพื่อเผยแพร่ให้ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
(20.12) กำกับให้มีการคงสภาพและประคับประคองระบบบริการด้านการแพทย์ และสาธารณสุข
ครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ มิติด้านการดูแลสภาพจิตใจ การอนามัยแม่และเด็ก การป้องกันและควบคุมโรค
การรักษาพยาบาล การเฝ้าระวังโรคติดต่อ ตลอดจนการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ของผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ของประเทศ
(20.13) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา รวมถึงเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ในภาวะฉุกเฉิน จัดให้มีการศึกษาและฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข
(20.14) จัด ทำและเสนอแนะนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ก ารป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขระดับชาติ
(20.15) ประสานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการแพทย์
และการสาธารณสุขระดับชาติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับ
ตลอดจนเป็น ศูน ย์ป ระสานงานกลางของหน่วยงาน ทั้ ง ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้ องถิ่น
และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

(21) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

(21.1) ประสานงาน สนับสนุน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ
(21.2) เป็นหน่วยงานกลางในการประสานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้ งในและต่างประเทศ
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
(21.3) จัด ทำมาตรฐาน แนวทาง หลักเกณฑ์ เกณฑ์ และวิธีป ฏิบัติการฉุกเฉิน ตามมาตรฐาน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินภายในประเทศ และระบบการประสานงานทางการแพทย์ระหว่างประเทศ
(21.4) สนับสนุนให้มีระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน และพัฒนาระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
(21.5) สนับสนุน อุดหนุน ชดเชยค่าปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ให้แก่หน่วยปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) กำหนด
(21.6) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติการ และสถานพยาบาล
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ตั้งแต่ระดับ ต้น จนถึงระดับ สูง และหลักสูต รต่อยอดในการปฏิบัติงาน
ด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการปฏิบัติการในภาวะภัยพิบัติ
(21.7) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ จั ย และพั ฒ นา รวมถึ ง เผยแพร่ค วามรู้
ด้านการแพทย์ ฉุก เฉิน ในการป้ องกั น ตนเองก่อ นเกิด ภั ย รวมทั้ ง การปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้ น
และการแจ้งเหตุเมื่อพบผู้ป่วยฉุกเฉิน
(21.8) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานเครือข่ายทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมูลนิธิ/
ภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร จัดชุดปฏิบัติการฉุกเฉินให้มีความครอบคลุมทุกพื้นที่
(21.9) จัดเก็บข้อมูลผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งในภาวะปกติ
และภาวะสาธารณภัย
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(22) กระทรวงอุตสาหกรรม

(22.1) กำหนดมาตรฐานและกำกั บ ดู แลการผลิ ต สิ น ค้ าอุ ต สาหกรรม สิ น ค้ าชุ ม ชนที่ อ ยู่ ใน
ความรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบและวิธีการอื่นที่กำหนด
(22.2) จัดทำแผนการจัดการสาธารณภัยให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ
(22.3) ส่งเสริม และสนับ สนุน ข้อมูล และองค์ความรู้ด้านเครื่องจักรกล การผลิต สิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัย วัตถุอันตราย และพลังงานเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(22.4) จั ด ทำฐานข้ อ มู ล ทรั พ ยากรของแหล่ ง อุ ต สาหกรรม เพื่ อ ใช้ ส นั บ สนุ น การป้ อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภัย
(22.5) ให้ความช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย
(22.6) ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย อาชีวอนามัย สุขอนามัย
การบริหารความปลอดภัย เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(22.7) ติดต่อและประสานความร่วมมือด้านความปลอดภัยของโรงงานกับหน่วยงานหรือองค์กร
ด้านความปลอดภัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อป้องกัน และลดผลกระทบจากอุบัติภัย รวมทั้ ง
การกีดกันทางการค้าด้วยเหตุผลจากความเสี่ยงภัย

(23) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(23.1) รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่
ใกล้เคียง
(23.2) ปฏิบั ติ หน้ าที่ ด้านการพิ สูจ น์เอกลัก ษณ์ บุ ค คล การจัด การศพ การติด ตามผู้สูญ หาย
และการส่งกลับ
(23.3) จัดระบบจราจรในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ใกล้เคียง
(23.4) จัด ชุด เจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสนับสนุน การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เช่น
ชุดกู้ภัย ชุดสุนัขค้นหา ชุดเก็บกู้ และทำลายวัตถุระเบิด เป็นต้น
(23.5) สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะ แก่กองบัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่

(24) มูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

(24.1) ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ
(24.2) ให้การสนับสนุนด้านการป้องกันสาธารณภัยทั่วประเทศ
(24.3) ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นส่วนร่วมแก่ประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อน
ประการอื่น
(24.4) ให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษาแก่เด็กกำพร้า หรือเด็กอนาถาที่ครอบครัวประสบสาธารณภัย
และให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
(24.5) ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์

(25) สภากาชาดไทย

(25.1) จัดเตรียมโลหิต ยา เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใช้
ในการบรรเทาทุกข์และสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
(25.2) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภากาชาดไทย อาสากาชาด เหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ
และประชาชน เพื่อเตรียมพร้อมรับ สาธารณภัย รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับ การปฐมพยาบาล
และการสาธารณสุขเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เมื่อประสบภัย
(25.3) สภากาชาดไทย รวมไปถึ ง เหล่ า กาชาดจั ง หวัด และกิ่ ง กาชาดอำเภอ บรรเทาทุ ก ข์
ผู้ประสบภัยขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุด้วยการบริการทางการแพทย์ ทั้งการรักษาพยาบาล
ป้องกันโรค และสงเคราะห์เครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนอุปกรณ์และบริการอื่น ๆ ตามความจำเป็น
ของผู้ประสบภัย
(25.4) ติดต่อและประสานความร่ วมมือกับสภากาชาดประเทศต่าง ๆ ผ่านทางคณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศ และสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยว วงเดือนแดงระหว่างประเทศ
(25.5) จัดหาและรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
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หน่วยงาน

บทบาทหน้าที่

(26) สำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

(26.1) กำกับดูแลผู้รับใบอนุญาตฯ ให้จะต้องดำเนินการตามบทบัญญัติของมาตรา 35 ในกรณี
ที่มีภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน หรือมีกรณีอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ซึ่งมีความจำเป็น
ต้ อ งออกอากาศแจ้ ง ข่ า วหรื อ เตื อ นภั ย ให้ ป ระชาชนทราบกรณี ที่ มี ภั ย พิ บั ติ ห รือ เหตุ ฉุ ก เฉิ น
สามารถดำเนินการร้องขอผู้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการแจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้ประชาชนทราบ
เมื่อรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการตามที่ร้องขอนั้น
(26.2) ดำเนิน การเกี่ยวกับ การจัด สรรและใช้คลื่น ความถี่ด้านวิท ยุกระจายเสียงและกิจการ
โทรทั ศ น์เพื่ อสนั บ สนุ น ภารกิจ ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย และในกรณี ที่ เกิ ด เหตุฉุก เฉิ น
และภั ย พิ บั ติ นั้ น กสทช. ได้ จั ด ทำประกาศ กสทช. เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ ก ารใช้ ค ลื่ น ความถี่
เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ
(26.3) จัดอบรม เน้นย้ำให้ความรู้ถึงการปฏิบัติของสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตาม
กรอบจริยธรรม จรรยาบรรณ
(26.3) ติดต่อประสานงานเพื่อให้ผู้ประกอบการจัดทำแผนขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศ
กสทช. เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารปฏิ บั ติง านของผู้ป ระกอบกิจ การกระจายเสี ย ง กิ จการ
โทรทัศน์ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน

(27) ภาคประชาสังคม เช่น จิตอาสา
อาสาสมัคร องค์การสาธารณุศล
องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ภาคเอกชน
เป็นต้น

(27.1) สนับสนุน กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกลาง หรือกองอำนวยการป้องกันและสาธารณภัยในพื้นที่
(27.2) สนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(27.3) ร่วมปฏิบัติงานตามที่ผู้บัญชาการ/ผู้อำนวยการมอบหมายตามขีดความสามารถและทรัพยากร
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นายกรัฐมนตรี

นปท.

กนช.

กปภ.ช.

คณะกรรมการ กอ.รมน.

สภาความมั่นคงแห่งชาติ

แผน
ปภ.ช.

ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ
ตามกรอบความร่วมมือ

ผบ.ปภ.ช.
(รมว.มท.)

ศบภ.กห.
(รมว.กห.)

บกปภ.ช.
สป.
(ศบภ.สป.)
กระทรวง
กรม
หน่วยงานที่

ตร.

เกี่ยวข้อง

ภาคประชา
สังคม และ
ภาคเอกชน

บช.น.

ภ.1-9

ผอ.กอปภ.ก.
ผอ.กลาง
(อ.ปภ.)
ศูนย์ ปภ.เขต
ทุกเขต

ศชต.
บช.ก.
บช.ส.
บช.
ตชด.
สพฐ.ตร.

รพ.ตร
.
สทส.
บ.ตร.

ผอ.ท้องถิ่น
(นายกเมืองพัทยา)
กอปภ.เมืองพัทยา

ผอ.จว.
(ผวจ.)
กอปภ.จ.

ผอ.กทม.
(ผว.กทม.)
กอปภ.กทม.

ผอ.อำเภอ
(นอภ.)
กอปภ.อำเภอ

ผช.ผอ.กทม.
(ผอ.เขต)
กอปภ.สนข.

ผอ.ท้องถิ่น
(นายกเทศมนตรี)
กอปภ.เทศบาล

ทท.
(ศบภ.ทท.)

บก.ทท.
(ศบภ.บก.
ทท.)

ทบ.
(ศบภ.ทบ.)

ทร.
(ศบภ.ทร.)

นขต.บก.
ทท.
นทพ.

นขต.ทบ.
ทภ.
1,2,3,4

ทรภ.
1,2,3
ฐท.กท.

นขต.ทอ.

กปช.จต.
นรข.
ฉก.นย.
ภต.

ฝูงบินอิสระ

มทบ.

ทอ.
(ศบภ.ทอ.)

หน่วย ณ ที่ตั้ง
ต่างจังหวัด

กองกำลังหรือหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่/
หน่วยทหารในพื้นที่*

ผอ.ท้องถิ่น
(นายก อบต.)
กอปภ.อบต.

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

แผนภาพที่ 3-3 แผนผังความเชื่อมโยงการปฏิบัตริ ่วมกับหน่วยต่าง ๆ
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3.3.2 แนวทางการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงาน
(1) แนวทางการปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหาร
ในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมระหว่างพลเรือนกับทหารนั้น จะต้องมี
การประสานงานระหว่างกันอย่างใกล้ชิด และเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกันรวมทั้งดำรงการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนระหว่างการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุน
การจัดการสาธารณภัยของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
แต่ละระดับ ฝ่ายทหารอาจพิจารณาจัดตั้งศูนย์ประสานงานระหว่างพลเรือนกับทหาร หรือศูนย์ปฏิบัติงานร่วม
ระหว่ า งพลเรื อ นกั บ ทหารขึ้ น อยู่ กั บ ระดั บ ของหน่ ว ยและสถานการณ์ ส าธารณภั ย เพื่ อ ประชุ ม หารื อ
และแลกเปลี่ยนข้อมูลในการจัดการสาธารณภัย รวมทั้งการบรรยายสรุปสถานการณ์ประจำวัน เพื่อทำความเข้าใจ
ต่อสถานการณ์ ให้ ตรงกัน โดยยึดกรอบแนวทางการปฏิ บัติตามมาตรฐานหลั ก สากล และพระราชบัญ ญั ติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ดังนี้
(1.1) ดำเนินการตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
(1.2) ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานร่วมระหว่างพลเรือนกับทหารในการบรรเทาสาธารณภัย
(1.3) ดำรงการติดต่อสื่อสารและประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดระหว่างพลเรือนกับทหารในพื้นที่
(2) แนวทางการปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เช่น จิตอาสา อาสาสมัคร องค์การสาธารณกุศล
องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ภาคเอกชน เป็นต้น
(2.1) ให้จัดเจ้าหน้าที่ ประสานงาน กับ องค์กรปฏิบัติในการจัดการภาวะฉุกเฉิน แต่ละระดับ
(กรณี เกิดสาธารณภั ย ) เพื่ อร่ วมปฏิบั ติการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภั ย และการช่วยเหลื อสงเคราะห์
ผู้ ป ระสบภั ย ให้ เป็ น ไปอย่ างมี เอกภาพโดยให้ จั ด ทำแนวทางการประสานงานและการปฏิ บั ติ งานร่ ว มกั น
โดยกำหนดผู้ประสานงานหลัก (Focal Point) เพื่อปฏิบัติงานภายใต้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แต่ละระดับ
(2.2) ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับ
องค์การสาธารณกุศลจัดทำแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนกำลังทรัพยากร เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
เพื่อการปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ
(3) แนวทางการปฏิบัติร่วมกับต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
(3.1) การรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศในกรณีที่เกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4)
หากมี ความจำเป็ น ต้องขอรั บ ความช่ว ยเหลื อจากต่างประเทศ ให้ กระทรวงการต่างประเทศนำเรื่องเสนอ
กองบั ญ ชาการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ยแห่ งชาติ เพื่ อ พิ จารณา และเมื่ อ ได้ รับ ความเห็ น ชอบแล้ ว
ให้ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานการรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ต่อไป
(3.2) ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำมาตรฐานวิธีปฏิบัติ สำหรับหน่วยงานและองค์การ
ระหว่างประเทศที่ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประเทศไทยในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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(3.3) กรณี ที่ รั ฐ บาลต่ า งประเทศหรื อ องค์ ก ารระหว่ า งประเทศหรื อ องค์ ก รภาคเอกชน
ต่างประเทศมีความประสงค์จะให้ การสนับสนุนสิ่งของ กำลังเจ้าหน้าที่หรือสิ่งอื่นใด เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัยในราชอาณาจักรไทยให้ดำเนินการตามข้อผูกพันสัญญาข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่าง
ประเทศที่ ได้ มี ก ารจั ด ทำขึ้ น โดยยกเว้ น อากรแก่ สิ่ งของนั้ น ทั้ งนี้ ให้ เป็ น ไปตามที่ ก องบั ญ ชาการป้ อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำหนด
(3.4) ให้ ก ระทรวงการต่ า งประเทศจั ด ทำแนวทางการปฏิ บั ติ ในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ต่ า งประเทศกรณี เกิ ด สาธารณภั ย และมี ก ารร้ อ งขอความช่ ว ยเหลื อ จากประเทศไทยโดยให้ ห น่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน
(4) แนวทางการใช้กฎหมายที่มีความเชื่อมโยงกัน
ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายหลัก
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในราชอาณาจักร โดยมีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ เป็นกรอบกำหนดทิศทางการปฏิบัติงาน การประสานการปฏิบัติ รวมทั้งการสนับสนุนและช่วยเหลือ
ของหน่วยงานทุกภาคส่วนในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ โดยมีแผนบรรเทา
สาธารณภัยกระทรวงกลาโหม เป็นกรอบแนวทางประสานการปฏิบัติในการสนับสนุนกับฝ่ายพลเรือน
กรณีภัยนั้น ๆ จำเป็นต้องบูรณาการเชื่อมโยงการบังคับใช้กฎหมายหลายฉบับ อาทิ ภัยที่เกิด
จากการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การบริหารจัดการน้ำ โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ ไฟป่า
การเผาในที่โล่ง และมลพิษหมอกควัน ฯลฯ ทั้งนี้ การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามการใช้อำนาจเฉพาะเรื่องนั้น ๆ
ตามที่มีกฎหมายให้อำนาจไว้ หากภัยนั้นมีผลกระทบรุนแรงกว้างขวางจำเป็นต้องบูรณาการเชื่อมโยงการบังคับใช้
กฎหมายหลายฉบับ หรืออาศัยผู้เชี่ยวชาญหรืออุปกรณ์พิเศษเข้ามาบริหารจัดการ ให้ผู้อำนวยการแต่ละระดับ/
ผู้ บั ญ ชาการ ใช้ดุ ล พิ นิ จ เลื อ กใช้ กฎหมายให้ ส อดคล้ องกั บ สถานการณ์ ต ามความจำเป็ น และเหมาะสมกั บ
สาธารณภัยนั้น ๆ โดยนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนและเชื่อมโยงการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อเสริม
ประสิทธิภาพและให้มีความคล่องตัวในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.4 ขอบเขตสาธารณภัย
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามความหมาย
“สาธารณภัย” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ดังนี้
“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ำ การระบาด
ของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆอัน มีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทำให้เกิดขึ้น
อุบัติเหตุหรือเหตุอื่นใดซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
ของประชาชนหรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย”
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3.5 ระดับการจัดการสาธารณภัย
ระดับการจัดการสาธารณภัยแบ่งเป็น 4 ระดับ ทั้งนี้ ขึ้นกับพื้นที่ ประชากร ความซับซ้อนหรือความสามารถ
ในการจัดการสาธารณภัย ตลอดจนศักยภาพด้านทรัพยากรที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก ดังนี้
ระดับ
การจัดการ
1 สาธารณภัยขนาดเล็ก
2

สาธารณภัยขนาดกลาง

3

สาธารณภัยขนาดใหญ่

4

สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง

ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
ผู้อำนวยการอำเภอ ผู้อำนวยการท้องถิ่น และ/หรือ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุมและสั่งการ
ผู้อำนวยการจังหวัด หรือผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร
ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ควบคุม สั่งการและบัญชาการ

3.6 กฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายหลักในการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยของประเทศ โดยมีการออกอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง รวม 7 ฉบับ ได้แก่
3.6.1 กฎกระทรวงกำหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารชดเชยความเสี ย หายแก่ ผู้ เสี ย หายจากการบำบั ด
ภยันตรายจากสาธารณภัย พ.ศ. 2554
3.6.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
3.6.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553
3.6.4 ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจำตัว เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2554
3.6.5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัย
หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์ หรือบริการอื่นใด พ.ศ. 2552
3.6.6 ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง แบบหนังสือรับรองผู้ประสบภัย
3.6.7 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัคร
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
หมายเหตุ ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งและข้อปฏิบัติใด มิได้ระบุไว้ในแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาตินี้ ให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ บังคับบัญชาสั่งการ ควบคุม กำกับดูแล หรือมีอำนาจหน้าที่อื่นในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้อ งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ได้พิจารณานำกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งและข้อปฏิบัตินั้น ๆ มาปรับใช้ตามความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนกฎหมายหลักในการจัดการสาธารณภัย
ที่เกิดขึ้น เท่าที่กฎหมายให้อำนาจและเปิดช่องให้กระทำได้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกัน พร้อมทั้งคำนึงถึงประสิทธิภาพในการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่กำหนดไว้ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินี้
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