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บทที ่2 

นโยบายและยุทธศาสตร์การจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั 

 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของประเทศไทยได้กาํหนดให้มีแผนการป้องกนัและบรรเทา                 

สาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557 เป็นแผนท่ีใชใ้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในช่วงระยะเวลา

ดังกล่าวในรอบหลายปีท่ีผ่านมาได้มีการใช้แผนฉบับดังกล่าวในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหา            

ในสถานการณ์ใหญ่ ๆ เช่น มหาอุทกภยั ปี พ.ศ. 2554 ภยัจากแผน่ดินไหว จงัหวดัเชียงราย ปี พ.ศ. 2557 เป็นตน้  

ซ่ึงทาํให้ไดบ้ทเรียนมากมายทั้งในมิติของปัญหาการบริหารจดัการ โครงสร้างการบูรณาการ และความสามารถ

ของทอ้งถ่ินในการเผชิญเหตุดงัท่ีกล่าวไวใ้นบทเรียนการจดัการสาธารณภยัในบทท่ี 1 ประกอบกบัสถานการณ์

สาธารณภยัของโลกและของประเทศไทยท่ีเพิ่มมากข้ึน จึงไดมี้การปรับปรุงแผนการป้องกนัและบรรเทา               

สาธารณภัยแห่งชาติให้สอดคล้องเหมาะสมกับช่วงเวลา  เพื่อให้เป็นแผนท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน                        

โดยมีเป้าหมายการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยัและวตัถุประสงคข์องแผน ดงัต่อไปน้ี    

2.1 เป้าหมายการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

 2.1.1 ระบบการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยัของประเทศมีความพร้อมรับสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน                

โดยการบูรณาการร่วมกนัทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงทาํใหผู้ป้ระสบภยัไดรั้บการช่วยเหลือ

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว รวมทั้งพื้นท่ีประสบภยัไดรั้บการฟ้ืนฟูอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐาน                  

ในการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยัของประเทศ 

 2.1.2 สังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีการเรียนรู้และมีภูมิคุม้กันในการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภัย                 

โดยให้ท้องถ่ิน ชุมชน และภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย                       

นาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 2.1.3 ประชาชนมีความตระหนักถึงความปลอดภัย โดยให้ความสําคัญกับการสร้างองค์ความรู้          

ความตระหนัก และวฒันธรรมความปลอดภยั รวมถึงการพฒันาศกัยภาพสังคมและท้องถ่ินเพื่อมุ่งเขา้สู่            

“การรู้รับ – ปรับตวั – ฟ้ืนเร็วทัว่ – อยา่งย ัง่ยนื” (Resilience)  

2.2 วตัถุประสงค์ของแผน 
 2.2.1 เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการปฏิบติั (Concept of Operations) ให้แก่หน่วยงานทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดบั

ทอ้งถ่ินถึงระดบัประเทศในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอยา่งบูรณาการ เป็นระบบ และมีทิศทางเดียวกนั 

 2.2.2 เพื่อเป็นการประมวลแนวทางปฏิบติัและทิศทางการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยัท่ีนานา

ประเทศใช้อยู่ในปัจจุบันและเป็นท่ียอมรับมาประยุกต์ใช้ในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย                           

ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของประเทศไทย และสามารถนาํไปปรับใชใ้นการจดัทาํแผนระดบัต่าง ๆ  เช่น แผนการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั/กรุงเทพมหานคร รวมถึงแผนปฏิบติัการในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และแผนปฏิบติัการสนบัสนุนการปฏิบติังานในภาวะฉุกเฉินดา้นต่าง ๆ เป็นตน้ 

ใหมี้การจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 

 2.2.3 เพื่อพฒันาขีดความสามารถในการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั ประกอบดว้ย การลดความเส่ียง

จากสาธารณภยั (Disaster Risk Reduction) การจดัการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) และ           

การฟ้ืนฟูให้ดีกว่าและปลอดภยักว่าเดิม (Build Back Better and Safer) ตั้งแต่ระดบัชุมชน ทอ้งถ่ินถึง

ระดบัประเทศ รวมถึงระดบันานาชาติ เพื่อใหมี้ความเสียหายนอ้ยท่ีสุดเม่ือเกิดสาธารณภยั  
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 การดําเนินการจัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้อาศัยแนวทางจาก

นโยบายการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ และยทุธศาสตร์การจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยัดงัน้ี 

2.3 นโยบายการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิ

 คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้กาํหนดกรอบนโยบายการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติไว ้4 ดา้น ดงัน้ี 

 2.3.1 การพฒันาและส่งเสริมการลดความเส่ียงจากสาธารณภยั ดว้ยการป้องกนั การลดผลกระทบ และ

การเตรียมความพร้อมให้มีประสิทธิภาพ โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เป็นชุมชนปลอดภัย และ                

การส่งเสริมให้ทอ้งถ่ินและชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาการจดัการ เพื่อให้เกิดการรู้รับและปรับตวัต่อ

ผลกระทบจากสาธารณภยันาํไปสู่การจดัการอยา่งย ัง่ยนื 

 2.3.2  การบูรณาการความร่วมมือกบัทุกภาคส่วน เพื่อพฒันาศกัยภาพการจดัการสาธารณภยัในภาวะ

ฉุกเฉินใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งการบรรเทาทุกขแ์ละช่วยเหลือสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทัว่ถึง และทนัเหตุการณ์  

 2.3.3 การพฒันาระบบการฟ้ืนฟูให้สามารถสนองตอบต่อความตอ้งการของผูป้ระสบภยัไดอ้ยา่งทัว่ถึง

และเป็นธรรม พื้นท่ีประสบภยัไดรั้บการซ่อมสร้างและฟ้ืนสภาพให้กลบัคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วหรือดีกว่า

และปลอดภยักวา่เดิม 

 2.3.4 การพฒันาและส่งเสริมมาตรฐานความร่วมมือระหว่างประเทศในการจดัการความเส่ียงจาก                     

สาธารณภยัร่วมกบัหน่วยงานเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศใหมี้ประสิทธิภาพ 

2.4 ยุทธศาสตร์การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

 ยุทธศาสตร์การจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยัของแผนฉบบัน้ี เป็นการตอบสนองต่อเป้าหมาย                  

การจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยัของประเทศและวตัถุประสงคข์องแผนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน              

ในอนัท่ีจะยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลกัสากล เพื่อสร้างความเช่ือมัน่และความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์นของประชาชนและของรัฐ รวมถึงความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยา่งย ัง่ยืน 

ประกอบดว้ย  

 ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การมุ่งเนน้การลดความเส่ียงจากสาธารณภยั 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การบูรณาการการจดัการในภาวะฉุกเฉิน 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอยา่งย ัง่ยนื 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งประเทศในการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั 

 2.4.1 ยุทธศาสตร์ที ่1 การมุ่งเน้นการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 

 เป็นการลดโอกาสท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากสาธารณภยัอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และ

จดัการกบัปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภยั เพื่อลดความล่อแหลม ลดปัจจยัท่ีทาํให้เกิด 

ความเปราะบาง และเพิ่มศกัยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เขม้แข็งในการจดัการปัญหาในปัจจุบนั 

รวมถึงป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
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 (1) เป้าประสงค์ 

  (1.1) เพื่อหลีกเล่ียงภัยอนัตรายและลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน โดยการลดความเปราะบาง  

และความล่อแหลม  พร้อมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมพร้อมกบัสาธารณภยัท่ีเกิดข้ึน 

   (1. 2) เพื่อให้มีมาตรการ/แนวทางปฏิบัติในการป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียม               

ความพร้อมท่ีมีประสิทธิภาพ 

 (2) กลยุทธ์การลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 

  (2.1)  สร้างระบบการประเมินความเส่ียงจากสาธารณภยัใหมี้มาตรฐาน 

  (2.2) พฒันามาตรการลดความเส่ียงจากสาธารณภยั  

  (2.3)   ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนและทุกระดบัสร้างแนวปฏิบติัในการลดความเส่ียง 

 2.4.2  ยุทธศาสตร์ที ่2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

 เป็นการเผชิญเหตุและจดัการสาธารณภยัในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปอยา่งมีมาตรฐาน โดยการจดัระบบ 

การจดัการทรัพยากร  และภารกิจความรับผิดชอบ  เพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนทุกรูปแบบไดอ้ย่าง             

มีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียท่ีจะมีต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน ทรัพยากร สภาพแวดลอ้ม 

สังคม และประเทศใหมี้ผลกระทบนอ้ยท่ีสุด 

 (1) เป้าประสงค์ 

    (1.1) เพื่อให้การจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีระบบ มีมาตรฐาน                 

เป็นเอกภาพ และบูรณาการความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

     (1.2)  เพื่อให้ผู ้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และ             

ทนัต่อเหตุการณ์  

     (1.3) เพื่อลดความสูญเสียชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากสาธารณภยั

ใหมี้นอ้ยท่ีสุด 

     (2) กลยุทธ์การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  

 (2.1) สร้างมาตรฐานการจดัการในภาวะฉุกเฉิน 

 (2.2) พฒันาระบบ/เคร่ืองมือสนบัสนุนการเผชิญเหตุ 

 (2.3) เสริมสร้างระบบและแนวปฏิบติัในการบรรเทาทุกข ์

 2.4.3 ยุทธศาสตร์ที ่3 การเพิม่ประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างยัง่ยืน 

 เป็นการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดาํรงชีวิต และสภาวะวิถีความเป็นอยู่ของชุมชน                

ท่ีประสบภยัใหก้ลบัสู่สภาวะปกติ หรือพฒันาให้ดียิ่งข้ึนและปลอดภยักวา่เดิม (Build Back Better and Safer) 

ตามความเหมาะสม โดยการนาํปัจจยัในการลดความเส่ียงจากสาธารณภยัมาดาํเนินการในการฟ้ืนฟู ซ่ึงหมาย

รวมถึงการซ่อมสร้าง (reconstruction) และการฟ้ืนสภาพ (rehabilitation) 
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 (1) เป้าประสงค์ 

  (1.1) เพื่อฟ้ืนฟูให้ผูป้ระสบภยัไดรั้บการสงเคราะห์ช่วยเหลืออยา่งรวดเร็ว ทัว่ถึง ต่อเน่ือง  

เป็นธรรม และสามารถกลบัไปดาํรงชีวติไดต้ามปกติ 

  (1.2) เพื่อให้พื้นท่ีประสบภัยได้รับการฟ้ืนฟูให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ หรือให้ดีกว่าและ

ปลอดภยักวา่เดิม 

 (2) กลยุทธ์ในการฟ้ืนฟู 

 (2.1) พฒันาระบบการประเมินความตอ้งการหลงัเกิดสาธารณภยั (Post Disaster Need 

Assessment : PDNA) 

 (2.2) พฒันาระบบปฏิบติัการและบริหารจดัการดา้นการฟ้ืนฟู 

 (2.3) เสริมสร้างแนวทางการฟ้ืนฟูท่ีดีกวา่และปลอดภยักวา่เดิม (Build Back Better and Safer) 

 2.4.4 ยุทธศาสตร์ที ่4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภยั 

 เป็นการพฒันาศกัยภาพการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภยัของประเทศให้ได้มาตรฐาน             

ตามหลกัสากล โดยการจดัระบบและกลไกในการประสานความร่วมมือระหวา่งประเทศให้มีประสิทธิภาพ                

ซ่ึงการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศจาํเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน                       

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยคาํนึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบติั การให้ความช่วยเหลือ                 

ดา้นมนุษยธรรม และประเพณีปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบักรอบความร่วมมือระหวา่งประเทศเป็นสาํคญั 

 (1) เป้าประสงค์ 

  (1.1) เพื่อพฒันาระบบและกลไกงานด้านสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงาน และองค์การ 

ความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

  (1.2) เพื่อพฒันาและเช่ือมโยงกบัมาตรฐานงานดา้นสาธารณภยัระดบัภูมิภาค อนุภูมิภาค  

และระหวา่งภูมิภาค 

 (2) กลยุทธ์การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

  (2.1) พฒันาระบบการประสานความช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรมท่ีมีเอกภาพ 

  (2.2) ยกระดบัมาตรฐานการปฏิบติังานดา้นมนุษยธรรม 

  (2.3)  เสริมสร้างการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นสาธารณภยัของประเทศ 

  (2.4) ส่งเสริมบทบาทความเป็นประเทศแกนนาํดา้นการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั 
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เป้าประสงค์ 

1.  เพ่ือฟ้ืนฟใูห้ผูป้ระสบภยัไดรั้บการสงเคราะห์ช่วยเหลืออยา่งรวดเร็ว 

    ทัว่ถึง ต่อเน่ือง  เป็นธรรม และสามารถกลบัไปดาํรงชีวิตไดต้ามปกติ 

2. เพ่ือให้พ้ืนท่ีประสบภยัไดรั้บการฟ้ืนฟใูห้กลบัคืนสู่สภาวะปกติ     

    หรือให้ดีกวา่และปลอดภยักวา่เดิม 

กลยุทธ์ในการฟ้ืนฟู 

กลยุทธ์ที่ 1 พฒันาระบบการประเมินความความตอ้งการหลงัเกิดสาธารณภยั  

                   (Post-Disaster Need Assessment : PDNA) 

กลยุทธ์ที่ 2 พฒันาระบบปฏิบติัการและบริหารจดัการดา้นการฟ้ืนฟ ู

กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างแนวทางการฟ้ืนฟท่ีูดีกวา่และปลอดภยักวา่เดิม  

(Build Back Better and Safer) 

เป้าประสงค์ 

1. เพื่อพฒันาระบบและกลไกงานดา้นสาธารณภยัร่วมกบัหน่วยงาน และ

องคก์ารความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

2. เพื่อพฒันาและเช่ือมโยงมาตรฐานงานดา้นสาธารณภยัระดบัภูมิภาค                

อนุภูมิภาค  และระหวา่งภูมิภาค 

กลยุทธ์การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการ     

ความเส่ียงจากสาธารณภยั 

กลยุทธ์ที ่1  พฒันาระบบการประสานความช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรมท่ีมีเอกภาพ 

กลยุทธ์ที ่2  ยกระดบัมาตรฐานการปฏิบติังานดา้นมนุษยธรรม 

กลยุทธ์ที ่3  เสริมสร้างการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นสาธารณภยัของประเทศ 

กลยุทธ์ที ่4  ส่งเสริมบทบาทความเป็นประเทศแกนนาํดา้นการจดัการ          

ความเส่ียงจากสาธารณภยั 

 

เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือให้การจดัการสาธารณภยัในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอยา่งมีระบบ      

มีมาตรฐาน เป็นเอกภาพ และบูรณาการความร่วมมือกบัทุกภาคส่วน

ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. เพ่ือให้ผูป้ระสบภยัไดรั้บความช่วยเหลือบรรเทาทุกขอ์ยา่ง

รวดเร็ว ทัว่ถึงและทนัต่อเหตุการณ์ 

3. เพ่ือลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนท่ีไดรั้บ

ผลกระทบจากสาธารณภยัใหมี้นอ้ยท่ีสุด 

กลยุทธ์การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

กลยุทธ์ที่ 1  สร้างมาตรฐานการจดัการในภาวะฉุกเฉิน 

กลยุทธ์ที่ 2  พฒันาระบบ/เคร่ืองมือสนบัสนุนการเผชิญเหตุ 

กลยุทธ์ที่ 3   เสริมสร้างระบบและแนวปฏิบติัในการ

บรรเทาทกุข ์

 

เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือหลีกเล่ียงภยัอนัตรายและลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนโดยการลด

ความเปราะบาง และความล่อแหลมพร้อมทั้งการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการเตรียมพร้อมกบัสาธารณภยัท่ีเกิดข้ึน 

2. เพ่ือให้มีมาตรการ/แนวทางปฏิบติัในการป้องกนั การลดผลกระทบ 

และการเตรียมความพร้อมท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์การลดความเส่ียงจากสาธารณภยั 

กลยุทธ์ที่ 1   สร้างระบบการประเมินความเส่ียงจากสาธารณภยั 

ให้มีมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 2   พฒันามาตรการลดความเส่ียงจากสาธารณภยั  

กลยุทธ์ที่ 3   ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดบัสร้างแนวปฏิบติั   

ในการลดความเส่ียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

  

 

 

 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1    

การมุ่งเนน้การลดความเส่ียง 

จากสาธารณภยั 

 

 

 

 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2      

 การบูรณาการการจดัการ 

             ในภาวะฉุกเฉิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยทุธศาสตร์ท่ี  4 

การส่งเสริมความร่วมมือระหวา่ง

ประเทศในการจดัการความเสียงจาก

สาธารณภยั 

 

 

 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 

การเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การฟ้ืนฟอูยา่งย ัง่ยนื 

แผนภาพท่ี 2 - 1: ยทุธศาสตร์การจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั 

เป้าหมาย 
1. ระบบ และมาตรฐานการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั ของ

ประเทศท่ีมีความพร้อมรับมือกบัสถานการณ์อยา่งบูรณาการ 
2. สงัคมไทยไดเ้รียนรู้และมีภูมิคุม้กนัในการจดัการสาธารณภยั       

โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
3. ประชาชนสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั และมีศกัยพภาพ

ในการรู้รับ - ปรับตวั-ฟ้ืนเร็วทัว่-อยา่งย ัง่ยนื  (Resilience) 
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2.5  แหล่งทีม่าและวธีิการงบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

 2.5.1 งบประมาณรายจ่ายประจําปี 

งบประมาณ สาระสําคัญ 

( 1)  อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง 

ส่วนท้องถิ่น 

(Local)         

(1.1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตั้ งงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตพื้นท่ีของตน  เพื่อใช้ดาํเนินการ

ตั้งแต่ระยะก่อนเกิด ขณะเกิด และหลงัเกิดสาธารณภยั โดยเฉพาะงบประมาณ

เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหน้าและ

ระยะยาว เช่น การอพยพ การจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว การสงเคราะห์

ช่วยเหลือผูป้ระสบภัย การสาธารณสุข การส่ือสาร การรักษาความสงบ

เรียบร้อย และการสาธารณูปโภค เป็นตน้ 

(1.2) ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสนบัสนุนงบประมาณเพื่อการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยัในพื้นท่ีของตนให้เป็นไปตามแผนการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวดั ซ่ึงกําหนดให้มีแผนและขั้นตอนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดหาวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และ

ยานพาหนะ  พร้อมทั้งจดัให้มีเคร่ืองหมายสัญญาณหรือส่ิงอ่ืนใดในการแจ้ง              

ใหป้ระชาชนไดท้ราบถึงการเกิดหรือคาดวา่จะเกิดสาธารณภยั 

(1.3) ให้มีการตั้งงบประมาณในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขต

ทอ้งถ่ินของตนตามกรอบแนวทางตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

(1.3.1) พระราชบัญญัติสภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล               

พ.ศ. 2537 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม มาตรา 67 ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย องคก์าร

บริหารส่วนตาํบลมีหนา้ท่ีตอ้งทาํในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (4) ป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั 

(1.3.2)  พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

มาตรา 50 ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย เทศบาลตาํบลมีหน้าท่ี

ตอ้งทาํในเขตเทศบาล (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

มาตรา 53 ภายใต้บงัคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าท่ี 

ตอ้งทาํในเขตเทศบาล (1) กิจการตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 50 

มาตรา 56 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าท่ี  

ตอ้งทาํในเขตเทศบาล (1) กิจการตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 53 

(1.3.3) พระราชบญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 และ               

ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  

มาตรา 45  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัมีอาํนาจหน้าท่ีดาํเนิน

กิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจงัหวดั (8) จดัทาํกิจกรรมใด ๆ อนัเป็น

อํานาจหน้า ท่ีของราชการส่วนท้อง ถ่ินอ่ืนท่ีอยู่ในเขตองค์การบริหาร           

ส่วนจงัหวดั และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนร่วมกนั

ดําเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวดัจัดทํา ทั้ งน้ี ตามท่ีกําหนด                   

ในกฎกระทรวง 
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งบประมาณ สาระสําคัญ 

 (1.3.4) พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจ

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 

มาตรา 16 ให้ เทศบาล เ มืองพัทยา และองค์การบริหาร               

ส่วนตําบลมีอํานาจและหน้า ท่ี ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ                         

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเอง (29) การป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั 

มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหาร                

ส่วนจงัหวดัมีอาํนาจหนา้ท่ีในการจดัระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ

ประชาชนในทอ้งถ่ินของตน (22) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เร่ือง กาํหนดอาํนาจและหน้าท่ีในการจดัระบบบริการ

สาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน เร่ือง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร              

ส่วนจงัหวดั เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการใหบ้ริการสาธารณะ 

 (1.3.5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

 - อาศยัอาํนาจตามขอ้ 6 จึงกาํหนดหลกัเกณฑ์ว่าด้วยการตั้ง

งบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดั เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ .ศ.  2543  

(2) กรุงเทพมหานคร (2.1)  ให้ก รุง เทพมหานครตั้ งงบประมาณในการป้องกันและบรรเทา                  

สาธารณภัยในพื้นท่ีของตน โดยบรรจุไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร                

เ ร่ือง  งบประมาณราย จ่ายประจํา ปีของกรุง เทพมหานคร  พ.ศ.  2529                           

ให้ครอบคลุมดา้นการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนท่ีเกิดข้ึน

เฉพาะหน้าและระยะยาว  การอพยพ การจัดการศูนย์พักพิ งชั่วคราว                        

การสงเคราะห์ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั หรือผูไ้ดรั้บภยนัตรายหรือเสียหายจาก               

สาธารณภยั การสาธารณสุข การส่ือสารและการสาธารณูปโภค การรักษา    

ความสงบเรียบร้อย และการปฏิบัติการใด ๆ ในการป้องกันและบรรเทา                  

สาธารณภัยในเขตพื้นท่ี และการจัดให้มีวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้

ยานพาหนะ และส่ิงอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

กรุงเทพมหานคร 

(2.2) ให้กรุงเทพมหานครจดัสรรงบประมาณท่ีได้รับจากกรอบงบประมาณ

รายจ่ายประจาํปี  เงินอุดหนุนรัฐบาลของกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ดาํเนินงาน

ด้านสาธารณภยั เพื่อทาํให้ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น              

ไดอ้ยา่งทนัท่วงทีและทัว่ถึง 
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(3 )  จั งหวั ด แล ะก ลุ่ ม

จังหวดั (Area) 

(3.1) ให้จงัหวดัตั้งงบประมาณสําหรับการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจาก

สํานักงบประมาณตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจงัหวดัและ              

กลุ่มจังหวดัแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 โดยการจดัทาํแผนพฒันาจังหวดั 

แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั แผนปฏิบติัราชการประจาํปีของจงัหวดั แผนปฏิบติั

ราชการประจําปีของกลุ่มจังหวดั และคาํของบประมาณของจังหวดัและ                  

กลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เพื่อให้จังหวัดและ                   

กลุ่มจงัหวดัได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั                 

ในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ 

(3.2) ใหจ้งัหวดัขอตั้งงบประมาณและขอรับการจดัสรรงบประมาณจากรัฐบาล

เพื่อการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัไดอี้กแนวทางหน่ึง 

(4) ส่วนราชการ 

(Function) 

ใหห้น่วยงานระดบักระทรวง และระดบักรมขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาํปี  

เพื่อดําเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามภารกิจของ

หน่วยงานท่ีดาํเนินการรองรับยุทธศาสตร์ตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผนการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ  

 

2.5.2  งบประมาณอ่ืน ๆ   ได้แก่  

 (1) งบกลาง 

งบกลาง สาระสําคัญ 

(1.1) องค์กรปกครอง 

   ส่วนท้องถิ่น  

(1.1.1) ก่อนเกิดภยั : ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตั้งงบกลาง ประเภท                  

เงินสาํรองจ่ายใหเ้พียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภยัท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

(1.1.2) ขณะเกิดภยั : ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนาํเงินงบประมาณท่ีได้

เตรียมไว ้ไปใช้จ่ายเพื่อบรรเทา/ช่วยเหลือความเดือนร้อนของประชาชน               

ท่ีประสบสาธารณภัยเป็นลําดับแรก ทั้ ง น้ี หากงบประมาณไม่ เพียงพอ                       

ให้โอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอ่ืน               

ท่ียงัไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีต้องใช้จ่ายไปตั้ งเป็นงบประมาณสําหรับ              

จ่ายเพิ่มเติมไดต้ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวิธีการงบประมาณของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

(1.2) กรุงเทพมหานคร ให้กรุงเทพมหานครขอตั้งงบประมาณในการดาํเนินงานดา้นสาธารณภยักรณี

ฉุกเฉินหรือจาํเป็นไวใ้นงบกลาง แนวทางตามข้อบญัญติักรุงเทพมหานคร  

เร่ืองวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529 และให้กาํหนดแผนปฏิบติัการในงบกลาง

ให้ครอบคลุมการช่วยเหลือผูป้ระสบภยักรณีเร่งด่วนโดยเฉพาะงบประมาณ

ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา้และ

ระยะยาว การอพยพ  การจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว และการสงเคราะห์

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั เป็นตน้ 
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(1.3) รัฐบาล (1.3.1)  กรณีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดมีความจํา เ ป็นต้องใช้จ่าย

งบประมาณนอกเหนือจากท่ีได้ รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรร

งบประมาณแล้วไม่ เพียงพอท่ีจะดํา เนินการและมีความจําเป็นเร่งด่วน              

ใหส่้วนราชการฯ ขอใชเ้งินงบกลาง รายการเงินสาํรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ

จําเป็นโดยพิจารณาเฉพาะกรณีท่ีมีความจําเป็นและเร่งด่วนท่ีจะต้องรีบ

ดาํเนินการ  เพื่อมิใหเ้กิดความเสียหายแก่ทางราชการเท่านั้น  ทั้งน้ี ตอ้งนาํเสนอ

คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมติั 

(1.3.2) ใหส่้วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจท่ีประสงคข์อรับการสนบัสนุนงบกลาง

ให้ดาํเนินการตามแนวทางปฏิบติั  กรณีการขออนุมติัใช้เงินงบกลาง รายการ

เงินสาํรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็นท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมติั 

 (2) เงินทดรองราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพบิัติกรณฉุีกเฉิน 

เม่ือเกิดภยัพิบติัข้ึนในพื้นท่ีใด ให้จงัหวดัใช้วงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบ               

ภยัพิบติัในกรณีฉุกเฉินใหถู้กตอ้งตามวธีิการและหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 2 - 2 :  แหล่งท่ีมาและวธีิการงบประมาณในการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั 

2.5.1 งบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
กรุงเทพมหานคร 

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั (Area) 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (Local) 

ส่วนราชการ (Function) 

2.5.2 งบประมาณอ่ืน ๆ  

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

งบกลาง กรุงเทพมหานคร 

รัฐบาล 

เงินทดรองราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยเงิน

ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน 


