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บทที ่3 
หลกัการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั 

3.1 วงจรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
ปัจจุบนัทัว่โลกยอมรับว่าสาธารณภยัเป็นเร่ืองท่ีจดัการได้โดยไม่จ  าเป็นต้องรอให้ภยัเกิดข้ึนก่อน  

จากแนวคิดในอดีตท่ีเคยมุ่งเน้น “การจดัการสาธารณภยั (Disaster Management : DM)” เม่ือภยัเกิดข้ึนแลว้ 
กล่าวคือ การจดัการในภาวะฉุกเฉิน  การให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั  หรือการฟ้ืนฟูสภาพ
หลงัจากภยัผ่านพน้ มาเป็นการให้ความส าคญัมากข้ึนกบัการด าเนินการอย่างย ัง่ยืนโดยให้ความส าคญักบั 
“การจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั (Disaster Risk Management : DRM)” ประกอบดว้ย การลดความเส่ียง
จากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) ไดแ้ก่ การป้องกนั (Prevention) การลดผลกระทบ 
(Mitigation) และการเตรียมความพร้อม (Preparedness) ควบคู่กบัการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency 
Management) ไดแ้ก่ การเผชิญเหตุ (Response) และการบรรเทาทุกข ์(Relief) รวมถึงการฟ้ืนฟู (Recovery) 
ได้แก่ การฟ้ืนสภาพและการซ่อมสร้าง  (Rehabilitation  and  Reconstruction) การสร้างให้ดีกว่าและ
ปลอดภยักวา่เดิม (Build Back Better and Safer)  ดงัแผนภาพท่ี 3-1 

Prevention

 
แผนภาพท่ี 3 - 1 :  วงจรการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั 
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3.2 กลไกการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
3.2.1  ระดับนโยบาย 

  (1) คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) 
  มีหน้าท่ีก าหนดนโยบายการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ บูรณาการพฒันา
ระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภาคเอกชน                               
ให้ มีประสิทธิภาพ มีองค์ประกอบ และอ านาจหน้า ท่ีตามท่ีระบุในมาตรา 6 และมาตรา  7                                     
แห่งพระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 
 (2) คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) 
 มีหน้าท่ีเสนอนโยบายเก่ียวกับการป้องกันอุบติัภยัของประเทศและเสนอแนะแนวทาง
ปฏิบติัและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยมีองค์ประกอบ และอ านาจหน้าท่ีตามระเบียบ                 
ส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการป้องกนัอุบติัภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2538 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

3.2.2 ระดับปฏิบัติ 
 (1) กองบัญชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 
  ท าหนา้ท่ีบงัคบับญัชา อ านวยการ ควบคุม ก ากบั ดูแล และประสานการปฏิบติัการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัของกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแต่ละระดบั โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นผูบ้ญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ และปลดักระทรวงมหาดไทย
เป็นรองผูบ้ญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ 
  ในกรณีการจดัการสาธารณภยัขนาดใหญ่ (ระดบั 3) มีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
และกรณีการจดัการสาธารณภยัร้ายแรงอยา่งยิ่ง (ระดบั 4) มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรั้บ
มอบหมาย เป็นผูค้วบคุม สั่งการ และบญัชาการ ซ่ึงแนวทางปฏิบติัในการจดัตั้งองค์กรปฏิบติัการจดัการ               
ในภาวะฉุกเฉินจะกล่าวต่อไปในบทท่ี 5 
 (2) กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
   ใหก้รมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จดัตั้งกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักลาง  
โดยมีผูอ้  านวยการกลาง เป็นผูอ้  านวยการ มีความรับผดิชอบ ดงัน้ี 
 (2.1) ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการขอ้มูลและการปฏิบติัการของหน่วยงาน          
ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในส่วนของสรรพก าลงั เคร่ืองมืออุปกรณ์ แผนปฏิบติัการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสาธารณภยัทั้งระบบ  
 (2.2) ภาวะใกล้เกิดภยั เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝ้าระวงัสถานการณ์ รวมถึง
วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ประเมินสถานการณ์ และแจง้เตือนภยั พร้อมทั้ง รายงาน และเสนอความเห็นต่อ
ผูบ้ญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแต่ระดบัการจดัการสาธารณภยั       
เพื่อตดัสินใจในการรับมือกบัสาธารณภยัท่ีจะเกิดข้ึน โดยเรียกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นการประกอบก าลงั
เร่ิมปฏิบติัการ 
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       (2.3) ภาวะเกิดภยั  อ านวยการและบูรณาการประสานการปฏิบติั ในกรณีการจดัการสาธารณภยั
ขนาดเล็ก (ระดบั 1) และขนาดกลาง (ระดบั 2) ให้กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักลาง 
รับผดิชอบในการอ านวยการ ประเมินสถานการณ์ และสนบัสนุนการสั่งการจากกองบญัชาการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ รวมถึงติดตามและเฝ้าระวงัสถานการณ์ วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ รายงาน 
สถานการณ์และแจ้งเตือน พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นต่อผูบ้ญัชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ เพื่อตดัสินใจยกระดบัในกรณีการจดัการสาธารณภยัขนาดใหญ่ (ระดบั 3) และนายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีการจดัการสาธารณภยัร้ายแรงอยา่งยิง่ (ระดบั 4) 
       ทั้ งน้ี ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ท าหน้าท่ี เป็นส่วนหน่ึง                         
ในศูนยป์ระสานการปฏิบติัของกองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ ในกรณียกระดบัเป็น                  
การจดัการสาธารณภยัขนาดใหญ่ (ระดบั 3) และขนาดร้ายแรงอยา่งยิง่ (ระดบั 4) 
 (3)  กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดั (กอปภ.จ.) 
   ท าหนา้ท่ีอ านวยการ ควบคุม สนบัสนุน และประสานการปฏิบติัการป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยัในพื้นท่ีรับผิดชอบ โดยมีผูว้า่ราชการจงัหวดั เป็นผูอ้  านวยการ รองผูว้า่ราชการจงัหวดัท่ีผูว้า่ราชการ
จงัหวดัมอบหมาย และนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เป็นรองผูอ้  านวยการ และมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดั 
ประกอบด้วย 
1. ผูว้า่ราชการจงัหวดั ผูอ้  านวยการ 
2. รองผูว้า่ราชการจงัหวดัท่ีไดรั้บมอบหมาย รองผูอ้  านวยการ 
3. นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั รองผูอ้  านวยการ 
4. ผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดั กรรมการ 
5. ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหม ท่ีไดรั้บมอบหมาย กรรมการ 
6. ปลดัจงัหวดั กรรมการ 
7. นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั กรรมการ 
8. ผูแ้ทนหน่วยงานของรัฐท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัเห็นสมควรแต่งตั้ง กรรมการ 
9. ผูแ้ทนสถาบนัการศึกษาในพื้นท่ีท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัเห็นสมควรแต่งตั้ง กรรมการ 
10. ผูแ้ทนองคก์ารสาธารณกุศลท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัเห็นสมควรแต่งตั้ง กรรมการ 
11. ผูอ้  านวยการศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต กรรมการ 
12. หวัหนา้ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั กรรมการและเลขานุการ 
หมายเหตุ   อาจปรับเปล่ียนและเปล่ียนแปลงกรรมการไดต้ามท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัเห็นสมควร 

อ านาจหน้าที ่ 
1. จดัท าแผนปฏิบตัิการตามความเส่ียงภยัดา้นต่าง ๆ ให้สอดรับกบัแผนการป้องกนัและบรรเทา 

สาธารณภยัจงัหวดั  
2.  ก าหนดแนวทาง/การด าเนินการเพื ่อลดความเส่ียงจากสาธารณภยั การเต รียมพร้อมรับมือกบั               

สาธารณภยัของกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั กองอ านวยการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัอ าเภอ และกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัขององค์กรปกครอง             
ส่วนทอ้งถ่ินแห่งพื้นท่ี 
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3. เฝ้าระวงั ติดตาม ประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภยั เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภยัข้ึน             
ในการจดัการสาธารณภยัขนาดกลาง (ระดับ 2) ให้เสนอผูอ้  านวยการจงัหวดัจัดตั้ งศูนย์บญัชาการ
เหตุการณ์จงัหวดัข้ึนเพื่อเผชิญเหตุสาธารณภยัในพื้นท่ี 

4.  รวบรวมและจดัท าคลงัขอ้มูลทรัพยากรในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในพื้นท่ีจงัหวดั 
5.  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ งภาคเอกชน และจังหวดัข้างเคียง โดยให้และรับ             

การสนบัสนุนทรัพยากร เพื่อช่วยเหลือในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
6.  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีผูมี้อ  านาจตามกฎหมายมอบหมาย 

 (4)  กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 
   ท าหน้าท่ีอ านวยการ ควบคุม สนบัสนุน ประสานการปฏิบติัในการป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยัในเขตกรุงเทพมหานคร และจดัท าแผนปฏิบติัการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเส่ียงภยั                 
ให้สอดคล้องกบัแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมทั้งด าเนินการสนับสนุน                
การปฏิบติัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเม่ือเกิดสาธารณภยัในพื้นท่ีรับผิดชอบ                   
โดยมีผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผูอ้  านวยการกรุงเทพมหานคร เป็นผูรั้บผิดชอบ มีอ านาจหนา้ท่ี
และแนวทางปฏิบัติตามหมวด 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550                              
ทั้งน้ี องคป์ระกอบ และอ านาจหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามท่ีผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครก าหนด 
 (5) กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ (กอปภ.อ.) 
 ท าหน้าท่ีอ านวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบติักับองค์กรปกครอง              
ส่วนทอ้งถ่ินในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และปฏิบติังานตามท่ีผูว้า่ราชการ
จังหวัดหรือกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอ าเภอ                   
เป็นผูอ้  านวยการ และมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 
ประกอบดว้ย 
1. นายอ าเภอ ผูอ้  านวยการ 
2. ปลดัอ าเภอ หวัหนา้กลุ่มบริหารการปกครอง รองผูอ้  านวยการ 
3. ผูก้  ากบัการหวัหนา้สถานีต ารวจในเขตพื้นท่ี กรรมการ 
4. ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหมท่ีไดรั้บมอบหมาย กรรมการ 
5. สาธารณสุขอ าเภอ กรรมการ 
6. ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี กรรมการ 
7. ผูแ้ทนหวัหนา้ส่วนราชการส่วนกลางในพื้นท่ี กรรมการ 
8. ผูแ้ทนหน่วยงานของรัฐท่ีนายอ าเภอเห็นสมควรแต่งตั้ง 
9. ผูแ้ทนสถานศึกษาท่ีนายอ าเภอเห็นสมควรแต่งตั้ง                                               กรรมการ                                                    

กรรมการ 
กรรมการ 

10. ผูแ้ทนองคก์ารสาธารณกุศลในพื้นท่ีท่ีนายอ าเภอเห็นสมควรแต่งตั้ง กรรมการ 
11. ปลดัอ าเภอ หวัหนา้ฝ่ายความมัน่คง กรรมการและเลขานุการร่วม 
12. ผูแ้ทนส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั กรรมการและเลขานุการร่วม 
หมายเหตุ   อาจปรับเปล่ียนและเปล่ียนแปลงกรรมการไดต้ามท่ีนายอ าเภอเห็นสมควร 
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อ านาจหน้าที ่
1.  จดัท าแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอ า เภอ และแผนที่เ กี ่ยวขอ้ง เพื ่ออ านวยการ 

ประสานงาน และสนบัสนุนการปฏิบตัิในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัขององค์กรปกครอง               
ส่วนทอ้งถ่ินตามแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั  

2.  ก าหนดแนวท างปฏ ิบ ตั ิเ พื ่อ ลดความ เ สี ่ย ง จ า กสาธ ารณภ ยั  ก า ร เต รียมพร ้อมร ับม ือก บั 
สาธารณภยั  และการฟ้ืนฟูของกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอ า เภอ และ                      
กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งพื้นท่ี 

3. เฝ้าระวงั ติดตาม ประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภยั เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภยัข้ึน        
ในเขตพื้นท่ี ใหเ้สนอผูอ้  านวยการอ าเภอจดัตั้งศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์อ าเภอ เพื่อควบคุมและบญัชาการ 

4.  รวบรวมและจดัท าคลงัขอ้มูลทรัพยากรในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในพื้นท่ีอ าเภอ 
5.  ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีผูว้่าราชการจงัหวดัและหรือกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

จงัหวดัมอบหมาย 

 (6) กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพทัยา (กอปภ.เมืองพทัยา) 
   ท าหน้าท่ีอ านวยการ ควบคุม ปฏิบติัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และเผชิญเหตุ            
เม่ือเกิดสาธารณภยัข้ึน พร้อมทั้งจดัท าแผนปฏิบติัการในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของเมืองพทัยา 
ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั และแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอ าเภอ 
รวมถึงมีหน้าท่ีช่วยเหลือผูอ้  านวยการจงัหวดัและผูอ้  านวยการอ าเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย พร้อมทั้ ง 
สนบัสนุนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงมีพื้นท่ีติดต่อหรือใกลเ้คียง 
หรือเขตพื้นท่ีอ่ืนเม่ือไดรั้บการร้องขอ โดยมีนายกเมืองพทัยา เป็นผูอ้  านวยการ  

 (7) กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.) 
   ท าหน้าท่ีอ านวยการ ควบคุม ปฏิบติัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และเผชิญเหตุ            
เม่ือเกิดสาธารณภยัข้ึน พร้อมทั้งจดัท าแผนปฏิบติัการในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของเมืองพทัยา 
ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั และแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอ าเภอ 
รวมถึงมีหน้าท่ีช่วยเหลือผูอ้  านวยการจงัหวดัและผูอ้  านวยการอ าเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย พร้อมทั้ ง 
สนบัสนุนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงมีพื้นท่ีติดต่อหรือใกลเ้คียง 
หรือเขตพื้นท่ีอ่ืนเม่ือไดรั้บการร้องขอ โดยมีนายกเทศมนตรี เป็นผูอ้  านวยการ  

  (8)  กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล (กอปภ.อบต.) 
   ท าหน้าท่ีอ านวยการ ควบคุม ปฏิบติัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และเผชิญเหตุ            
เม่ือเกิดสาธารณภยัข้ึน พร้อมทั้งจดัท าแผนปฏิบติัการในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของเมืองพทัยา 
ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั และแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอ าเภอ 
รวมถึงมีหน้าท่ีช่วยเหลือผูอ้  านวยการจงัหวดัและผูอ้  านวยการอ าเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย พร้อมทั้ ง 
สนบัสนุนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงมีพื้นท่ีติดต่อหรือใกลเ้คียง 
หรือเขตพื้นท่ีอ่ืนเม่ือไดรั้บการร้องขอ โดยมีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นผูอ้  านวยการ  
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กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
อ าเภอ (กอปภ.อ.) 

ผู้อ านวยการอ าเภอ 
(นายอ าเภอ) 

กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
จงัหวดั (กอปภ.จ.) 

ผู้อ านวยการจงัหวดั 
(ผู้ว่าราชการจงัหวดั) 

รองผู้อ านวยการจงัหวดั 
(นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั) 

 

กองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 

ผู้บัญชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิ
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

รองผู้บัญชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิ
(ปลดักระทรวงมหาดไทย) 

กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
องค์การบริหารส่วนต าบล (กอปภ.อบต.) 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
(นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น 
(ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล) 

กรณเีกดิสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิง่ 

กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 
ผูอ้ ำนวยกำรกรงุเทพมหำนคร 
(ผูว้่ำรำชกำรกรงุเทพมหำนคร) 

รองผูอ้ ำนวยกำรกรงุเทพมหำนคร 
(ปลดักรงุเทพมหำนคร) 

ผูช่้วยผูอ้ ำนวยกำรกรงุเทพมหำนคร 
(ผูอ้ ำนวยกำรเขต) 

 

กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
เมืองพทัยา (กอปภ.เมืองพทัยา) 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
(นายกเมืองพทัยา) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น 
(ปลดัเมืองพทัยา) 

กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
เทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.) 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
(นายกเทศมนตรี) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น 
(ปลดัเทศบาล) 

นายกรัฐมนตรี 

กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 

ผู้อ านวยการกลาง  
(อธิบดกีรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย) 

แผนภาพท่ี 3 - 2  :  กลไกการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั 
 



27 
 

3.3 บทบาท หน้าที ่และแนวทางปฏบิัติร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
3.3.1 ใหห้น่วยงานท่ีอยูภ่ายใตส้ังกดักระทรวง และหน่วยงานหลกัท่ีเก่ียวขอ้งมีบทบาทหนา้ท่ีในการ

จดัการความเส่ียงจากสาธารณภยัร่วมกนั ดงัน้ี 
หน่วยงาน บทบาทหน้าที่ 

(1) ส านักนายกรัฐมนตรี 
 
 

 
 

(1.1) จดัหางบประมาณเพื่อด าเนินการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ส านกั
งบประมาณ) 
(1.2) สนบัสนุนดา้นการข่าวกรองและให้ค  าแนะน าดา้นการรักษาความปลอดภยั
ฝ่ายพลเรือนในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ส านกัข่าวกรองแห่งชาติ) 
(1.3) บริหารจดัการการประชาสัมพนัธ์และการจดัการข่าวสารตั้งแต่ภาวะปกติ 
ขณะเกิดภยั และหลงัเกิดภยั (กรมประชาสัมพนัธ์) 
(1.4) จดัระบบการรับบริจาคเพื่อให้การช่วยเหลือผูป้ระสบภยั (ส านักงาน              
ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี) 
(1.5)  ประสานงานหน่วยงานของรัฐท่ี เ ก่ียวข้องกับการรวบรวมข้อมูล               
สภาพภูมิอากาศ สภาพน ้าในลุ่มน ้าและเข่ือนหรือท่ีกกัเก็บน ้า  

(2) กระทรวงกลาโหม 
 
 
 

 

(2.1) สนับสนุนภารกิจของรัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภยัพิบัติ              
ตามมาตรา  8  (3)  แห่งพระราชบญัญติัจดัระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.  2551 
(2.2) แจง้เตือนกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในพื้นท่ีและ
หน่วยงานพลเรือนในพื้นท่ี เ ส่ียงภัยกรณีคาดว่าจะเกิดภัยจากการสู้รบ 
หรือภยัทางอากาศ หรือการก่อวนิาศกรรม 

(3) กระทรวงการคลงั 
 

 
 
 

 

(3.1) ก าหนดมาตรการดา้นศุลกากร (ในการน าเขา้และส่งออก) เพื่อใชส้นบัสนุน
การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (กรมศุลกากร) 
(3.2) ก าหนดมาตรการด้านการเงินและการคลังท่ีสนับสนุนการด าเนินงาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(3.3) ก าหนดข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
(กรมบญัชีกลาง) 
(3.4)  ก าหนดระ เบียบข้อบังคับ เ ก่ียวกับระ เ บียบเ งินทดรองราชการ 
(กรมบญัชีกลาง) 
 

(4)  กระทรวง 
      การต่างประเทศ 

 
 
 
 

 
 

(4.1) ประสานงานกบัหน่วยงานราชการของต่างประเทศ  และองค์การระหว่าง
ประเทศประจ าประเทศไทย ในการด าเนินงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   
(4.2) ติดต่อประสานขอรับความร่วมมือ ความช่วยเหลือและการสนับสนุน 
จากรัฐบาลต่างประเทศและองคก์รระหวา่งประเทศในการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัตั้งแต่ก่อนเกิดภยั ขณะเกิดภยั และหลงัเกิดภยั  
(4.3) ช้ีแจง และให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
กบัหน่วยงานของต่างประเทศ รวมทั้งสถานทูตต่างประเทศประจ าประเทศ
ไทยเพื่อด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ี  
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หน่วยงาน บทบาทหน้าที่ 
(5) กระทรวง 
      การท่องเที่ยวและกฬีา 

 
 
 

 

(5.1) ให้ความรู้และเผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภยัเม่ือเกิดสาธารณภัย 
แก่นกัท่องเท่ียวและผูป้ระกอบอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  
( 5.2)  ก าหนดมาตรการดู แลสถานท่ี ท่ อง เ ท่ี ยวให้ มี ความปลอดภัย                                 
(กรมการท่องเท่ียว)  
( 5.3)  ฟ้ื น ฟู แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ท่ี ไ ด้ รั บ ผ ล ก ร ะ ทบ จ า ก ส า ธ า รณภั ย                   
(กรมการท่องเท่ียว) 

(6) กระทรวงการพฒันา 
     สังคมและความมั่นคง 
     ของมนุษย์ 
 
 
 
 
 

(6.1) เสริมสร้างเครือข่ายด้านการพฒันาสังคมและสวสัดิการสังคมให้เป็น
กลไกเสริมในการท างานป้องกนัสาธารณภยัในระดบัชุมชนรากฐาน 
(6.2) สนบัสนุนดา้นการสังคมสงเคราะห์แก่ผูป้ระสบภยั และดูแลช่วยเหลือ 
เด็กก าพร้า คนพิการและผูสู้งอาย ุในพื้นท่ีประสบภยั 
(6.3) วางแผนและฟ้ืนฟูดา้นสังคมและจิตใจให้แก่ผูป้ระสบภยัและผูป้ระสบ
ปัญหาทางสังคม 
(6.4) สนบัสนุนกิจกรรมดา้นสังคมสงเคราะห์ เพื่อฟ้ืนฟูภายในศูนยพ์กัพิงชัว่คราว 
(6.5) รับผดิชอบในการเตรียมการและบริหารจดัการศูนยพ์กัพิงชัว่คราว 

(7) กระทรวงเกษตรและ 
      สหกรณ์   

 
 
 
 
 
 
 

 

(7.1) จดัท าฐานขอ้มูลพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีเป็นพื้นท่ีเส่ียงภยัและพื้นท่ีท่ีเกิดภยั 
ในอดีต (กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว ์กรมประมง กรมชลประทาน 
กรมพฒันาท่ีดิน และส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม) 
(7.2)  วางแผนและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ               
ด้านการเกษตร (ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมชลประทาน  กรมพัฒนาท่ีดิน 
ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม กรมการข้าว กรมฝนหลวงและ           
การบินเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร )  
(7.3) พฒันาพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชลประทานเพื่อลดความเส่ียงจาก 
สาธ า รณภัย  ( ก รม ส่ ง เส ริมก า ร เกษตร  กรมป ศุสั ต ว์  ก รมประม ง                     
กรมชลประทาน  กรมพฒันาท่ีดิน ส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
และกรมวชิาการเกษตร) 
(7.4) ติดตามสถานการณ์ภัยและแจ้งเกษตรกรเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
(ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมการเกษตร  
กรมปศุสัตว ์กรมประมง กรมชลประทาน กรมพฒันาท่ีดิน และกรมการขา้ว) 
(7.5) ส ารวจและประเมินความเสียหายดา้นการเกษตร เพื่อให้การช่วยเหลือ 
ตามระเบียบของทางราชการ (ส านักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมปศุสัตว ์ กรมประมง  และกรมชลประทาน) 
(7.6)  ปรับปรุง ฟ้ืนฟูพื้น ท่ี เกษตรกรรม และพื้นท่ีชลประทานท่ีได้รับ                   
ความเสียหายจากสาธารณภยั เพื่อให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้ 
(กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์  กรมประมง กรมชลประทาน 
กรมพฒันาท่ีดิน และส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม) 
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(7.7) ปฏิบติัการฝนหลวงและบริหารจดัการน ้ าเพื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหา
อุทกภยัและภยัแลง้ (กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และกรมชลประทาน) 
 (7.8) ก าหนดแนวทางป้องกันและให้ความช่วยเหลือสัตว์เล้ียง สัตว์เศรษฐกิจ               
และสัตว์งานไม่ให้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภยั  (กรมปศุสัตว์   กรมประมง                 
กรมหม่อนไหม และกรมการขา้ว) 

(8) กระทรวงคมนาคม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 (8.1)  จัดท าแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านคมนาคม                    
ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ 
 (8.2) ปรับปรุงเส้นทางและโครงข่ายคมนาคม  สนบัสนุนภารกิจการส่งก าลงั
บ ารุง พร้อมทั้งแกไ้ขเส้นทางเพื่อป้องกนัและลดผลกระทบจากสาธารณภยั 
 (8.3) จดัให้มีเส้นทางส ารอง เส้นทางเล่ียง หรือท าทางชัว่คราว รวมทั้งซ่อมหรือ
ดัดแปลงแก้ไขส่ิงอ านวยความสะดวกในระบบคมนาคม เพื่อสนับสนุน                 
การปฏิบติังานของกองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ และ
กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในพื้นท่ี 
 (8.4) สนบัสนุนการอพยพเคล่ือนยา้ยประชาชนออกจากพื้นท่ีประสบภยั หรือ
เส่ียงต่อการเกิดสาธารณภยั เพื่อใหป้ระชาชนมีความปลอดภยั  
 (8.5) สนับสนุนข้อมูลเส้นทางสัญจร เส้นทางเล่ียงพื้นท่ีเส่ียงภยั และพื้นท่ี
ประสบภยัส าหรับประชาชน 
 (8.6) บูรณะ ฟ้ืนฟู เส้นทางคมนาคมท่ีได้รับความเสียหายให้สามารถใช้งาน                 
ไดโ้ดยเร็ว  
 (8.7) จดัท าระบบฐานขอ้มูลทรัพยากรเพื่อการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
ดา้นคมนาคม 
 (8.8) ใหก้ารสนบัสนุนงานดา้นการจราจรในเส้นทางรับผดิชอบท่ีประสบภยั 
 (8.9) ประสานงานและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย ภัยด้านความมั่นคง และ
สถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างหน่วยงานในสังกดักระทรวงคมนาคม หน่วยงาน                 
ท่ีเก่ียวขอ้ง และภาคประชาสังคม 

(9) กระทรวงทรัพยากร 
     ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม  

 
 
 
 
 
 

 
 

(9.1) ประเมินสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลสภาพอากาศ 
ส่ิงปกคลุมดิน ปริมาณน ้ าฝน สถานการณ์น ้ า ขอ้มูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน รวมทั้ง
ขอ้มูลพื้นท่ีเส่ียงภยัและพื้นท่ีท่ีเกิดภยัในอดีต  พร้อมทั้งประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อแจง้เตือนประชาชน และเฝ้าระวงั ติดตามสถานการณ์ 
(9.2) ประสานงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการวางแผน ควบคุม 
ป้องกันอันตรายจากสาธารณภัยประ เภทต่าง  ๆ  ท่ี ส่ งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เช่น ไฟป่าและหมอกควนั ธรณีพิบติัภยั 
(ดินถล่ม แผน่ดินไหว สึนามิ และหลุมยบุ) และมลพิษต่าง ๆ เป็นตน้ 
(9.3) วางแผน ปรับปรุง และพฒันาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม
เพื่อลดความเส่ียงจากสาธารณภยั 
(9.4) ปรับปรุง ฟ้ืนฟู แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดลอ้ม และเขตอุทยาน 
ท่ีไดรั้บผลกระทบจากสาธารณภยัใหก้ลบัสู่สภาพเดิม และไม่เส่ียงต่อการเกิดภยั 
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(9.5) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากการเกิด 
สาธารณภัย รวมทั้ งวางแผนด าเนินการฟ้ืนฟูและรักษาส่ิงแวดล้อมให้มี                 
ความสมดุลเหมาะสมต่อการด ารงชีวติของประชาชนและส่ิงมีชีวติ 
(9.6)  ควบคุมและป้องกันสัตว์ป่ าและสัตว์อพยพท่ีได้ รับผลกระทบ                         
จากสาธารณภยั 

(10) กระทรวงเทคโนโลย ี 
        สารสนเทศและ 
        การส่ือสาร 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

(10.1) ด าเนินการให้มีระบบส่ือสารและโทรคมนาคมทั้ งระบบส่ือสารหลัก 
ระบบส่ือสารรอง ระบบส่ือสารส ารอง ตลอดจนให้บริการฐานข้อมูล                     
ดา้นสารสนเทศการส่ือสารให้สามารถใช้การไดใ้นทุกสถานการณ์ (ส านกังาน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร บริษัท  กสท 
โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน)) 
(10.2) สนบัสนุนขอ้มูลสภาวะและการพยากรณ์อากาศ (กรมอุตุนิยมวิทยา) และ
สถิติเพื่อการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ส านกังานสถิติแห่งชาติ) 
(10.3) ให้บริการฐานข้อมูลด้านการเตือนภัยและการส่ือสารในภาวะวิกฤต
ตลอดจนสนบัสนุนการใชร้ะบบส่ือสารส ารอง  
(10.4) สนับสนุนอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการส่ือสาร การจัดช่อง              
การส่ือสารส ารองเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน และสนับสนุนก าลงัคน  เพื่อบริการ
ติดต่อส่ือสารได้ตลอดระยะเวลาระหว่างท่ีเกิดภยัและพื้นท่ีภายนอก  เพื่อให ้               
การช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว (บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)                           
บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน)) 
(10.5) ฟ้ืนฟูระบบส่ือสารเพื่อใหส้ามารถติดต่อส่ือสารได ้(บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน)) 

(11) กระทรวงพลงังาน 
 

 
 
 
 
 

 

(11.1) บริหารจดัการด้านก๊าซธรรมชาติในสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน                     
(กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ และบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)) 
(11.2) บริหารจัดการด้านน ้ ามันเช้ือเพลิงในสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน                   
(กรมธุรกิจพลงังาน)  
(11.3) บริหารจัดการอนุรักษ์และประหยดัพลังงานในสภาวะฉุกเฉิน            
ดา้นพลงังาน (ส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน และกรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน) 
(11.4) บริหารจดัการด้านไฟฟ้าในสภาวะฉุกเฉินด้านพลงังาน (ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ส านักนโยบายและแผนพลังงาน และ              
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) 
(11.5) บริหารจดัการแผนรองรับในสภาวะฉุกเฉินด้านพลงังานในภาพรวม 
(ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน)   
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(11.6) จดัท าฐานขอ้มูลแหล่งพลงังาน  เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบติังานของ
กองบญัชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และกองอ านวยการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในพื้นท่ี (ส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการ
พลงังาน กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ และกรมธุรกิจพลงังาน) 
(11.7) จดัหาทรัพยากรด้านพลังงาน ให้เพียงพอต่อความตอ้งการใช้ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (กรมธุรกิจพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต           
แห่งประเทศไทย และบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)) 
(11.8)  สนับสนุนผู ้เ ช่ียวชาญด้านพลังงานเพื่อการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภยั (กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลงังาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต           
แห่งประเทศไทย และบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)) 

(12)  กระทรวงพาณชิย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(12.1) จดัท าทะเบียนฐานขอ้มูลผูผ้ลิต/ผูน้ าเขา้สินคา้อุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็น  
ต่อการครองชีพ (กรมการคา้ภายใน และองคก์ารคลงัสินคา้) 
(12.2) สนบัสนุนการบรรเทาสาธารณภยั โดยประสานผูผ้ลิต/ผูน้ าเขา้สินคา้                
ท่ีจ  าเป็นต่อการครองชีพ (กรมการคา้ภายใน) 
(12.3) จดัระบบการปันส่วนและก าหนดมาตรการควบคุมราคาสินค้าและ
บริการขณะเกิดภยั (กรมการคา้ภายใน) 
(12.4) ก าหนดมาตรการก ากบัดูแลราคาสินคา้และปริมาณสินคา้ เพื่อการจดัหา
สินค้าท่ีจ  าเป็นในขณะเกิดสาธารณภยัและป้องปรามการฉวยโอกาสกักตุน
สินคา้หรือข้ึนราคาสินคา้ซ ้ าเติมผูบ้ริโภค โดยมีการก ากบัดูแลทั้งตน้ทางและ
ปลายทาง (กรมการคา้ภายใน) 
(12.5) ติดตามสินคา้ท่ีเป็นพืชผลการเกษตรในพื้นท่ีประสบภยั รวมทั้งส ารวจ
และประเมินความเสียหาย (กรมการคา้ภายใน) 
(12.6) ประสานผูผ้ลิต/ผูน้ าเข้า เพื่อส่งสินค้าเข้าแต่ละพื้นท่ีให้เพียงพอกับ       
ความต้องการโดยเฉพาะพื้นท่ีประสบภัย และให้จ  าหน่ายในราคาปกติ 
(กรมการคา้ภายใน) 

(13) กระทรวงมหาดไทย 
 

 

(13.1) สั่งการ และประสานให้จังหวดัและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ด า เ นินการเ ก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้น ท่ี                          
ท่ีรับผดิชอบ และพื้นท่ีขา้งเคียงหรือเม่ือไดรั้บการร้องขอ 
(13.2) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วย             
การขุดดินและถมดิน กฎหมายว่าดว้ยการควบคุมกิจการการคา้อนักระทบถึง
ความปลอดภยัหรือความผาสุกแห่งสาธารณชนและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
(13.3) ด าเนินการตามมาตรการด้านผงัเมือง เพื่อการป้องกันและบรรเทา              
สาธารณภยั 
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(13.4) ประกาศเขตพื้นท่ีประสบสาธารณภยัเพื่อสามารถช่วยเหลือผูป้ระสบภยัได้
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยประกาศ การจดัการ
สาธารณภยัขนาดใหญ่ (ระดบั 3) และผูว้า่ราชการจงัหวดัประกาศการจดัการสาธารณภยั
ขนาดเล็ก (ระดบั 1) และการจดัการสาธารณภยัขนาดกลาง (ระดบั 2) 
(13.5)  อ านวยการและประสานการปฏิบัติการจัดการสาธารณภัยและ              
ใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยั ฟ้ืนฟูและบูรณะสภาพพื้นท่ีประสบภยัในกรณี           
ท่ีเกิดสาธารณภยัขนาดใหญ่ท่ีมีผลกระทบรุนแรงกวา้งขวาง 
(13.6) ส่งเสริมและรักษาความมัน่คงภายใน ความสงบเรียบร้อย และให้มี
บริการประชาชนในพื้นท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 
(13.7) ใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยเงิน
ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู ้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556                  
โดยการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน เขตพื้นท่ี
จังหวดัประกาศโดยผู ้ว่าราชการจังหวดั และเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร
ประกาศโดยอธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

(14) กรมป้องกนัและ 
        บรรเทาสาธารณภัย 
 

 
 
 

ท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการด าเนินการเก่ียวกบัการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัของประเทศ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบญัญติัป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 โดยมีหนา้ท่ีดงัน้ี 
(14.1)  จัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เสนอ
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อขออนุมัติ                       
ต่อคณะรัฐมนตรี 
(14.2) จัดให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อหามาตรการในการป้องกันและบรรเทา              
สาธารณภยัใหมี้ประสิทธิภาพ 
(14.3) ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือ
หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานภาคเอกชน                
ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(14.4) ให้การสงเคราะห์เบ้ืองต้นแก่ผูป้ระสบภยั  ผูไ้ด้รับภยนัตราย  หรือ                      
ผูไ้ดรั้บความเสียหายจากสาธารณภยั 
(14.5) แนะน า ให้ค  าปรึกษา และอบรมเก่ียวกับการป้องกันและบรรเทา             
สาธารณภยัแก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงาน
ภาคเอกชน 
(14.6) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามแผนการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัในแต่ละระดบั 
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(15) กระทรวงยุติธรรม 
 

 
 

 

(15.1) ให้ค  าแนะน า ช่วยเหลือ และให้ความรู้แก่ประชาชนทางกฎหมาย                
ท่ีเก่ียวกบัการเรียกร้องสิทธิและการคุม้ครองสิทธิตามกฎหมาย (กรมคุม้ครอง
สิทธิและเสรีภาพ ส านกังานปลดักระทรวงยติุธรรม  ส านกังานยติุธรรมจงัหวดั) 
(15.2) สนับสนุนผูเ้ช่ียวชาญดา้นนิติวิทยาศาสตร์เม่ือไดรั้บการร้องขอ (สถาบนั
นิติวทิยาศาสตร์) 
(15.3)  สนับสนุนก าลังแรงงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                     
(กรมคุมประพฤติ และกรมราชทณัฑ)์  

(16) กระทรวงแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 

(16.1) จัดเตรียม จดัหา แรงงานท่ีมีความรู้ทางเทคนิค  เพื่อประโยชน์ในการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(16.2)  ให้การศึกษา อบรม และฝึกฝนแรงงานในสถานประกอบการ                        
เพื่อความปลอดภยัในการท างาน และสามารถป้องกนัและรักษาความปลอดภยั
ในสถานประกอบการของตนเอง (กรมพฒันาฝีมือแรงงาน) 
(16.3) ส ารวจ จดัเตรียม จดัหา โดยการเรียกร้องเกณฑ์จา้งหรือเช่าเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(16.4) ตรวจสอบข้อมูลแรงงานท่ีได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อให้                     
การช่วยเหลือด้านคุ้มครอง และเรียกร้องสิทธิท่ีพึงได้ตามกฎหมายแรงงาน  
(กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน) 
(16.5) ฝึกอาชีพและจดัหางานใหผู้ป้ระสบภยั (กรมพฒันาฝีมือแรงงาน) 
(16.6) จดัหน่วยให้บริการดา้นประกนัสังคมแก่แรงงานท่ีประสบภยั (ส านกังาน
ประกนัสังคม) 

(17) กระทรวงวฒันธรรม   
 
 
 
 
 
 

 

(17.1) จัดท าฐานข้อมูลโบราณสถานท่ีสามารถใช้เป็นจุดอพยพ/ศูนย์พกัพิง
ชั่วคราวหรือสถานท่ีอ านวยความสะดวกแก่การปฏิบติังานของกองบญัชาการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ และกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยัในพื้นท่ี  (กรมศิลปากร) 
(17.2) จดัเตรียมพื้นท่ีโบราณสถานท่ีสามารถใชเ้ป็นจุดอพยพ/ศูนยพ์กัพิงชัว่คราว 
 หรือสถานท่ีอ านวยความสะดวกแก่การปฏิบติังานของกองบญัชาการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภยัในพื้นท่ี  (กรมศิลปากร) 
(17.3) ฟ้ืนฟูบูรณะศาสนสถาน (ยกเวน้วดัและมสัยิด) โบราณสถาน โบราณวตัถุท่ี
เสียหายจากสาธารณภยัใหก้ลบัคืนสู่สภาพเดิม (กรมการศาสนา และกรมศิลปากร) 

(18) กระทรวงวทิยาศาสตร์ 
        และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 

(18.1) ศึกษา คน้ควา้ และวิจยัดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมส าหรับ  
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั (ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ และสถาบนั
เทคโนโลยนิีวเคลียร์แห่งชาติ  (องคก์ารมหาชน)) 
(18.2) ใหบ้ริการขอ้มูลดาวเทียมส ารวจทรัพยากร ขอ้มูลภูมิสารสนเทศ และขอ้มูล
จากเรดาร์ชายฝ่ังเพื่อการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ส านกัพฒันาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน)) 
 



34 
 

หน่วยงาน บทบาทหน้าที่ 
 

 
(18.3) สนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีเก่ียวกับการจัดการสาธารณภัย 
(ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ส านักพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
และสถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องคก์ารมหาชน)) 

(19) กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 

 

(19.1) พฒันาหลักสูตรการเรียน การสอนเก่ียวกับการป้องกันและบรรเทา                  
สาธารณภยัทุกระดบัชั้น ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดบัชั้นอุดมศึกษา 
(19.2) ส่งเสริมหน่วยงานการศึกษาให้มีบทบาทในการช่วยเหลือ/สนับสนุน                     
การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(19.3) ส่งเสริมให้ความรู้และการสร้างจิตส านึกแก่นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนใหมี้ส่วนร่วมในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(19.4) สนับสนุนบุคลากรด้านการศึกษา เช่น ลูกเสือและเนตรนารี เป็นต้น                       
เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานของกองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
แห่งชาติ และกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในพื้นท่ี 
(19.5) ส ารวจและจดัท าฐานขอ้มูลสถานศึกษาเพื่อใชเ้ป็นศูนยพ์กัพิงชัว่คราว 

20. กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(20.1) จดัเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลทุกระดบัในการรับมือกบัสาธารณภยั 
รวมถึงพฒันาบุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมคัรให้มีความรู้ และทกัษะ 
พร้อมท่ีจะปฏิบัติงานเ ม่ือเ กิดสาธารณภัย  และป้องกันตนเองจากภัย                
ท่ีเกิดข้ึนขณะปฏิบติังาน  
(20.2) จดัหาและจดัเตรียมส ารองทรัพยากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข รวมถึง
การพฒันาทีมปฏิบติัการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉินในระดับต่าง ๆ               
ท่ีพร้อมปฏิบติัการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถใช้
ประโยชน์ได้ทนัทีเม่ือเกิดสาธารณภยั ได้แก่ ทีม Mini MERT ระดับอ าเภอ               
ทีม MERT (Medical Emergency Response Team) ระดบัจงัหวดั ทีมเฝ้าระวงั
สอบสวนโรคเคล่ือนท่ีเร็ว (SRRT) เป็นตน้ 
(20.3) จดัใหมี้และพฒันาระบบส่ือสารเพื่อการประสานงานและสั่งการภายใน
และภายนอกกระทรวงสาธารณสุข  รวมถึง หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและ
ภาคเอกชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
(20.4) พฒันาระบบฐานข้อมูลผูเ้ช่ียวชาญทางการแพทย์และสาธารณสุข 
รวมทั้งเคร่ืองมือทางการแพทยแ์ละเวชภณัฑข์องภาครัฐ และเอกชน   
(20.5) เป็นหน่วยงานหลกัดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขรับผิดชอบในการ
ตอบสนองต่อสาธารณภยั โดยประสานและจดัการให้มีผูบ้ญัชาการเหตุการณ์
ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข (Public Health & Medical Incidence Commander) 
รวมทั้งจดัให้มีศูนยป์ฏิบติัการดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขในระดบัต่าง ๆ 
(Public Health Emergency Operation Center: PHEOC)  
(20.6) ประสานและสั่งการหน่วยงานสังกดัและหน่วยงานในก ากบัของกระทรวง
สาธารณสุข ได้แก่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ส านักงาน
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) องคก์ารเภสัชกรรม (GPO) เป็นตน้ พร้อมทั้ง
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หน่วยงาน บทบาทหน้าที่ 
ประสานความร่วมมือหน่วยงาน เครือข่าย ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
เช่น โรงพยาบาลในสังกดัมหาวิทยาลยั โรงพยาบาลในสังกดักระทรวงกลาโหม 
กระทรวงมหาดไทย โรงพยาบาลเอกชน มูลนิธิฯ อาสาสมคัรต่าง ๆ เป็นตน้  
(20.7) ประสานการระดมสรรพก าลงัและทรัพยากรดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข
แบบบูรณาการ (Integrated resource management) จากทุกภาคส่วน  
(20.8) จดัใหมี้การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (Emergency Care System) ครอบคลุม 
การแพทยฉุ์กเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล (Emergency medical services : EMS)  
การรักษาพยาบาลฉุกเฉินท่ีโรงพยาบาล (Emergency Care in hospital) การส่งต่อ 
(Interhospital care) และจัดระบบเครือข่ายบริการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขสนบัสนุนการปฏิบติังานทัว่ประเทศ  
(20.9) จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและความเสียหายทางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข และการรายงานผลอยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว  
(20.10) ก ากับให้มีการคงสภาพและประคับประคองระบบบริการ                       
ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขครอบคลุมทุกมิติ ไดแ้ก่ มิติดา้นการดูแลสภาพ
จิตใจ การอนามยัแม่และเด็ก การป้องกนัและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล 
การเฝ้าระวงัโรคติดต่อ ตลอดจนการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขของผูป้ระสบภยัไดอ้ยา่งทัว่ถึงในทุกพื้นท่ีของประเทศ 
(20.11) ฟ้ืนฟูระบบการบริการดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข รวมถึงฟ้ืนฟู
สภาพจิตใจ สังคม และวิถีชีวิตของผูป้ระสบภยั และผูเ้ก่ียวขอ้งให้กลบัคืนสู่
ภาวะปกติโดยเร็ว 
(20.12) จัด ให้ ค ว าม รู้ แ ก่ประชาชนและ ชุมชนในด้ านก าร ป้ องกัน                           
การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้  การสุขาภิบาล และอนามยั ส่ิงแวดล้อมเพื่อให้
สามารถช่วยตนเองและผูอ่ื้นได ้
(20.13) พฒันาให้มีระบบการพยากรณ์โรค (Prognosis) และการแจง้เตือนภยั (Warning 
system) พร้อมทั้ง มีการกระจายขอ้มูลข่าวสารระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
(20.14) พฒันาวิชาการและองคค์วามรู้ดา้นเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค และ
เผยแพร่ใหภ้าคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งใชเ้ป็นแนวปฏิบติั  

(21) สถาบันการแพทย์ 
        ฉุกเฉินแห่งชาต ิ

 
 
 
 
 

 

(21.1) สนบัสนุนงานดา้นการแพทยฉุ์กเฉินแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
(21.2) สนบัสนุนหน่วยงานท่ีจดัท าขอ้มูลผูบ้าดเจบ็และผูเ้สียชีวิตจากภยัท่ีเกิดข้ึน 
(21.3) จดัท ามาตรฐาน หลกัเกณฑ ์เกณฑ ์และวธีิปฏิบติัการฉุกเฉินตามมาตรฐาน
ในระบบการแพทยฉุ์กเฉิน  
(21.4) สนับสนุนให้มีระบบปฏิบติัการฉุกเฉิน และพฒันาระบบส่ือสารและ
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัการฉุกเฉิน 
(21.5) ศึกษา คน้ควา้ วจิยัและพฒันา รวมถึงเผยแพร่ความรู้การแพทยฉุ์กเฉิน  
(21.6) จดัให้มีการศึกษาและฝึกอบรมการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัการแพทย์
ฉุกเฉิน  
(21.7) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติัการฉุกเฉิน 
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หน่วยงาน บทบาทหน้าที่ 
(22) กระทรวงอุตสาหกรรม  

 
 

(22.1) ก าหนดมาตรฐานและก ากบัดูแลการผลิตสินคา้อุตสาหกรรม สินคา้ชุมชน 
ท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบใหเ้ป็นไปอยา่งมีคุณภาพตามท่ีกฎหมาย กฎ ระเบียบและ
วธีิการอ่ืนท่ีก าหนด 
(22.2) จดัท าแผนการจดัการสาธารณภยัให้สอดคลอ้งกบัแผนการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ 
(22.3) สนบัสนุนขอ้มูลและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการสารเคมีและวตัถุอนัตราย   
เพื่อการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(22.4) จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรของแหล่งอุตสาหกรรม เพื่อใช้สนับสนุน            
การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(22.5) ใหค้วามช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บผลกระทบจากสาธารณภยั 

(23) ส านักงานต ารวจ 
        แห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

(23.1) รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นท่ี
ประสบภยัและพื้นท่ีใกลเ้คียง  
(23.2) ควบคุมและบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อป้องกนัและปราบปรามการกระท าผิด
ทางอาญา 
(23.3) ปฏิบติัหน้าท่ีดา้นการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล การจดัการศพ การติดตาม 
ผูสู้ญหาย และการส่งกลบั 
(23.4) จดัระบบจราจรในพื้นท่ีประสบภยัและพื้นท่ีใกลเ้คียง  
(23.5) จัดชุดเจ้าหน้าท่ีผู ้เช่ียวชาญพิเศษสนับสนุนการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภยั เช่น ชุดกูภ้ยั ชุดสุนขัคน้หา ชุดเก็บกู ้และท าลายวตัถุระเบิด เป็นตน้ 
(23.6)  สนับสนุนก าลัง เจ้าหน้า ท่ี  เค ร่ืองมือ อุปกรณ์  และยานพาหนะ                      
แก่กองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ และกองอ านวยการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในพื้นท่ี 

(24) ส านักงาน 
        พระพุทธศาสนา 
        แห่งชาติ 

 
 
 
 

 

(23.1) จดัท าฐานขอ้มูลวดัท่ีสามารถใชเ้ป็นจุดอพยพ/ศูนยพ์กัพิงชัว่คราว หรือ
สถานท่ีอ านวยความสะดวกแก่การปฏิบติังานของกองบญัชาการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภยัในพื้นท่ี 
(23.2) จดัเตรียมพื้นท่ีวดัท่ีสามารถใช้เป็นจุดอพยพ/ศูนยพ์กัพิงชัว่คราว หรือ
สถานท่ีอ านวยความสะดวกแก่การปฏิบติังานของกองบญัชาการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภยัในพื้นท่ี 
(23.3) ฟ้ืนฟูบูรณะวดัท่ีเสียหายจากสาธารณภยัใหก้ลบัสู่สภาพปกติหรือดีกวา่เดิม 
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หน่วยงาน บทบาทหน้าที่ 
(25) มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ 
          ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

(25.1)ใหก้ารสงเคราะห์ช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณภยัท่ีเกิดข้ึนทัว่ประเทศ 
(25.2) ให้การสงเคราะห์ดา้นการศึกษา ทุนการศึกษา และเด็กก าพร้าหรืออนาถา
ท่ีครอบครัวประสบสาธารณภยั 
(25.3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                        
ทัว่ประเทศ 
(25.4) ใหก้ารสงเคราะห์ช่วยเหลือและบรรเทาแก่ประชาชนท่ีไดรั้บความทุกขย์าก
เดือดร้อน  

(26) สภากาชาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(26.1) จดัเตรียมโลหิต ยา เวชภณัฑ์ วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนเคร่ืองอุปโภค
บริโภคเพื่อใชใ้นการบรรเทาทุกขแ์ละสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั 
(26.2) ฝึกอบรมเจา้หน้าท่ี สมาชิกสภากาชาดไทย อาสากาชาด เหล่ากาชาด
จังหวดั และประชาชนเพื่อเตรียมพร้อมรับสาธารณภัย รวมถึงให้ความรู้
เก่ียวกบัการปฐมพยาบาลและการสาธารณสุขเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเอง
และผูอ่ื้นไดเ้ม่ือประสบภยั  
(26.3) บรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยัขณะเกิดเหตุ  และหลงัเกิดเหตุดว้ยการบริการ
ทางการแพทย ์ทั้งการรักษาพยาบาล ป้องกนัโรค และสงเคราะห์เคร่ืองอุปโภค
บริโภค ตลอดจนอุปกรณ์และบริการอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นของผูป้ระสบภยั 
(26.4) ติดต่อและประสานความร่วมมือกับสภากาชาดประเทศต่าง  ๆ                       
ผา่นคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ และสหพนัธ์กาชาดและสภาเส้ียว
วงเดือนแดงระหวา่งประเทศ 

(27) ส านักงานคณะกรรมการ 
       กจิการกระจายเสียง 
       กจิการโทรทศัน์ และ 
       กจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 
 
 
 

ควบคุม ก ากับ ดูแล การใช้คล่ืนความถ่ีวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์        
เพื่อสนับสนุนการจดัการสาธารณภยั เม่ือได้รับการประสานจากหน่วยงาน            
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(28) องค์การสาธารณกุศล 
        มูลนิธิ และภาคเอกชน 
 
 
 
 

(28.1) สนบัสนุนกองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติหรือ               
กองอ านวยการป้องกนัและสาธารณภยัในพื้นท่ี 
(28.2) สนับสนุนการจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
(28.3) ร่วมปฏิบติังานตามท่ีผูอ้  านวยการมอบหมายตามขีดความสามารถและ
ทรัพยากร 
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นายกรัฐมนตรี 

กปภ.ช. 
แผน 
ปภ.ช. 

สมช. 

ศบภ.กห. 
(รมว.กห.) 

 

ทท. 
(ศบภ.ทท.) 

ทบ. 
(ศบภ.ทบ.) 

ทร. 
(ศบภ.ทร.) 

ทอ. 
(ศบภ.ทอ.) 

นขต.บก.
ทท. 

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

นขต.ทอ.  
หน่วย ณ ที่ตั้ง

ต่างจังหวดั ฝูงบิน
อิสระ  

มทบ. 

กอ.รมน. 

ผบ.ปภ.ช. 
(รมว.มท.) 

 

บกปภ.ช. 

ผอ.กอปภ.ก. 
ผอ.กลาง (อ.ปภ.) 

ความช่วยเหลือระหว่าง
ประเทศ 

ตามกรอบความร่วมมือ 

ศูนย์ ปภ.เขต 
ทุกเขต 

ผอ.กทม. 
 (ผว.กทม.) 
กอปภ.กทม. 

ผอ.จว. 
(ผวจ.) 
กอปภ.จ. 

ผอ.อ าเภอ  
(นอภ.) 

กอปภ.อ าเภอ 

ผอ.ท้องถิ่น 
(นายก อบต.) 
กอปภ.อบต. 

ผอ.ท้องถิ่น 
(นายกเทศมนตรี) 
กอปภ.เทศบาล 

ผอ.ท้องถิ่น 
(นายกเมืองพทัยา) 
กอปภ.เมืองพทัยา 

กระทรวง  
กรม 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ภาคเอกขน  
องค์กร 

มูลนิธิการ
กศุล 

ตร. 

ภ.1-9 

บช.ก. 
 

ศชต. 
 

บช.ส. 
 

นขต.ทบ. 
ทภ.1,2,3,4 

 

บช.
 

บช.น. 

บก.ทท. 
(ศบภ.บก.
ทท.) 

สป. 
(ศบภ.สป.) 

สพฐ.ตร
. 

กองก าลงัหรือหน่วยเฉพาะกจิในพืน้ที่/ 
หน่วยทหารในพืน้ที่* 

หมายเหตุ 
                  สายการบงัคบับญัชา 
   ---------  สายการประสานงาน  
* การแบ่งมอบพ้ืนท่ีรับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงกลาโหม และหนงัสือตกลงร่วมกนัระหวา่ง ผอ.จว. หรือผว.กทม. และ ผบ. ของ
ทหารในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

แผนภาพท่ี 3 - 3 : แผนผงัความเช่ือมโยงการปฏิบติัร่วมกบัหน่วยต่าง ๆ   
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 3.3.2 แนวทางการปฏิบัติร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ 
 (1)  แนวทางการปฏิบัติร่วมกบัหน่วยทหาร  
     ในการปฏิบติัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัร่วมระหวา่งพลเรือนกบัทหารนั้น จะตอ้ง
มีการประสานงานระหว่างกนัอย่างใกล้ชิด และพยายามเสริมสร้างความเขา้ใจระหว่างกนั รวมทั้งด ารง      
การติดต่อส่ือสารระหว่างกนัอย่างต่อเน่ือง เพื่อป้องกนัความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนระหว่างการปฏิบติังาน 
ทั้งน้ี เพื่อเป็นการสนับสนุนการจดัการสาธารณภยัของกองบญัชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั
แห่งชาติ และศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์แต่ละระดบั ฝ่ายทหารอาจพิจารณาจดัตั้งศูนยป์ระสานงานระหวา่ง
พลเรือนกับทหาร หรือศูนย์ปฏิบัติงานร่วมระหว่างพลเรือนกับทหาร ข้ึนอยู่กับระดับของหน่วยและ
สถานการณ์สาธารณภัย เพื่อประชุมหารือและแลกเปล่ียนข้อมูลในการจัดการสาธารณภัย รวมทั้ ง                     
การบรรยายสรุปสถานการณ์ประจ าวนั เพื่อท าความเขา้ใจต่อสถานการณ์ให้ตรงกนั โดยยึดกรอบแนวทาง           
การปฏิบติัตามมาตรฐานหลกัสากล และพระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 ดงัน้ี 
 (1.1) ด าเนินการตามมาตรา 46 แห่งพระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 
 (1.2) ด าเนินการตามแนวทางการปฏิบติังานร่วมระหว่างพลเรือนกับทหารในการบรรเทา       
สาธารณภยั 
 (1.3) ด ารงการติดต่อส่ือสารและประสานการปฏิบติัอยา่งใกลชิ้ดระหวา่งพลเรือนกบัทหาร
ในพื้นท่ี 
 (2)  แนวทางการปฏิบัติร่วมกบัภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณกุศล 
  (2.1) ใหจ้ดัเจา้หนา้ท่ี ประสานงาน กบัศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์แต่ละระดบั (กรณีเกิดสาธารณภยั) 
เพื่อร่วมปฏิบติัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัใหเ้ป็นไปอยา่งมีเอกภาพ 
  (2.2) ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ 
ร่วมกบัองคก์ารสาธารณกุศลจดัท าแนวทางปฏิบติัในการสนบัสนุนก าลงัทรัพยากร เจา้หนา้ท่ี อุปกรณ์ และ
เคร่ืองมือ เพื่อการปฏิบติังานขององคก์รปฏิบติัในการจดัการสาธารณภยัแต่ละระดบั 
 (3) แนวทางการปฏิบัติร่วมกบัต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
 (3.1) รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศในกรณีท่ีเกิดสาธารณภยัร้ายแรงอยา่งยิ่ง (ระดบั 4) 
และมีความจ าเป็นตอ้งขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ให้กระทรวงการต่างประเทศน าเร่ืองเสนอ              
สู่การพิจารณาของกองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ เม่ือไดรั้บความเห็นชอบจาก
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้ประสานงานกับ
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ี เ ก่ียวข้อง                                  
โดยใหก้ระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลกัในการประสานงานการรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศต่อไป 
 (3.2) ให้กระทรวงการต่างประเทศ  จดัท ามาตรฐานวิธีปฏิบติัส าหรับหน่วยงานและองค์การ
ระหวา่งประเทศท่ีด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือประเทศไทยในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
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 (3.3) กรณีท่ีรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศหรือองค์กรภาคเอกชน
ต่างประเทศมีความประสงค์จะให้การสนับสนุนส่ิงของ ก าลัง เจ้าหน้า ท่ีหรือส่ิง อ่ืนใด เพื่อให ้                  
ความช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณภยัท่ีเกิดข้ึนในราชอาณาจกัรไทยให้ด าเนินการตามข้อผูกพนัสัญญา
ข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีได้มีการจัดท า ข้ึน โดยยกเว้นอากรแก่ส่ิงของนั้ น                               
ทั้งน้ี ใหก้ระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานรับผดิชอบหลกั 
 (3.4) ให้กระทรวงการต่างประเทศจดัท าแนวทางการปฏิบติัในการให้ความช่วยเหลือ
ต่างประเทศกรณีเกิดสาธารณภยั และมีการร้องขอความช่วยเหลือจากประเทศไทย โดยให้หน่วยงาน                   
ท่ีเก่ียวขอ้งใหก้ารสนบัสนุน 

3.4 ขอบเขตสาธารณภัย 
ขอบเขตสาธารณภยัตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติฉบบัน้ี ให้เป็นไปตาม

ความหมาย “สาธารณภยั” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 ดงัน้ี 
“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น ้า                     
การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ                   
มีผู้ท าให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซ่ึงก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน                  
หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ 
และการก่อวนิาศกรรมด้วย” 

3.5 ระดับการจัดการสาธารณภัย 
ระดับการจัดการสาธารณภัยแบ่งเป็น 4 ระดับ ทั้ งน้ี ข้ึนกับพื้นท่ี ประชากร ความซับซ้อน หรือ

ความสามารถในการจดัการสาธารณภยั ตลอดจนศกัยภาพด้านทรัพยากร  ท่ีผูมี้อ  านาจตามกฎหมายใช ้              
ดุลยพินิจในการตดัสินใจเก่ียวกบัความสามารถในการเขา้ควบคุมสถานการณ์เป็นหลกั ดงัน้ี 

ระดับ การจัดการ ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
1 สาธารณภยัขนาดเล็ก ผูอ้  านวยการอ าเภอ ผูอ้  านวยการทอ้งถ่ิน และ/หรือ 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุมและสั่งการ 
2 สาธารณภยัขนาดกลาง ผูอ้  านวยการจงัหวดั หรือผูอ้  านวยการกรุงเทพมหานคร  

ควบคุม สั่งการและบญัชาการ 
3 สาธารณภยัขนาดใหญ่  ผูบ้ญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ   

ควบคุม  สั่งการและบญัชาการ 
4 สาธารณภยัร้ายแรงอยา่งยิง่ นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  

ควบคุม  สั่งการและบญัชาการ 
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3.6 กฎหมายและระเบียบทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย  
พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายหลกัในการจดัการความเส่ียงจาก

สาธารณภยัของประเทศ โดยมีกฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/ค าสั่งอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งสนับสนุนการจดัการ             
ความเส่ียงจากสาธารณภยั ดงัน้ี   
 3.6.1  กฎหมายหลกั  
 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และอนุบัญญัติท่ีเก่ียวข้อง                        
รวม 6 ฉบบั ไดแ้ก่  
 (1)  กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่ผูเ้สียหายจากการบ าบดั
ภยนัตรายจากสาธารณภยั พ.ศ. 2554 
 (2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบติัหน้าท่ีของ                      
เจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2553 
 (3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยกิจการอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 
 (4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย และบตัรประจ าตัว                         
เจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2554 
 (5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับการออกหนังสือรับรอง                    
กรณีผูป้ระสบภยั หรือเจา้ของหรือผูค้รอบครองทรัพยสิ์น  ร้องขอหลกัฐานเพื่อรับการสงเคราะห์ หรือ
บริการอ่ืนใด พ.ศ. 2552 
 (6)  ประกาศกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เร่ือง แบบหนงัสือรับรองผูป้ระสบภยั 

 3.6.2 กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/ค าส่ัง ทีส่ าคัญเพ่ือการสนับสนุนการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
 (1) พระ ร า ชบัญญั ติ ร ะ เ บี ย บบ ริห า ร ร า ชก า ร แผ่ น ดิ น  พ . ศ .  2534 แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ                         
ส านกันายกรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  
 (1.1) ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการบริหารทรัพยากรน ้าแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
 (1.2) ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการป้องกนัและขจดัมลพิษทางน ้ าเน่ืองจากน ้ ามนั 
พ.ศ. 2547 
 (1.3) ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการบริหารระบบเตือนภยัพิบติัแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 (1.4) ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการบริจาคและการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบ 
สาธารณภยั พ.ศ. 2542 
 (1.5) ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยกองทุนร่วมบรรเทาความเสียหายทางการเกษตร พ.ศ. 2539 
 (1.6) ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยกองทุนร่วมบรรเทาความเสียหายทางการเกษตร 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2548 
 (1.7) ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการประสานงานดา้นสาธารณูปโภค พ.ศ. 2529   
 (1.8) ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการป้องกนัอุบติัภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2538 
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 (1.9) ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยนโยบายและการฟ้ืนฟูทะเลไทย พ.ศ. 2539 
 (1.10) ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544  
 (1.11) ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยคณะกรรมการบริหารสินเช่ือเกษตรแห่งชาติ พ.ศ. 2541   
 (2) พระราชบญัญติัวธีิการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และระเบียบกระทรวงการคลงัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  
 (2.1) ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั 
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556  
      - หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเ งินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู ้ประสบภัยพิบัติ                       
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 
 (2.2)  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทย                            
ในต่างประเทศ พ.ศ. 2541 
 (2.3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็นในการรักษาความมัน่คงของประเทศ พ.ศ. 2532                                                                  
 (2.4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อการป้องกันและ                 
ขจดัภาวะมลพิษทางทะเลเน่ืองจากน ้ามนั พ.ศ. 2527 
 (2.5) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือราษฎร                  
ท่ีประสบภาวะฝนแลง้ พ.ศ. 2521 
 (3) พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากอุทกภยั 
พ.ศ. 2555 
 (4) พระราชก าหนดกองทุนส่งเสริมการประกนัภยัพิบติั พ.ศ. 2555 
 (5) ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 85/2557 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดนโยบาย
และการบริหารจดัการทรัพยากรน ้า 
 (6) พระราชบญัญติั/ระเบียบ/ประกาศ/ค าสั่งอ่ืน ๆ  
 (6.1) พระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ. 2457 
 (6.2) พระราชบญัญติัควบคุมกิจการธนาคารในภาวะฉุกเฉิน พุทธศกัราช 2484 
 (6.3) พระราชบญัญติัควบคุมและจดัการกิจการหรือทรัพยสิ์นของคนต่างดา้วบางจ าพวก          
ในภาวะคบัขนั พุทธศกัราช 2484 
 (6.4) พระราชบญัญติัคนัและคูน ้า พ.ศ. 2505 
 (6.5) พระราชบญัญติัทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2542 
 (6.6) พระราชบญัญติัสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัเน่ืองจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบติังาน    
ของชาติ หรือการปฏิบติัตามหนา้ท่ีมนุษยธรรม พ.ศ. 2543 
 (6.7) พระราชบญัญติัทางหลวง พ.ศ. 2535 
 (6.8) พระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 
  - ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ก าหนดแบบแจง้การเกิดอุบติัภยั
ร้ายแรง หรือการประสบอนัตรายจากการท างาน พ.ศ. 2554 
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  (6.9) พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู ้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะ                   
เหตุปฏิบติัราชการ พ.ศ. 2546 
  (6.10) พระราชบญัญติัจดัระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 
  (6.11) พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
  (6.12) พระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 
   - กฎกระทรวงก าหนดแบบและวิธีการให้เจา้ของพาหนะหรือผูค้วบคุมพาหนะ               
ท่ีเขา้มาในราชอาณาจกัรแจง้และยื่นเอกสารต่อเจา้พนกังานสาธารณสุขประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหวา่งประเทศ 
พ.ศ. 2552 
  (6.13) พระราชบญัญติัโรคระบาดสัตว ์พ.ศ. 2499 
  (6.14) พระราชบญัญติัโรคพิษสุนขับา้ พ.ศ. 2535 
  (6.15) พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
  (6.16) พระราชบญัญติัพลงังานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 
   - กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการจดัการกากกมัมนัตรังสี พ.ศ. 2546 
  (6.17) พระราชบญัญติัอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียม
อาวธุปืน พ.ศ. 2490 
  (6.18) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบติังานของผูป้ระกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์              
ในกรณีเกิดภยัพิบติัหรือเหตุฉุกเฉิน 

 (6.19) กฎกระทรวงยกเวน้ค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานใหแ้ก่ผูป้ระกอบกิจการโรงงานซ่ึงไดรั้บความเสียหายจากภยัธรรมชาติ พ.ศ. 2547 
 (6.20) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              
เร่ืองการจดัสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการช่วยเหลือฟ้ืนฟูความเสียหายจากภยัพิบติัธรรมชาติและ       
สาธารณภยัปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  
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 3.6.3 กฎหมายในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยทีส่ าคัญ  
  

    

 
สาธารณภัย 

 
 

กฎหมายหลกั 
ในการจัดการความเส่ียงจาก 

สาธารณภัย 

 

กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/
ค าส่ัง ทีส่ าคัญเพ่ือสนับสนุน
การจัดการความเส่ียงจาก 

สาธารณภัย 

 

กฎหมาย/ระเบียบ
ประกาศ/ค าส่ัง     

อ่ืน ๆ ทีน่ ามาปรับ
ใช้กบัทุกสาธารณภัย 

(1) แผ่นดินไหว, 
      อาคารถล่ม 

พระราชบัญญัติ ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
และอนุบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

(1.1) พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
(1.2) กฎกระทรวงก าหนด
หลัก เ กณฑ์ ก า รอ นุญาต
ดั ด แ ป ล ง อ า ค า ร เ พื่ อ                         
เสริมความมัน่คงแขง็แรง 
ของอ าค า ร ให้ ส า ม า รถ              
ต้านแรงสั่นสะเทือนจาก
แผน่ดินไหว พ.ศ. 2555 
(1.3) กฎกระทรวงก าหนด 
การรับน ้าหนกั ความตา้นทาน 
ความคงทนของอาคารและ
พื้นดินท่ีรองรับอาคารใน
การตา้นทานแรงสั่นสะเทือน
ของแผน่ดินไหว พ.ศ. 2550 

ฯลฯ 

กฎหมาย/ระเบียบ/
ป ร ะ ก า ศ อ่ื น  ๆ      
ดงัระบุไวใ้น  
- ขอ้ 3.6.2 (1.3)-(1.8), 
(1.10), (1.11) 
- ขอ้ 3.6.2 (2.1)-(2.3) 
- ขอ้ 3.6.2 (3)-(4)  
- ขอ้ 3.6.2 (6)  
(6.1)-(6.11), (6.18) 
ให้น ามาป รับใช ้
กั บ ก า ร จั ด ก า ร               
สาธารณภยัตามควร
แก่กรณี 

(2) อุทกภัย  พระราชบัญญัติ ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
และอนุบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

(2.1) พระราชบญัญติัการ
ชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 
(2.2) พระราชบัญญัติ              
การเดินเรือในน่านน ้ าไทย 
พ.ศ. 2456  
(2.3) พระราชก าหนด                
ก า ร ให้ ค ว าม ช่ ว ย เห ลื อ                 
ทางการเ งินแก่ผู ้ท่ี ได้ รับ
ความเสียหายจากอุทกภัย 
พ.ศ. 2555 
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สาธารณภัย 

 
 

กฎหมายหลกั 
ในการจัดการความเส่ียงจาก 

สาธารณภัย 

 

กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/
ค าส่ัง ทีส่ าคัญเพ่ือสนับสนุน
การจัดการความเส่ียงจาก 

สาธารณภัย 

 

กฎหมาย/ระเบียบ
ประกาศ/ค าส่ัง     

อ่ืน ๆ ทีน่ ามาปรับ
ใช้กบัทุกสาธารณภัย 

(2.4) ค าสั่งคณะรักษา              
ค ว า ม ส ง บ แ ห่ ง ช า ติ                      
ท่ี 85/2557 เร่ือง แต่งตั้ ง
คณะก ร รมก า รก า หนด
นโยบายและการบริหาร
จดัการทรัพยากรน ้า 
(2.5) ระเบียบส านัก
น า ยก รั ฐมนต รี  ว่ า ด้ ว ย               
การบริหารระบบเตือนภัย
พิบติัแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
(2.6) ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร น ้ า
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 

ฯลฯ 

กฎหมาย/ระเบียบ/
ป ร ะ ก า ศ อ่ื น  ๆ      
ดงัระบุไวใ้น  
- ขอ้ 3.6.2 (1.3)-(1.8), 
(1.10), (1.11) 
- ขอ้ 3.6.2 (2.1)-(2.3) 
- ขอ้ 3.6.2 (3)-(4)  
- ขอ้ 3.6.2 (6)  
(6.1)-(6.11), (6.18) 
ใหน้ ามาปรับใช ้
กบัการจดัการ               
สาธารณภยัตามควร
แก่กรณี 

(3) อคัคีภัย พระราชบัญญัติ ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
และอนุบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

(3.1) พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522   
(3.2) พระราชบัญญัติ            
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน พ.ศ. 2554 
(3.3) กฎกระทรวงก าหนด
ประเภทและระบบความ
ปลอดภัยของอาคารท่ีใช้
เพื่อประกอบกิจการเป็น
สถานบริการ พ.ศ. 2555 
(3.4) กฎกระทรวงว่าด้วย
การอนุญาตให้ใช้อาคาร 
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สาธารณภัย 

 
 

กฎหมายหลกั 
ในการจัดการความเส่ียงจาก 

สาธารณภัย 

 

กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/
ค าส่ัง ทีส่ าคัญเพ่ือสนับสนุน
การจัดการความเส่ียงจาก 

สาธารณภัย 

 

กฎหมาย/ระเบียบ
ประกาศ/ค าส่ัง     

อ่ืน ๆ ทีน่ ามาปรับ
ใช้กบัทุกสาธารณภัย 

เ พื่ อ ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร               
โรงมหรสพ ประเภทและ
ระบบความปลอดภัยของ
โรงมหรสพ และอัตรา
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ส า ห รั บ           
การอนุญาตให้ใช้อาคาร 
เพื่ อประกอบกิจการโรง
มหรสพ พ.ศ. 2550  
(3.5) กฎกระทรวงก าหนด
ช นิ ดห รื อป ระ เ ภท ขอ ง
อาคารท่ีเจา้ของอาคารหรือ
ผู ้ครอบครองอาคารหรือ
ผู ้ด า เ นินการต้องท าการ
ประกันภยัความรับผิดตาม
กฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย 
แ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
บุคคลภายนอก พ.ศ. 2548 
(3.6) ประกาศกรมธุรกิจ
พลังงานเร่ือง หลักเกณฑ์
และวิธีการในการจัดให้มี
การประกนัภยัความเสียหาย
แก่ผูไ้ดรั้บความเสียหายจาก
ภยัอนัเกิดจากการประกอบ
กิจการควบคุมประเภทท่ี 3
พ.ศ. 2549 

ฯลฯ 
 
 

กฎหมาย/ระเบียบ/
ป ร ะ ก า ศ อ่ื น  ๆ      
ดงัระบุไวใ้น  
- ขอ้ 3.6.2 (1.3)-(1.8), 
(1.10), (1.11) 
- ขอ้ 3.6.2 (2.1)-(2.3) 
- ขอ้ 3.6.2 (3)-(4)  
- ขอ้ 3.6.2 (6)  
(6.1)-(6.11), (6.18) 
ใหน้ ามาปรับใช ้
กบัการจดัการ               
สาธารณภยัตามควร
แก่กรณี 
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สาธารณภัย 

 
 

กฎหมายหลกั 
ในการจัดการความเส่ียงจาก 

สาธารณภัย 

 

กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/
ค าส่ัง ทีส่ าคัญเพ่ือสนับสนุน
การจัดการความเส่ียงจาก 

สาธารณภัย 

 

กฎหมาย/ระเบียบ
ประกาศ/ค าส่ัง     

อ่ืน ๆ ทีน่ ามาปรับ
ใช้กบัทุกสาธารณภัย 

(4) ภัยจาก 
     สารเคมี/วตัถุ             
     อนัตราย 

พระราชบัญญัติ ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
และอนุบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

(4.1) พระราชบญัญติัวตัถุ
อนัตราย พ.ศ. 2535 
(4.2) พระราชบญัญติัพลงังาน
ปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 
         - กฎกระทรวงก าหนด
หลัก เ กณฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร
จัดการกากกัมมันต รัง สี 
พ.ศ. 2546 
(4.3) พระราชบญัญติัอาวุธ
ปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิง และ  
ส่ิงเทียมอาวธุปืน พ.ศ. 2490 

ฯลฯ 

กฎหมาย/ระเบียบ/
ป ร ะ ก า ศ อ่ื น  ๆ      
ดงัระบุไวใ้น  
- ขอ้ 3.6.2 (1.3)-(1.8), 
(1.10), (1.11) 
- ขอ้ 3.6.2 (2.1)-(2.3) 
- ขอ้ 3.6.2 (3)-(4)  
- ขอ้ 3.6.2 (6)  
(6.1)-(6.11), (6.18) 
ใหน้ ามาปรับใช ้
กบัการจดัการ               
สาธารณภยัตามควร
แก่กรณี 

 
(5) สาธารณภัย 
      ทางน า้และ 
      ทางทะเล เช่น 
     มลพษิทางน า้ 
     เน่ืองจาก 
     น า้มัน,   
     การกู้ภัย 
     ทางทะเล 

พระราชบัญญัติ ป้องกันและ
บ ร ร เ ท า ส า ธ า ร ณ ภั ย               
พ.ศ. 2550 และอนุบัญญัติ             
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5.1) พระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน ้ าไทย พ.ศ. 
2456  
(5.2) พระราชบัญญัติให้
อ านาจทหารเรือปราบปราม
การกระท าความผิดบางอย่าง
ทางทะเล พ.ศ. 2490 และ               
ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
(5.3) พระราชบญัญติัว่าด้วย
ความผิดเก่ียวกบัสถานท่ีผลิต
ปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. 2530 
(5.4) พระราชบัญญัติ เพิ่ ม
อ านาจต ารวจในการป้องกนั
และปราบปรามการกระท าผิด
ทางน ้า พ.ศ. 2496 
(5.5) พระราชบญัญติัส่งเสริม
แ ล ะ รั ก ษ า คุ ณ ภ า พ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมาย/ระเบียบ/
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สาธารณภัย 

 
 

กฎหมายหลกั 
ในการจัดการความเส่ียงจาก 

สาธารณภัย 

 

กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/
ค าส่ัง ทีส่ าคัญเพ่ือสนับสนุน
การจัดการความเส่ียงจาก 

สาธารณภัย 

 

กฎหมาย/ระเบียบ
ประกาศ/ค าส่ัง     

อ่ืน ๆ ทีน่ ามาปรับ
ใช้กบัทุกสาธารณภัย 

(5.6) พระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
(5.7) ระเบี ยบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ป้องกันและขจัดมลพิษทาง
น ้าเน่ืองจากน ้ามนั พ.ศ. 2547 

(5.8) ประกาศกรมเจ้าท่า             
ท่ี  411/2543 เร่ือง มาตรการ
ความปลอดภยัในการขนส่ง
น ้ามนัและเคมีภณัฑ ์
(5.9) ประกาศกรมเจ้าท่า            
ท่ี 412/2543 เร่ือง แนวทางการ
จัดท าแผนปฏิบัติการขจัด
มลพิษประจ าท่าเรือส าหรับ
ขนส่งสินคา้อนัตราย 
(5.10) ระเบียบส านัก
นา ยก รั ฐมนต รี  ว่ า ด้ ว ย
นโยบายและการฟ้ืนฟูทะเล
ไทย พ.ศ. 2539 
(5.11) ระเบียบกระทรวง  การ
คลงัวา่ดว้ยการจ่ายเงินทดรอง
ราชการเพื่อการป้องกันและ
ขจัดภาวะมลพิษทางทะเล
เน่ืองจากน ้ามนั พ.ศ. 2527 
(5.12) พระราชบญัญติัป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัย                 
พ.ศ. 2550 และอนุบญัญติัท่ี
เก่ียวขอ้ง (เฉพาะจงัหวดัท่ีมี
เขตพื้นท่ีในทะเล) 

ฯลฯ 

ป ร ะ ก า ศ อ่ื น  ๆ      
ดงัระบุไวใ้น  
- ขอ้ 3.6.2 (1.3)-(1.8), 
(1.10), (1.11) 
- ขอ้ 3.6.2 (2.1)-(2.3) 
- ขอ้ 3.6.2 (3)-(4)  
- ขอ้ 3.6.2 (6)  
(6.1)-(6.11), (6.18) 
ใหน้ ามาปรับใช ้
กบัการจดัการ               
สาธารณภยัตามควร
แก่กรณี 
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สาธารณภัย 

 
 

กฎหมายหลกั 
ในการจัดการความเส่ียงจาก 

สาธารณภัย 

 

กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/
ค าส่ัง ทีส่ าคัญเพ่ือสนับสนุน
การจัดการความเส่ียงจาก 

สาธารณภัย 

 

กฎหมาย/ระเบียบ
ประกาศ/ค าส่ัง     

อ่ืน ๆ ทีน่ ามาปรับ
ใช้กบัทุกสาธารณภัย 

(6) ภัยจาก 
      โรคระบาด  
      ในมนุษย์ 

พระราชบัญญัติ ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
และอนุบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

(6.1) พระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2523 
(6.2) พระราชบัญญัติ           
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ฯลฯ 

กฎหมาย/ระเบียบ/
ป ร ะ ก า ศ อ่ื น  ๆ      
ดงัระบุไวใ้น  
- ขอ้ 3.6.2 (1.3)-(1.8), 
(1.10), (1.11) 
- ขอ้ 3.6.2 (2.1)-(2.3) 
- ขอ้ 3.6.2 (3)-(4)  
- ขอ้ 3.6.2 (6)  
(6.1)-(6.11), (6.18) 
ใหน้ ามาปรับใช ้
กบัการจดัการ               
สาธารณภยัตามควร
แก่กรณี 

(7) ภัยจาก 
      โรคระบาดสัตว์ 

พระราชบัญญัติ ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
และอนุบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

(7.1) พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ              
โรคระบาดสัตว ์พ.ศ. 2499 
(7.2) พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ            
เ ช้ือโรคและพิษจากสัตว ์
พ.ศ. 2525 
(7.3) พระราชบัญญัติ             
โรคพิษสุนขับา้ พ.ศ. 2535 

ฯลฯ 

 
 

หมายเหตุ ในกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ขอ้ปฏิบติัใด มิไดร้ะบุไวใ้นแผนการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติน้ี ให้ผูมี้อ  านาจหน้าท่ี บงัคบับญัชาสั่งการ ควบคุม ก ากบัดูแล หรือมีอ านาจ
หน้าท่ีอ่ืนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ตามพระราชบญัญติัป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั      
พ.ศ. 2550 พิจารณาน ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อปฏิบัติ นั้ น มาปรับใช้เพื่อสนับสนุน
กฎหมายหลักในการจัดการสาธารณภัยใด ๆ เท่าท่ีจะเปิดช่องให้กระท าได้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกัน             
โดยค านึงถึงประสิทธิภาพในการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั ท่ีก าหนดไวใ้นแผนการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติน้ี 


