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บทที ่4 

การลดความเส่ียงจากสาธารณภยั 
 

การลดความเส่ียงจากสาธารณภยั เป็นแนวคิดและวิธีปฏิบติัในการลดโอกาสท่ีจะไดรั้บผลกระทบ

ทางลบจากสาธารณภยัโดยการวิเคราะห์และการบริหารจดัการปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุและผลกระทบของ            

สาธารณภยั เพื่อกาํหนดนโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้สามารถลดความล่อแหลม ลดปัจจยั            

ท่ีทาํให้เกิดความเปราะบาง และเพิ่มศกัยภาพในการจดัการปัญหา โดยมีเป้าหมายในการลดความเส่ียง                  

ท่ีมีอยูใ่นชุมชนและสังคมในปัจจุบนั รวมถึงป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

ความเส่ียงจากสาธารณภยั (Disaster Risk)  หมายถึง โอกาสท่ีสาธารณภยัทาํให้เกิดการสูญเสียต่อ

ชีวิต ร่างกาย ทรัพยสิ์น ความเป็นอยู่ และภาคบริการต่าง ๆ ในชุมชนใดชุมชนหน่ึง ณ ห้วงเวลาใดเวลาหน่ึง

ในอนาคต ซ่ึงสามารถแทนดว้ยสมการแสดงความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียง ไดแ้ก่           

ภยั ความล่อแหลม ความเปราะบาง และศกัยภาพ ดงัน้ี 

 

ความเส่ียง  (Risk) = 

 
 

4.1 แนวคดิเชิงกลยุทธ์การลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 

การลดความเส่ียงจากสาธารณภยัในแต่ละประเทศไม่สามารถดาํเนินการให้บรรลุเป้าหมายไดโ้ดยบุคคล

ใดบุคคลหน่ึง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง เน่ืองจากสาธารณภยัเป็นเร่ืองของทุกคน จึงจาํเป็นตอ้งมี                 

การกาํหนดแนวทางใหด้าํเนินการลดความเส่ียงจากสาธารณภยัร่วมกนัทุกภาคส่วนของประเทศ ทั้งน้ี ระดบัสากล

และระดบัภูมิภาคไดมี้การจดัทาํกรอบการดาํเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการลดความเส่ียงจากสาธารณภยัให้

เกิดประสิทธิผล และไดมี้การยอมรับแนวคิดในการปฏิบติัการเพื่อลดความเส่ียงจากสาธารณภยั หรือ Disaster 

Risk Reduction : DRR ข้ึน เพื่อให้เขา้ใจความเส่ียงจากสาธารณภยั เสริมสร้างศกัยภาพในการบริหารและ

จดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั ลงทุนดา้นการลดความเส่ียงจากสาธารณภยัเพื่อให้มีภูมิคุม้กนัในการพร้อม

รับมือและฟ้ืนคืนกลบัไดอ้ย่างรวดเร็ว รวมทั้งพฒันาศกัยภาพเพื่อเตรียมพร้อมในการเผชิญเหตุสาธารณภยั               

อยา่งมีประสิทธิภาพ และการฟ้ืนสภาพและซ่อมสร้างใหดี้กวา่และปลอดภยักวา่เดิมในช่วงการฟ้ืนฟู 

4.2 กลยุทธ์การลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 

 4.2.1 กลยุทธ์ที ่1 สร้างระบบการประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัยให้มีมาตรฐาน 

 การประเมินความเส่ียงจากสาธารณภยั เป็นกระบวนการท่ีช่วยตรวจสอบระดบัของความเส่ียง              

ท่ี ชุมชนหรือสังคมมีต่อสาธารณภัย โดยการวิ เคราะห์ปัจจัยเส่ียงท่ี เก่ียวกับความล่อแหลมและ                 

ความเปราะบางท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตราย ทั้งน้ี ผลท่ีไดจ้ากการประเมินจะเป็นเคร่ืองมือทางกลยุทธ์ท่ีจดัการ                      

สาธารณภยันั้น ๆ โดยใหก้องบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ กองอาํนวยการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยัแต่ละระดบั  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นหน่วยรับผิดชอบประเมินความเส่ียง

จากสาธารณภยั โดยมีแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย ดังนี ้

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

                ศกัยภาพ (Capacity) 
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 (1) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้กระบวนการประเมินความเส่ียง ประกอบดว้ย  

 (1.1)  ประเมินสถานการณ์ปัจจุบันและข้อมูลหรือผลการศึกษาท่ีมีอยู่ เพื่อทราบถึง                   

ขีดความสามารถในการเตรียมพร้อมรับมือกบัสาธารณภยั  

 (1.2) ประเมินภัยอันตราย เพื่อให้ทราบถึงความรุนแรงของภัย ประเภทภัย และ

สถานท่ี รวมถึงการดาํรงชีวติของชุมชนและสังคมท่ีจะไดรั้บผลกระทบ 

 (1.3) การประเมินความล่อแหลม  เพื่อให้ทราบถึงประชาชนและทรัพย์สินท่ีอยู ่             

ในพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงจากสาธารณภยั 

 (1.4) การวิเคราะห์ความเปราะบาง เพื่อให้ทราบถึงระดับความเส่ียงของสภาพ 

หรือองคป์ระกอบของส่ิงนั้นวา่มีความสามารถตา้นทานต่อภยัอนัตรายไดเ้ท่าใด  

 (1.5) การวิ เคราะห์ความสูญเสีย และผลกระทบ เพื่อคาดคะเนความสูญเสีย                        

ต่อประชาชน ทรัพยสิ์น การบริการ การดาํรงชีวิตและส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากสาธารณภยั และประเมินผลกระทบ              

ท่ีจะสร้างความสูญเสียต่อเศรษฐกิจและสังคม 

 (1.6)  การจัดทําข้อมูลสถานะความเส่ียงและการประเมินผลเพื่อให้การจัดการ                  

ความเส่ียงจากสาธารณภยัเกิดความคุม้ค่าตามหลกัเศรษฐศาสตร์ 

 (1.7) การวางแผนปฏิบติัการและการทบทวนกลยุทธ์ในการลดความเส่ียงจากสาธารณภยั 

เพื่อจัดลาํดับความสําคัญ จัดสรรแหล่งทรัพยากร (งบประมาณและบุคลากร) และริเร่ิมโครงการ                  

ในการลดความเส่ียงจากสาธารณภยั 

 (2)  เพิ่มศกัยภาพให้ระดบัทอ้งถ่ิน อาํเภอ และจงัหวดัในการประเมินความเปราะบาง และ     

ความล่อแหลม 

 (3) เพิ่มศกัยภาพและปรับปรุงการประเมินความเส่ียงจากสาธารณภยัระดบัชาติ   เพื่อใชใ้นการ

กาํหนดนโยบายการลดความเส่ียง การจดัสรรงบประมาณ การออกกฎ หรือระเบียบ การจดัทาํแผนงานและ

โครงการ รวมถึงการจดัทาํดชันีความเส่ียงและแผนท่ีเส่ียงภยั เป็นตน้ 

 4.2.2 กลยุทธ์ที ่2 พฒันามาตรการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 

 (1) แนวทางปฏิบัติในการป้องกนัและลดผลกระทบ 

 การป้องกนัและลดผลกระทบ เป็นการดาํเนินการท่ีเน้นช่วงก่อนเกิดภยั ทั้งท่ีใช้โครงสร้าง

และไม่ใชโ้ครงสร้าง เพื่อขจดัหรือลดโอกาสท่ีสาธารณภยัจะสร้างผลกระทบต่อบุคคล ชุมชน หรือสังคม  ไดแ้ก่ 

 (1) การกําหนดเขตพื้ นท่ี  และจัดกลุ่มท่ีตั้ งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม                      

เพื่อหลีกเล่ียงพื้นท่ีเส่ียงภยั เช่น การวางแผนการใชท่ี้ดิน การจดัทาํแผนท่ีเส่ียงภยั การกาํหนดมาตรฐาน

ความปลอดภยัของกิจกรรมต่าง ๆ การกาํหนดโซนน่ิง เป็นตน้ 

 (2) การกาํหนดมาตรฐานการก่อสร้างอาคารท่ีตา้นทาน และไม่ก่อให้เกิดสาธารณภยัต่าง  ๆ

เช่น แผน่ดินไหว พาย ุเป็นตน้ 
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 (3) การเสริมสร้างความแข็งแรงของตล่ิง ปลูกตน้ไม้ ไมพุ้่ม หญา้แฝก และป่าโกงกาง

ป้องกนัชุมชนริมนํ้าหรือริมทะเล 

 (4) การขุดลอกคูคลอง ท่อระบายนํ้ า และรักษาความสามารถในการระบายนํ้ าของพื้นท่ี 

แบบปกติและแบบฉุกเฉิน  

 (5) การปรับแผนการเกษตรเพื่อกระจายความเส่ียง เช่น ปลูกป่าตน้ไม ้ปลูกไมค้ลุมหนา้

ดินกนัดินพงัทลาย ทาํแนวปลูกแบบขวาง แนะนาํพนัธ์ุพืชท่ีทนต่อแมลงศตัรูพืชและความแห้งแล้ง 

รวมถึงส่งเสริมการปลูกพืชใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีและสภาพภูมิอากาศ เป็นตน้  

 (6) การพฒันาบ่อบาดาล และบ่อนํ้าต้ืน  

 (7) การสร้างความตระหนกัเพื่อป้องกนัการติดต่อของเช้ือโรค และอ่ืน ๆ 

 (8) การออกกฎหมายท่ีจาํเป็นในการลดความเส่ียงจากสาธารณภยั 

 (2)  แนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม 

 การเตรียมความพร้อม เป็นการดาํเนินการท่ีเนน้ช่วงก่อนเกิดภยัเพื่อให้ประชาชนหรือ

ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และทกัษะต่าง ๆ พร้อมท่ีจะรับมือกบั    

สาธารณภยั ไดแ้ก่ 

 (2.1)  การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based 

Disaster Risk Management : CBDRM) เนน้การอาศยัชุมชนเป็นศูนยก์ลางในการป้องกนั แกไ้ข บรรเทา  

และฟ้ืนฟูความเสียหายจากสาธารณภยั โดยใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผน ตดัสินใจ กาํหนด

แนวทางแก้ปัญหาในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย เพื่อลดความเส่ียงภัยของชุมชนและ                 

เพิ่มขีดความสามารถให้คนในชุมชนมีศกัยภาพในการระงับบรรเทาภยัได้ดว้ยตนเองในระดบัหน่ึง

ก่อนท่ีหน่วยงานภายนอกจะเขา้ไปให้ความช่วยเหลือ จึงเป็นเคร่ืองมือในการเตรียมประชาชน/ชุมชน             

ให้มีความพร้อมท่ีจะเผชิญสาธารณภยัและได้รับผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยท่ีสุด รวมทั้ง              

เป็นการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในรูปแบบอาสาสมคัรเพื่อช่วยเหลืองานเจ้าหน้าท่ีในขั้นตอน              

การเตรียมความพร้อม เช่น การศึกษาขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลภยั การแจง้เตือนภยั การจดัตั้งคณะกรรมการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน/หมู่บ้าน การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ                         

การประเมินผล เป็นตน้ 

 (2.2) การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเคร่ืองมือและกิจกรรมในการ

สร้างความพร้อมและเพิ่มศกัยภาพของหน่วยงานและบุคลากร รวมทั้งเป็นการทดสอบการประสานงาน

และการบูรณาการความร่วมมือ ทาํให้ทราบจุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน               

เพื่อนาํไปสู่   การปรับปรุงแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแต่ละระดบั แผนปฏิบติัการ และ            

แผนเผชิญเหตุใหมี้ความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ทั้งน้ี การฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัให้หมายรวมถึง

การฝึกซอ้มแผน การซกัซอ้ม และการฝึกปฏิบติัตามความเหมาะสมและความจาํเป็นของแต่ละหน่วยงาน 
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 ประเภทของการฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย แบ่งเป็น 2  ประเภท คือ 

 (2.2.1) การฝึกเชิงอภิปราย  (Discussion  Base  Exercise) เป็นการฝึกโดยใชว้ิธีการหารือ

อภิปรายเก่ียวกบัแผน มาตรการ หรือวธีิการปฏิบติัเพื่อมุ่งเนน้ประเด็นยุทธศาสตร์และนโยบายของหน่วยงาน

เป็นสาํคญั แบ่งออกเป็น 

  (2.2.1.1) การประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop)  เป็นการตั้งสมมติฐานสถานการณ์                

สาธารณภยัท่ีอาจเกิดข้ึนเพื่อให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันในการ   

คน้หาทางเลือกท่ีเหมาะสมต่อการเผชิญเหตุ 

  (2.2.1.2) การฝึกบนโตะ๊ (Table Top Exercise) เป็นการจาํลองสถานการณ์แบบกวา้ง 

เพื่อคน้หาจุดอ่อน ปัญหา อุปสรรคของแผนฯ เพื่อนาํมากาํหนดแนวทาง ขั้นตอนการปฏิบติั และระเบียบปฏิบติั

ประจาํ (Standard Operating Procedure : SOP) โดยเนน้การฝึกในระดบัผูบ้ริหารและผูมี้อาํนาจตดัสินใจ  

 (2.2.2) การฝึกเชิงปฏิบัติการ (Operation Base Exercise) เป็นการฝึกท่ีมีการจาํลอง

สถานการณ์ให้ใกลเ้คียงความเป็นจริง โดยมีการเคล่ือนยา้ย ระดมทรัพยากรและบุคลากรจริงตามสถานการณ์ 

แบ่งออกเป็น 

 (2.2.2.1) การฝึกปฏิบติั (Drill) เป็นการฝึกปฏิบติัของหน่วยงานขนาดเล็กระดบั

พื้นท่ี โดยเนน้การเผชิญเหตุของเจา้หนา้ท่ีภาคสนามเฉพาะดา้น 

 (2.2.2.2) การฝึกเฉพาะหน้าท่ี (4 3Functional Exercise)  เป็นการฝึกของหน่วยงาน

หรือระหว่างหน่วยงานเพื่อทดสอบและประเมินขีดความสามารถของบุคคลท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบเฉพาะ

ดา้น รวมทั้งบทบาทหนา้ท่ีท่ีใชใ้นการเผชิญเหตุกบัสถานการณ์สมมติท่ีกาํหนดข้ึน 

 (2.2.2.3) การฝึ ก เต็ ม รูปแบบ (Ful l  Scale  Exercise )  เ ป็ นการฝึ ก ท่ี มี                    

ความสลบัซบัซ้อน มีขั้นตอนการเตรียมการและการใชท้รัพยากรมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัการฝึกรูปแบบอ่ืน ๆ

รวมทั้งเก่ียวขอ้งกบับุคลากรจากหลากหลายหน่วยงานในหลายระดบั โดยมีการเคล่ือนยา้ยทรัพยากร

และบุคลากรเพื่อเผชิญเหตุตั้งแต่การประสานขอ้มูล การสนบัสนุนทรัพยากรของกองอาํนวยการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยัแต่ละระดบั จนถึงการเช่ือมโยง และการสั่งการจากศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์             

ไปยงัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัภาคสนาม 

 กองบญัชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ  กองอาํนวยการป้องกันและบรรเทา                     

สาธารณภยัแต่ละระดบั  และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบแผนสนบัสนุนการปฏิบติังานในภาวะฉุกเฉินแต่ละดา้น 

ตอ้งจดัใหมี้การฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  ทั้งน้ี หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถ

นาํประเภทการฝึกดังกล่าวไปปรับใช้ในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของหน่วยงาน                    

ตามความเหมาะสม นอกจากน้ี การประเมินผลแต่ละคร้ังควรมีประเด็นคาํถามอยา่งนอ้ย ไดแ้ก่ การฝึกบรรลุ

ตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวห้รือไม่ ความจาํเป็นในการปรับปรุงระบบการจดัการในภาวะฉุกเฉิน ขั้นตอน 

และแนวทางปฏิบติัในการประสานงาน การส่ือสาร ทรัพยากร ทกัษะ ประสบการณ์ ความตอ้งการ            

การฝึกอบรม ทรัพยากรเพิ่มเติม ขอ้บกพร่อง อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการฝึกคร้ังต่อไป 
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 (2.3) การเตรียมการอพยพ 

 ใหก้องอาํนวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแต่ละระดบัจดัทาํแผนอพยพ        

แผนอพยพส่วนราชการ หรือวางมาตรการการอพยพ ซ่ึงอย่างน้อยมีสาระสําคญัประกอบดว้ย บญัชี

จาํนวนผูอ้พยพ บญัชีส่วนราชการ ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการอพยพ การกาํหนดเขตพื้นท่ีรองรับ              

การอพยพให้อยู่ในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม การกาํหนดเจ้าหน้าท่ีหรือผูรั้บผิดชอบการอพยพไวใ้ห้ชัดเจน              

การกาํหนดเส้นทางอพยพหลกัและเส้นทางอพยพสํารองสําหรับแต่ละประเภทภยั รวมทั้งการสํารวจ

และการจดัเตรียมพาหนะ นํ้ามนัเช้ือเพลิง แหล่งพลงังาน และระบบส่ือสารสาํหรับการอพยพ  

 (2.4)  การเตรียมการจัดต้ังศูนย์พกัพงิช่ัวคราว (Temporary Shelter Management) 

 เป็นการแก้ปัญหาท่ีอยู่อาศัยชั่วคราวในสถานการณ์ท่ีเกิดสาธารณภัยข้ึน                     

ซ่ึงรัฐต้องมีการเตรียมแผนรับมือต่อจากการอพยพในภาวะฉุกเฉิน โดยกําหนดอาคารท่ีจะใช้เป็น               

ศูนยพ์กัพิงชัว่คราวไวแ้ละการบริหารจดัการในศูนยพ์กัพิงชัว่คราว เพราะจะมีผลโดยตรงต่อการดาํรงชีวิต

และศักด์ิศรีกับผูป้ระสบภัยท่ีเข้าพกัพิง ทั้ งน้ี การเตรียมการจดัตั้ งศูนย์พกัพิงชั่วคราวท่ีเหมาะสมและ                           

มีประสิทธิภาพควรประกอบดว้ยอยา่งนอ้ย ดงัน้ี 

 (2.4.1)  จดัหาสถานท่ีตั้งศูนยพ์กัพิงชั่วคราว โดยกองอาํนวยการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยัแต่ละระดบัตอ้งดาํเนินการคดัเลือกสถานท่ีตั้ง 

 (2.4.2) จดัการภายในศูนยพ์กัพิงชัว่คราว ให้กาํหนดผูรั้บผิดชอบภายในศูนยพ์กัพิง

ชัว่คราว ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการศูนยพ์กัพิงชัว่คราว ซ่ึงอาจเป็นไดท้ั้งหน่วยงานของรัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

องคก์ารระหวา่งประเทศ ผูน้าํชุมชน หรือผูอ้าํนวยการโรงเรียน (กรณีโรงเรียนเป็นศูนยฯ์) ทั้งน้ี ศูนยพ์กัพิง

ชัว่คราวอาจมีโครงสร้างภายในแบ่งเป็นฝ่ายปฏิบติัการและฝ่ายอาํนวยการตามความเหมาะสม 

 (2.4.3)  ปัจจยัความจาํเป็นขั้นตํ่าของศูนยพ์กัพิงชัว่คราวอ่ืน ๆ  

 (2.4.4)  ใหมี้การบริหารจดัการขอ้มูลผูอ้พยพ โดยมีการเก็บบนัทึกขอ้มูลท่ีจาํเป็น 

 ให้กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์เป็นหน่วยงานหลกัในการ

จดัทาํแผนบริหารจดัการศูนยพ์กัพิงชัว่คราว 

 (2.5)  การจัดต้ังองค์กรการเรียนรู้สาธารณภัย 

 (2.5.1)  ศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย 

   เป็นแนวคิดเพื่อให้ประชาชน/ชุมชนไดเ้รียนรู้ขั้นตอนและวิธีการจดัการ

ความเส่ียงจากสาธารณภยัเพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตท่ีอาจเกิดข้ึน ประกอบกบัเป็นการเพิ่มทกัษะ           

ใหป้ระชาชน/ชุมชนช่วยเหลือตนเองและสามารถรักษาชีวิตรอดไดเ้ม่ือเกิดสาธารณภยัข้ึน รวมทั้งเป็นวิธีการ

ปรับเปล่ียนทศันคติใหผู้ป้ระสบภยัไดพ้ยายามช่วยเหลือตนเองเป็นลาํดบัแรกระหวา่งรอความช่วยเหลือจาก

ภาครัฐ ทั้งน้ี ศูนยก์ารเรียนรู้สาธารณภยัยงัใหอ้งคค์วามรู้แก่บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นการจดัการความเส่ียง

จากสาธารณภยั ไดแ้ก่ บุคลากรของทุกภาคส่วน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   

เพื่อเป็นการเสริมสร้างศกัยภาพในการจดัการดา้นสาธารณภยัของประเทศต่อไป  

 ใหก้องบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ และกองอาํนวยการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยัแต่ละระดบัพิจารณาจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้สาธารณภยัแต่ละระดบั ตามความเหมาะสม  

ไดแ้ก่ ศูนยก์ารเรียนรู้สาธารณภยัประเทศ ศูนยก์ารเรียนรู้สาธารณภยัจงัหวดั ศูนยก์ารเรียนรู้สาธารณภยั

อาํเภอ และศูนยก์ารเรียนรู้สาธารณภยัทอ้งถ่ิน 
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 (2.5.2) สถาบันพัฒนาการจัดการสาธารณภัยแห่งชาติ 

     เป็นแนวคิดให้มีสถาบนัหลกัในการศึกษา ฝึกอบรม และพฒันาบุคลากร

ผูป้ฏิบติังานดา้นการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยัแก่ส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีกระบวนการศึกษาและอบรมโดยมุ่งเนน้การพฒันาองคค์วามรู้และประสบการณ์             

ในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภยัในแต่ละระดับพื้นท่ี การจาํลองสถานการณ์ภัยให้ครอบคลุม              

การจดัการสาธารณภยั การประสานและการปฏิบติัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพ

ให้กบัเจา้หนา้ท่ีตั้งแต่ผูเ้ผชิญเหตุถึงผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ให้สามารถทาํหน้าท่ีในความรับผิดชอบไดอ้ย่าง

เป็นระบบและมีการประสานงานอยา่งบูรณาการ สําหรับระดบัผูบ้ริหารจะมีความสามารถในการอาํนวยการ 

กาํกบั ดูแล ควบคุม สั่งการ และตดัสินใจในภาวะฉุกเฉินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยให้กาํหนดเป็นสถาบนั

การพฒันาการจดัการสาธารณภยัระดบัประเทศ และสถาบนัการพฒันาการจดัการสาธารณภยัระดบัภาค 

  ใหก้รมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และกองอาํนวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักลาง  

จดัทาํแนวทาง และรายละเอียดร่วมกบัหน่วยงานและสถาบนัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง จดัให้มีการเรียนการสอน       

การฝึกอบรม ตั้งแต่ในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ จนถึงปริญญาตรี หรือสูงกวา่ตามความเหมาะสม 

 (2.6) การพฒันาคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ  

 เป็นการจดัทาํระบบมาตรฐานกลางดา้นฐานขอ้มูลและสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ขอ้มูลดา้นสาธารณภยัเพื่อใหทุ้กหน่วยงานสามารถนาํระบบมาตรฐานกลางฐานขอ้มูลไปดาํเนินการจดัทาํ  พฒันา    

ปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกนั ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงและ

แลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างหน่วยงานได ้โดยให้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เป็นหน่วยงานหลกั 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2552 ดาํเนินการพฒันาคลงัขอ้มูลสาธารณภยัแห่งชาติ  ดงัน้ี 

 (2.6.1) การเช่ือมโยงขอ้มูลเขา้สู่ระบบคลงัขอ้มูลสาธารณภยัแห่งชาติเขา้กับ

ฐานขอ้มูลของส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ฐานขอ้มูลพื้นท่ีเส่ียงภยั ฐานขอ้มูลการรายงาน

เหตุด่วนสาธารณภยั ฐานข้อมูลทรัพยากร เคร่ืองจกัรกล อุปกรณ์เคร่ืองมือกู้ภยั ฐานข้อมูลการฝึก 

ฐานขอ้มูลคลงัทรัพยากรด้านสาธารณภยั เป็นตน้ โดยเช่ือมโยงฐานขอ้มูลเขา้สู่คลงัขอ้มูลสาธารณภยั

แห่งชาติต้องให้มีเสถียรภาพ ครอบคลุม ครบถ้วน และสามารถเช่ือมโยงให้แลกเปล่ียนข้อมูลระหว่าง                   

ส่วนราชการ หน่วยงาน และองคก์ารสาธารณกุศลท่ีเก่ียวขอ้งดา้นสาธารณภยัทั้งในและต่างประเทศ 

 (2.6.2) การจดัทาํระบบการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจากคลังข้อมูล            

สาธารณภยัแห่งชาติ  

 (2.6.3)  การพฒันาระบบขอ้มูล เพื่อไปสู่ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ (Decision Support 

System : DSS) ของผูบ้ญัชาการเหตุการณ์แต่ละระดบัท่ีเช่ือมโยงขอ้มูลกบัคลงัขอ้มูลสาธารณภยัแห่งชาติ 

 (2.6.4) การจดัทาํระบบการนาํเสนอขอ้มูลสาธารณภยัให้กบัประชาชนทัว่ไป เพื่อเป็น

ขอ้มูลสาํหรับความรู้ดา้นการศึกษาและการรวบรวมสถิติ เช่น ขอ้มูลพื้นท่ีเส่ียงภยั พื้นท่ีประสบภยั สถิติการเกิดภยั 

ทรัพยากรพิเศษ ผูเ้ช่ียวชาญ การใหค้วามช่วยเหลือ มูลค่าความเสียหาย และการฟ้ืนฟู เป็นตน้ 
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 (2.7) การจัดต้ังคลังสํารองทรัพยากร (Stockpiling)  

 เป็นการสาํรองทรัพยากรเพื่อความรวดเร็วในการสั่งใชแ้ละการสนบัสนุนทรัพยากร

ไปยงัพื้นท่ีประสบภยั โดยให้มีการกาํหนดวงรอบการจดัการและการรักษาสภาพทรัพยากรให้พร้อมใชง้าน

ได้ตลอดเวลา สําหรับทรัพยากรประเภทใดท่ีมีระยะเวลาหมดอายุการใช้งานให้กําหนดวงรอบ                      

การหมุนเวียนใช้ให้เหมาะสม ทั้ งน้ี ให้กองอาํนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยักลางกาํหนด                  

คลงัสํารองทรัพยากรอยา่งนอ้ยภาคละ 1 แห่งในพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสม และใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยันาํทรัพยากรไปใชใ้นการปฏิบติั 

 (2.8) แผนการบริหารความต่อเน่ือง (Business Continuity Plan : BCP) 

                                เป็นแผนรองรับการดาํเนินภารกิจเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเน่ือง              

เม่ืออยูใ่นสภาวะวิกฤต โดยแนวคิดการบริหารความต่อเน่ืองของหน่วยงานภาครัฐเนน้การควบคุม ดูแล 

และป้องกันทรัพยากรท่ีสําคญัต่อการดาํเนินงานหรือให้บริการเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดสําหรับ

ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย โดยหากการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ไม่สามารถควบคุม ดูแล และ

ป้องกนัไดท้ั้งหมดเม่ือเกิดสภาวะวิกฤตจะทาํให้การดาํเนินงานหรือการให้บริการของหน่วยงานลดลง

และไม่ต่อเน่ือง ดงันั้นบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐ คือ ตอ้งเร่งดาํเนินการให้การดาํเนินงานหรือ                

การให้บริการกลบัมาให้เหมือนภาวะปกติแมใ้นสถานการณ์สาธารณภยัตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 

24 เมษายน 2555 

 (3) แนวทางปฏิบัติของระบบการเตือนภัย 

   เป็นโครงสร้าง และระบบส่ือสารท่ีช่วยให้มีข้อมูลเก่ียวกบัสาธารณภยั และการส่ง

ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งรวดเร็วไปยงัส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชน ดงัน้ี 

 (3.1) ระดับของระบบการเตือนภัย  มีความหมายของสีในการเตือนภยั ดงัน้ี 
 

สีแดง  หมายถึง สถานการณ์อยูใ่นภาวะอนัตรายสูงสุด ให้อาศยัอยูแ่ต่ในสถานท่ี

ปลอดภยั และปฏิบติัตามขอ้สั่งการ 

สีส้ม  หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเส่ียงอนัตรายสูง เจา้หน้าท่ีกาํลงัควบคุม

สถานการณ์ ให้อพยพไปยงัสถานท่ีปลอดภัย และปฏิบติัตามแนวทาง                

ท่ีกาํหนด 

สีเหลือง   หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเส่ียงอนัตราย มีแนวโน้มท่ีสถานการณ์             

จะรุนแรงมากข้ึน ให้จัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และปฏิบัติ               

ตามคาํแนะนาํ 

สีน้ําเงิน หมายถึง สถานการณ์อยูใ่นภาวะเฝ้าระวงั ใหติ้ดตามขอ้มูลข่าวสารอยา่งใกลชิ้ด 

 ทุก ๆ 24 ชัว่โมง 

สีเขียว       หมายถึง สถานการณ์อยูใ่นภาวะปกติ ใหติ้ดตามขอ้มูลข่าวสารเป็นประจาํ 
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 (3.2) กระบวนการแจ้งเตือนภัย  ประกอบดว้ย  

 (3.2.1) การเฝ้าระวงั ติดตามสถานการณ์  

 เป็นการติดตามขอ้มูลความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลให้เกิด     

สาธารณภยั รวมทั้งทาํหน้าท่ีเฝ้าระวงั ให้ข้อมูลและข่าวสารแก่ประชาชน โดยมีส่วนราชการและ

หน่วยงานเก่ียวข้องท่ีมีความรู้และเคร่ืองมือทางเทคนิค  เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน                          

กรมทรัพยากรธรณี  กรมอุทกศาสตร์ ฯลฯ มีหน้าท่ีเฝ้าระวงั และติดตามสถานการณ์ปฏิบติังานตลอด 24 

ชัว่โมง โดยใหก้ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นหน่วยจดัวางระบบส่ือสาร รวมทั้งให้ทุก

ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งจดัเตรียม จดัหาอุปกรณ์ และเคร่ืองมือส่ือสารสําหรับเช่ือมกบัระบบส่ือสารให้

เพียงพอและใช้การได้ตลอดเวลา โดยให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร วเิคราะห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อตดัสินใจในการเตรียมรับมือกบัสาธารณภยั 

 (3.2.2) การแจง้เตือนล่วงหนา้  

  เป็นการแจง้ขอ้มูลข่าวสารท่ีบ่งช้ีว่ามีแนวโน้มท่ีจะเกิดสาธารณภยัข้ึน

ในพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงภยัไปยงัส่วนราชการ หน่วยงาน กองอาํนวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

แต่ละระดับ และประชาชน เพื่อให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคล่ือนไหวอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี 

ระยะเวลาสาํหรับการแจง้เตือนล่วงหนา้ข้ึนอยูก่บัสาธารณภยัแต่ละประเภท โดยปกติควรมีการแจง้เตือน

ล่วงหนา้ก่อนเกิดสาธารณภยัไม่ตํ่ากวา่  120 ชัว่โมง  

 ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นหน่วยประสานงานกลางร่วมกับ              

กรมประชาสัมพนัธ์  ในการจดัวางแนวทาง มาตรการ และขั้นตอนการปฏิบติั ร่วมกบัหน่วยงานท่ีมี

หน้าท่ีในการเฝ้าระวงั ติดตามสถานการณ์ เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ และแจกจ่ายขอ้มูลข่าวสาร เพื่อให้

การแจง้เตือนล่วงหนา้ท่ีมีมาตรฐานเป็นรูปแบบเดียวกนัซ่ึงสะดวกต่อการรับทราบและทาํความเขา้ใจ           

กบัขอ้มูลท่ีไดรั้บ  

 (3.2.3)  การแจง้เตือนภยั 

 เป็นการยืนยนัข้อมูลว่ามีโอกาสเกิดสาธารณภัยมากกว่าร้อยละ 60 และ                    

เป็นการแจง้แนวทางปฏิบติัให้กบัส่วนราชการ หน่วยงาน กองอาํนวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

แต่ละระดบั และประชาชนในพื้นท่ีเส่ียงภยั เพื่อให้เตรียมความพร้อมรับมือกบัสาธารณภยัท่ีจะเกิดข้ึน 

โดยใหมี้การแจง้เตือนภยัไม่ตํ่ากวา่ 72 ชัว่โมงก่อนเกิดภยั และมีขอ้มูลการแจง้เตือนภยั ไดแ้ก่ 

  (3.2.3.1) คาดการณ์ระยะเวลา  และบริเวณพื้นท่ีท่ีจะเกิดสาธารณภยั 

  (3.2.3.2)  ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนและความยาวนานของภยั (ระยะเวลา) 

  (3.2.3.3) แนวทางการปฏิบติัตนของส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชน 

  (3.2.3.4)  การเตรียมความพร้อมรับมือ  เช่น อาหาร นํ้าด่ืม ยารักษาโรค  เป็นตน้ 
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 ให้กองอาํนวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักลาง จดัวางแนวทาง มาตรการ และ

ขั้นตอนการปฏิบติั ร่วมกบัหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการแจง้เตือนภยัเพื่อการสั่งการไปยงักองอาํนวยการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต พร้อมทั้ ง                        

ให้กรมประชาสัมพนัธ์ ร่วมกบักรมการปกครอง กาํหนดขั้นตอนวิธีปฏิบติัเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ 

แจกจ่ายข้อมูลข่าวสาร และแจ้งเตือนภัยให้กับผูป้กครองท้องท่ีและประชาชนเพื่อให้มัน่ใจได้ว่า

ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องและรวดเร็ว โดยมีการปฏิบัติเพื่อเตรียมรับสถานการณ์           

เป็นไปตามแนวทางท่ีกาํหนด 

 ให้กองอาํนวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแต่ละระดบัรายงานผลการปฏิบติั      

ให้กองอาํนวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักลางทราบภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่ได้รับแจ้ง               

การเตือนภยัเพื่อเป็นการยนืยนัการส่ือสารสองทาง (Two - way Communication) 

  (3.2.4) การรับมือและการอพยพ 

 กองอาํนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแต่ละระดับพิจารณา

กาํหนดแนวทางและขั้นตอนการปฏิบติัสาํหรับส่วนราชการ หน่วยงาน และองคก์รเอกชนในการรับมือกบั                  

สาธารณภยัท่ีเกิดข้ึน รวมถึงการจดัทาํแผนอพยพและการฝึกอพยพ โดยศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต

เป็นหน่วยงานสนับสนุนทรัพยากร เคร่ืองมือพิเศษ ทั้งน้ี หากเกินศกัยภาพท่ีจะรับมือกบัสถานการณ์ได ้              

ใหร้ายงานกองอาํนวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักลางทราบทนัที 

 (3.3) การพฒันาระบบเตือนภัย 

 การพฒันาระบบเตือนภยัมีความจาํเป็นอยา่งยิ่งเพื่อทาํให้การเตือนภยัมีความแม่นยาํ 

น่าเช่ือถือและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน โดยมีแนวทางการพฒันา ดงัน้ี 

 (3.3.1) พัฒนาศักยภาพในการพยากรณ์และการเผยแพร่ข้อมลูเตือนภัย  

 (3.3.1.1) ปรับปรุงอุปกรณ์เคร่ืองมือและเทคโนโลยีใหส้ามารถรองรับ

กบัระบบเตือนภยัในปัจจุบนัและต่างประเทศได ้

 (3.3.1.2)  จดัทาํระเบียบปฏิบติัประจาํ (Standard Operating Procedure : 

SOP) และเสริมสร้างขีดความสามารถของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 

 (3.3.1.3)  จดัวางระบบส่ือสารหลกั อยา่งนอ้ย 2 ระบบ และระบบส่ือสารสาํรอง 

  (3.3.2) เสริมสร้างกระบวนการและวิธีการเตือนภัย โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

 (3.3.2.1) เต รีย ม ค วา ม พ ร้อ ม แล ะ ส ร้า ง ค วา ม ตระ หนัก  รวม ถึ ง               

ใหป้ระชาชนมีการรับรู้และเขา้ใจความเส่ียงจากขอ้มูลท่ีไดรั้บ โดยจดัใหมี้การฝึกอบรม เช่น อาสาสมคัร

แจง้เตือนภยัในชุมชนเมือง ตาํบล และหมู่บ้าน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเก่ียวกับระบบเตือนภัย             

ท่ีมีความแตกต่างกนัของภยัแต่ละประเภท เป็นตน้  
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  (3.3.2.2) จดัทาํ Web Service ในการนาํเสนอขอ้มูล และ Mobile Application 

เพื่อเป็นช่องทางในการให้บริการขอ้มูล และแจง้เตือนภยัให้แก่ประชาชนและบุคคลท่ีตอ้งได้รับการดูแล               

เป็นพิเศษในกลุ่มเส่ียงอ่ืน ๆ ผา่นสมาร์ทโฟน (Smart Phone) หรือแทบ็เล็ต (Tablet)  

  (3.3.2.3) จดัให้มีการฝึกกระบวนการระบบเตือนภยัเพื่อเป็นการทดสอบ

แผนปฏิบติัการ แผนเผชิญเหตุ ขั้นตอน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และความพร้อมของประชาชนทั้งในระดบัจงัหวดั 

อาํเภอ ตาํบล หมู่บา้น อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 4.2.3 กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับสร้างแนวปฏิบัติในการลดความเส่ียง  

        เป็นการทาํให้ทุกภาคส่วนยอมรับท่ีจะร่วมมือกันดาํเนินกิจกรรมในการลดความเส่ียงจาก              

สาธารณภยัใหมี้ประสิทธิภาพ0 โดย0ใหส้ังคมและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม0ในการเตรียมความพร้อมรับมือ

กบัสาธารณภยั และเป็นการนาํเร่ืองการลดความเส่ียงจากสาธารณภยั0เขา้สู่กระแสหลกัในการพฒันา 

อยา่งย ัง่ยืนของประเทศ (Mainstreaming Disaster Risk Reduction into Development) รวมถึงการเสริมสร้าง

ความเขม้แข็งหรือภูมิคุม้กนัให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศต่อไป ทั้งน้ี รัฐจะตอ้งกาํหนดนโยบายและ

ขบัเคล่ือนการบูรณาการลดความเส่ียงจากสาธารณภยัให้ทุกภาคส่วนนาํไปปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม 

รวมทั้งการให้ความสําคญัในการวางแผน และจดัสรรงบประมาณท่ีจะทาํให้การลดความเส่ียงจาก                 

สาธารณภยัเป็นนโยบายสาํคญัในการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยัของประเทศอยา่งจริงจงั  

 (1) แนวทางปฏิบัติในการกาํหนดให้เป็นนโยบายแห่งรัฐทีสํ่าคัญ ๆ  

 (1.1) การกําหนดให้หลักการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยเป็นนโยบายของรัฐ                     

เชิงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ไดแ้ก่ การระบุการลดความเส่ียงจากสาธารณภยัไวใ้นแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและยุทธศาสตร์สําคญัของรัฐ สนบัสนุนความเป็นหุ้นส่วนรัฐร่วมกบัเอกชน  

กระบวนการวางแผน และขั้นตอนการจดัสรรงบประมาณ  

 (1.2) การสนบัสนุนและจดัสรรงบประมาณสําหรับการลดความเส่ียงจากสาธารณภยั 

การเผชิญเหตุ และการฟ้ืนฟู 

 (1.3)  การศึกษาและรวบรวมมาตรการท่ีเก่ียวกับการลดความเส่ียงจากสาธารณภยั              

ท่ี เ ป็นข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และระเบียบเพื่อใช้จัดการกระบวนการและวางแผนพัฒนา เ ช่น                             

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม รหสัอาคาร ฯลฯ 

 (1.4)  การสร้างความเขม้แข็งในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน และการสร้าง

ความร่วมมือระหวา่งรัฐบาล ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนในทุกระดบั 

 (1.5)  การส่งเสริมการจัดการโครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ได้แก่  

องค์รวมของกระบวนการบริหารซ่ึงบ่งช้ีภัยคุกคามต่อองค์กร และผลกระทบของภัยคุกคามต่อ                   

การดําเนินธุรกิจ รวมทั้ งให้แนวทางในการสร้างขีดความสามารถให้กับองค์กรมีความยืดหยุ่น                       

เพื่อการตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ และกิจกรรม   

ท่ีสร้างมูลค่าใหเ้กิดประสิทธิผล   
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 (1.6) การกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานภาครัฐจัดทําแผนรองรับการดํา เนินภารกิจ 

การให้บริการประชาชนไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเม่ือเกิดสาธารณภยัข้ึน เพื่อเป็นการเร่งใหก้ารดาํเนินงานหรือ                   

การใหบ้ริการแก่ประชาชนกลบัมาใหเ้หมือนภาวะปกติ 

 (1.7) การส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนโดยการให้

เอกชนเขา้มามีส่วนร่วมกบัภาครัฐในการจดัสร้าง ปรับปรุง และพฒันาการบริหารจดัการสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน รวมถึงการใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ใหแ้ก่ประชาชนภายใตก้รอบความเส่ียง

และระยะเวลาท่ีกาํหนด 

 (2) แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย ไดแ้ก่  

 (2.1) การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย กฎหมาย และองคก์รในการจดัการความเส่ียง

จากสาธารณภยัของประเทศ 

 (2.2) การพฒันาและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดบัชาติถึงชุมชนดาํเนินแผนงาน 

โครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการลดความเส่ียงจากสาธารณภยั เช่น การจดัลําดับความเส่ียงท่ีต้อง              

มีมาตรการจดัการ เสริมสร้างความร่วมมือ/การมีส่วนร่วม แผนสนบัสนุนงบประมาณ เป็นตน้ 

 (2.3) การสนับสนุนงบประมาณของรัฐเพื่อนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

 (2.4)  การจดัทาํบนัทึกข้อตกลงระหว่างภาคประชาสังคมกับรัฐในการนํานโยบายการลด             

ความเส่ียงจากสาธารณภยัไปสู่การปฏิบติั 

 (2.5)  การทบทวนกฎ/ระเบียบในการวางแผนพฒันาท่ีมีอยู่ในมุมมองของการใช้

บทบญัญติั (การบงัคบัใชก้ฎหมาย) 

 (2.6) การพฒันาและส่งเสริมการสร้างความตระหนักให้แก่ผูมี้อาํนาจตดัสินใจและ

ทางการเมืองในการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั  

 (2.7) การแต่งตั้ งผู ้ประสานงานด้านการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยในแต่ละ

กระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง 

 (2.8) การจัดตั้ งกองทุนการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยและกองทุนพิเศษ                   

เพื่อการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั โดยให้กระทรวงการคลงัเป็นหน่วยหลกัในการจดัตั้งกองทุน                         

การบริหารกองทุน การจดัหารายได ้การเบิกจ่าย และการใชจ่้ายเงินกองทุน 

 (2.9) การจัดให้มีสมัชชาการจัดการสาธารณภัยเป็นเวทีสาธารณะระดับชาติ                        

ท่ีเปิดโอกาสใหภ้าคส่วนต่าง ๆ ในสังคมไดร่้วมแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ ประสบการณ์ และเรียนรู้ร่วมกนั 

เพื่อคน้หาทางออกในประเด็นปัญหาร่วมท่ีแต่ละฝ่ายให้ความสําคญัและนาํไปสู่การเสนอแนะพฒันา

นโยบายสาธารณะในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภยัของประเทศ โดยจัดให้มีการประชุม            

อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง หรือตามความเหมาะสมใหเ้ป็นระบบและเป็นไปอยา่งมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 


