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บทที ่5 
การจดัการในภาวะฉุกเฉิน 

การจดัการในภาวะฉุกเฉิน เป็นการปฏิบติัการเพ่ือลดความรุนแรงของสาธารณภยั  รวมทั้งการรักษาขวญั 
สร้างความมัน่ใจ และปฏิบติัหนา้ท่ีอย่างเป็นระเบียบของเจา้หนา้ท่ีและประชาชน โดยให้ยึดถือว่า การรักษา
ชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนเป็นเร่ืองเร่งด่วนล าดบัแรกท่ีจะตอ้งเร่งเขา้ระงบัและให้ความช่วยเหลือ            
ดงันั้น ในภาวะปกติจึงตอ้งมีการเตรียมความพร้อมไวเ้พ่ือให้สามารถเผชิญกบัเหตุสาธารณภยัท่ีเกิดข้ึนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทนัต่อเหตุการณ์ 

ส าหรับประเทศไทยการจดัการในภาวะฉุกเฉินแต่ละระดบัไดม้อบหมายใหผู้ท่ี้มีอ านาจหนา้ท่ีในการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัตามพระราชบัญญติัป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 เป็นผูรั้บผิดชอบ                    
แต่ละระดบัของการจดัการสาธารณภยั 

5.1 แนวคดิเชิงกลยุทธ์การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
 5.1.1 มาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  
           ให้มีการจัดการในภาวะฉุกเฉินภายใตรู้ปแบบ ระบบ และความเขา้ใจท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั  
เพ่ือให้การจดัการสาธารณภยัสามารถเช่ือมต่อพ้ืนท่ีและภารกิจไดท้ันที โดยการน าระบบการบัญชาการ
เหตุการณ์มาบงัคบัใชก้บัหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีเขา้ปฏิบติัการเผชิญเหตุสาธารณภยัท่ีเกิดข้ึน 
 5.1.2 เอกภาพการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

ตอ้งมีการก าหนดล าดบัการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ว่าจะรับหน้าท่ีและ
ภารกิจจากผูใ้ด หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานหลกัในการเผชิญเหตุสาธารณภยัท่ีเกิดข้ึน หน่วยงานใดท าหนา้ท่ี
สนบัสนุน รวมทั้งมีการแบ่งความรับผิดชอบต่อสถานการณ์ดว้ยการก าหนดแนวทางปฏิบติั (วตัถุประสงค์) 
กลยุทธ์/ยุทธวิธีท่ีชดัเจน ซ่ึงจะท าให้เจา้หน้าท่ีจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเขา้ร่วมในการเผชิญเหตุสาธารณภยั         
ท่ีเกิดข้ึนสามารถปฏิบติังานไดเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งรวดเร็ว ราบร่ืน และมีประสิทธิภาพ 
 5.1.3 ความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
 เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับระบบการจดัการในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือท่ีจะสามารถปรับใชก้บัเหตุฉุกเฉิน              
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนทุกประเภท และทุกขนาด รวมถึงเหตุฉุกเฉินท่ีจ าเป็นตอ้งอาศยัการประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี และพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (เช่น เหตุฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนบริเวณพรมแดนระหว่างประเทศ) 
และ/หรือระหว่างสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ลกัษณะความยืดหยุ่นภายในระบบการจัดการเหตุฉุกเฉินท าให้เกิด
ความสะดวกในการปรับเปล่ียนปริมาณ ระดบัของกิจกรรม และโครงสร้างในการจดัการในภาวะฉุกเฉินและ
การปฏิบติัการตอบโต ้ทั้งน้ี ระบบการจดัการในภาวะฉุกเฉินสามารถปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน
เพ่ือใชใ้นการด าเนินงานเฉพาะดา้นไดท้ัว่ประเทศ 
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5.2  กลยุทธ์การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
 5.2.1 กลยุทธ์ที ่1 สร้างมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  
 เป็นการวางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภยัท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ โดยก าหนดโครงสร้างองคก์ร 
ขอ้มูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ และการใช้แนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือให ้                  
การจดัการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (1) แนวทางปฏิบัติในการจัดการเม่ือเกดิสาธารณภัย 
  (1.1)  ในเขตจงัหวดั อ าเภอ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหด้ าเนินการดงัน้ี 
    (1.1.1) เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แห่งพ้ืนท่ีใด ให้เป็นหน้าท่ีของผู ้อ  านวยการท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพ้ืนท่ีนั้ น               
เขา้ด าเนินการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัโดยเร็ว และใหแ้จง้ผูอ้  านวยการอ าเภอท่ีรับผิดชอบในเขตพ้ืนท่ี  
และผูอ้  านวยการจงัหวดัทราบทนัที 
    (1.1.2) กรณีท่ีพ้ืนท่ีท่ีเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภยัอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผูอ้  านวยการทอ้งถ่ินหลายคน ผูอ้  านวยการทอ้งถ่ินคนหน่ึงคนใดจะใชอ้ านาจหรือปฏิบติัหนา้ท่ีไปพลางก่อนก็ได ้
แลว้ใหแ้จง้ผูอ้  านวยการทอ้งถ่ินอ่ืนทราบโดยเร็ว  
    (1.1.3) กรณีผู ้อ  านวยการท้องถ่ินมีความจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจาก
เจา้หน้าท่ีของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีอยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพ้ืนท่ีของตน 
ให้แจง้ให้ผูอ้  านวยการอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการจงัหวดัแลว้แต่กรณี เพ่ือสั่งการโดยเร็วต่อไป 
    (1.1.4) ผูอ้  านวยการในเขตพ้ืนท่ีท่ีติดต่อหรือใกลเ้คียงมีหนา้ท่ีสนบัสนุนการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัแก่ผูอ้  านวยการซ่ึงรับผิดชอบในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี
ติดต่อหรือใกลเ้คียงนั้น 
    (1.1.5) เม่ือเกิดสาธารณภยัข้ึน เจา้พนกังานท่ีประสบเหตุมีหนา้ท่ีตอ้งเขา้ด าเนินการ
เบ้ืองตน้เพ่ือระงับภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผูอ้  านวยการท้องถ่ินเพ่ือสั่งการต่อไป และในกรณีจ าเป็น          
อนัไม่อาจหลีกเล่ียงได ้ให้เจา้พนักงานมีอ านาจด าเนินการใดเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองชีวิตหรือป้องกัน
อนัตรายท่ีจะเกิดแก่บุคคลได ้
    (1.1.6) กรณีเจา้พนกังานจ าเป็นตอ้งเขา้ไปในอาคาร หรือสถานท่ีท่ีอยู่ใกลเ้คียงกบั
บริเวณท่ีเกิดสาธารณภยัเพ่ือท าการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัให้กระท าไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุญาตจาก
เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือสถานท่ีแลว้ เวน้แต่ไม่มีเจา้ของหรือผูค้รอบครองอยู่ในเวลานั้น หรือ   
เม่ือมีผูอ้  านวยการอยูด่ว้ย และหากทรัพยสิ์นนั้นเป็นส่ิงท่ีท าใหเ้กิดสาธารณภยัไดง่้าย ให้เจา้พนกังานมีอ านาจ
สั่งให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองขนยา้ยทรัพยสิ์นออกจากอาคารหรือสถานท่ีดงักล่าวได ้หากเจ้าของหรือ            
ผู ้ครอบครองไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ให้เจ้าพนักงานมีอ านาจขนย้ายทรัพย์สินนั้ นได้ตามความจ าเป็น                    
แก่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั โดยเจา้พนกังานไม่ตอ้งรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอนัเกิดจาก                
การกระท าดงักล่าว 
    (1.1.7) ให้ผูอ้  านวยการในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบส ารวจความเสียหายท่ีเกิดข้ึนและ 
ท าบัญชีรายช่ือผู ้ประสบภัยและทรัพย์สินท่ีเสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้ งออกหนังสือรับรอง                          
ใหผู้ป้ระสบภยัไวเ้ป็นหลกัฐานในการรับการสงเคราะห์และฟ้ืนฟู 
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    (1.1.8) ในกรณีท่ีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) นายกรัฐมนตรีหรือ                    
รองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายมีอ านาจสั่งการผูบ้ญัชาการ ผูอ้  านวยการ หน่วยงานของรัฐ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดเพ่ือการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั    
รวมตลอดทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน โดยมีอ านาจเช่นเดียวกบัผูบ้ัญชาการป้องกนัและบรรเทา                  
สาธารณภยัแห่งชาติ และผูอ้  านวยการแต่ละระดบั 
  (1.2)  ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหด้ าเนินการดงัน้ี 
    (1.2.1) เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในกรุงเทพมหานคร ให้ผูช่้วย
ผูอ้  านวยการกรุงเทพมหานครมีหน้าท่ีเขา้ด าเนินการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัโดยเร็ว และแจง้ให้
ผูอ้  านวยการกรุงเทพมหานครและรองผูอ้  านวยการกรุงเทพมหานครทราบทนัที 
    (1.2.2) ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูใ้ด
หรือหน่วยงานของรัฐใดในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัท่ีเกิดข้ึนในเขตกรุงเทพมหานคร ใหผู้อ้  านวยการ
กรุงเทพมหานครแจง้ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผูน้ั้นหรือหน่วยงานของรัฐนั้นทราบ และเม่ือเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูน้ั้น
หรือหน่วยงานของรัฐนั้น แลว้แต่กรณี ได้รับแจ้งแลว้ ให้เป็นหน้าท่ีท่ีจะต้องด าเนินการให้ความช่วยเหลือ                
ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัท่ีเกิดข้ึนในกรุงเทพมหานครตามท่ีไดรั้บแจง้โดยเร็ว 
 (2) แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งองค์กรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
 (2.1) กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งพ้ืนท่ี (องคก์ารบริหารส่วนต าบล/ 
เทศบาล/ เมืองพทัยา) จัดตั้งศูนยป์ฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ินเม่ือเกิดสาธารณภยัข้ึน โดยมีผูอ้  านวยการทอ้งถ่ิน             
เป็นผูค้วบคุมและสั่งการเพ่ือท าหน้าท่ีจดัการสาธารณภยัท่ีเกิดข้ึนจนกว่าสถานการณ์จะกลบัเขา้สู่ภาวะปกติ 
พร้อมทั้งประสานกบัส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ และประสานความร่วมมือ
กบัทุกภาคส่วนในการจดัการสาธารณภยัทุกขั้นตอน หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภยั     
ตามขีดความสามารถโดยล าพงั ให้ขอรับการสนบัสนุนจากกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั            
ในเขตพ้ืนท่ีติดต่อหรือใกลเ้คียง และหรือกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอ าเภอ  
 (2.2)  ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์อ าเภอ (ศบก.อ.) 
            ให้กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอ าเภอจดัตั้งศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์
อ าเภอเม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภยัข้ึนโดยมีผูอ้  านวยการอ าเภอเป็นผูค้วบคุมและสั่งการ เพ่ือท าหนา้ท่ี
ในการจดัการสาธารณภยัท่ีเกิดข้ึนจนกวา่สถานการณ์จะกลบัเขา้สู่สถานการณ์ปกติ พร้อมทั้งเป็นศูนยก์ลางในการ
ระดมสรรพก าลงัและทรัพยากรในการจดัการสาธารณภยัท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งอ านวยการและประสานการปฏิบติั 
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ตลอดจนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและองค์การ           
สาธารณกศุลในพ้ืนท่ีท่ีรับผดิชอบไดอ้ยา่งมีเอกภาพ รวดเร็ว และทัว่ถึง  
 (2.3) ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์จงัหวดั/กรุงเทพมหานคร (ศบก.จ./ศบก.กทม.)  
         ให้กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั/กรุงเทพมหานครจดัตั้ง
ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์จงัหวดั/กรุงเทพมหานครเม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภยัข้ึน โดยมีผูอ้  านวยการ
จงัหวดั/ผูอ้  านวยการกรุงเทพมหานคร เป็นผูส้ั่งการ ควบคุม และบญัชาการ เพ่ือท าหนา้ท่ีรับผิดชอบในการ
จัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ีจังหวัด/กรุงเทพมหานครจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้ ง                     
เป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพก าลังและทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัยจากส่วนราชการและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือสนับสนุนให้แก่กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัในระดบัพ้ืนท่ี 
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รวมทั้งอ านวยการและประสานการเผชิญเหตุระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ตลอดจน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และองคก์ารสาธารณกุศลในพ้ืนท่ีท่ีรับผดิชอบไดอ้ย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ  
 (2.4) ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ส่วนหนา้จงัหวดั/กรุงเทพมหานคร  
                             ให้ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์จงัหวดั/กรุงเทพมหานครแปรสภาพเป็นศูนยบ์ญัชาการ
เหตุการณ์ส่วนหน้าจงัหวดั/กรุงเทพมหานครของกองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ                  
ในกรณีเม่ือมีการยกระดบัเป็นการจดัการสาธารณภยัขนาดใหญ่ (ระดบั 3) หรือการจดัการสาธารณภัย
ร้ายแรงอย่างย่ิง (ระดบั 4) ให้มีหนา้ท่ีปฏิบติังานตามการบญัชาการจากกองบญัชาการป้องกนัและบรรเทา             
สาธารณภัยแห่งชาติ โดยรับผิดชอบอ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเก่ียวกับ                   
การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดั/กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้ง เป็นศูนยก์ลางในการ
ระดมสรรพก าลงัและทรัพยากรเพ่ือการจดัการสาธารณภยั และประสานการปฏิบติัระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ตลอดจนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและองคก์ารสาธารณกศุลในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 
 (2.5) กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักลาง (กอปภ.ก.) 
                               ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ 1) และการจัดการสาธารณภัย               
ขนาดกลาง (ระดบั 2) ให้กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักลางรับผิดชอบอ านวยการ ประสาน        
การปฏิบัติ ประเมินสถานการณ์ และสนับสนุนการสั่งการจากกองบัญชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ รวมทั้งติดตาม เฝ้าระวงัสถานการณ์ วิเคราะห์สถานการณ์ รายงาน และเสนอความคิดเห็นต่อ                  
ผูบ้ญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรี เพ่ือตดัสินใจยกระดบัเป็นการจดัการ
สาธารณภยัขนาดใหญ ่(ระดบั 3) หรือการจดัการสาธารณภยัร้ายแรงอยา่งยิ่ง (ระดบั 4)    
                        (2.6) กองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 
  ใหรั้บผิดชอบบงัคบับญัชา อ านวยการ วินิจฉยัสั่งการ ควบคุม และประสานความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการจดัการสาธารณภยัในกรณีการจดัการสาธารณภยัขนาดใหญ่ (ระดบั 3) หรือการจดัการ
สาธารณภยัร้ายแรงอยา่งยิ่ง (ระดบั 4) 
                    ทั้ งน้ี โครงสร้างกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ/ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์ตามแผนภาพท่ี 5 - 1 
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แผนภาพท่ี 5 - 1 : โครงสร้างกองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ / ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ 
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 (2.6.1) คณะท่ีปรึกษา/ผู ้เ ช่ียวชาญ มีหน้าท่ีให้ข้อเสนอแนะ ค าแนะน า ข้อมูล 
ทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโนม้สถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์สาธารณภยั 
ท่ีเกิดข้ึน โดยให้ค  านึงถึงความปลอดภยัในการปฏิบติังานเป็นส าคญั พร้อมทั้งปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ี                
ผู ้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ/ผู ้อ  านวยการเห็นสมควร ทั้ ง น้ี  จ  านวนของ                       
คณะท่ีปรึกษา/ผูเ้ช่ียวชาญใหเ้ป็นไปตามท่ีเห็นสมควร 
  (2.6.2) ศูนยข์อ้มูลประชาสัมพนัธ์ร่วม มีหนา้ท่ีประสานขอ้มูลเหตุการณ์กบัส่วนต่าง ๆ 
เพื่อส่ือสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและส่ือมวลชน รวมทั้ งปฏิบัติการ 
ทางจิตวิทยามวลชน โดยให้กรมประชาสัมพนัธ์เป็นหน่วยงานหลกั ในการจดัท าขอบเขต แผนงาน ภารกิจ 
และโครงสร้างภายในศูนยฯ์ 
  (2.6.3) ศูนยป์ระสานการปฏิบติั มีหนา้ท่ีประสานงานกบัหน่วยงานภาคเอกชน และ   
ภาคประชาสังคมดา้นกฎหมาย ธุรการและก าลงัพล ทั้งน้ี ในกรณีการจดัการสาธารณภยัร้ายแรงอยา่งยิ่ง (ระดบั 4) 
ให้ประสานงานด้านกิจการต่างประเทศ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทย                    
เป็นหน่วยงานหลกัร่วมกนัจดัท า ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในของศูนยฯ์ ทั้งน้ี ให้ส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานท่ีมีภารกิจท่ีเก่ียวข้องในส านักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมปฏิบัติงาน                     
ในฐานะหน่วยงานหลกัดว้ย 
  (2.6.4) ส่วนปฏิบติัการ มีหน้าท่ีปฏิบติัการลดอนัตรายท่ีเกิดข้ึนโดยเร็ว โดยรักษา
ชีวติและปกป้องทรัพยสิ์น เขา้ควบคุมสถานการณ์ ฟ้ืนฟูสู่สภาวะปกติ ดบัเพลิง คน้หาและกูภ้ยั สารเคมีและ
วตัถุอนัตราย บริการการแพทยแ์ละสาธารณสุข คมนาคม รักษาความสงบเรียบร้อย ประสานทรัพยากร และ              
ทางทหาร โดยให้หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีดังกล่าวร่วมกันจดัท า ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้าง              
ภายในของส่วนฯ  
  (2.6.5) ส่วนอ านวยการ มีหนา้ท่ีติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ 
แจง้เตือนภยั รวบรวม ประสานขอ้มูล และประเมินความตอ้งการและความจ าเป็นในการสนบัสนุนทรัพยากร
ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจดัเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ขอ้มูลท่ีได้รับจากส่วนปฏิบติัการ            
เป็นฐานด าเนินการ ทั้งน้ี ให้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั/หน่วยงานตามท่ีผูอ้  านวยการมอบหมาย                    
เป็นผูรั้บผิดชอบหลักในการจัดท า ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในของส่วนฯ พร้อมทั้ ง                      
ให้การสนบัสนุนสถานท่ีปฏิบติังานแก่กองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ/ศูนยบ์ญัชาการ
เหตุการณ์ 
  (2.6.6) ส่วนสนบัสนุน มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
   (2.6.6.1) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุก ๆ ด้านท่ีจ าเป็น 
เพื่อให้การจดัการในภาวะฉุกเฉินด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ ด้านการส่ือสาร
โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ การพลงังาน การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรม 
การสาธารณูปโภค การโยธาธิการและซ่อมบ ารุง การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน โดยให้หน่วยงาน                      
ท่ีรับผดิชอบภารกิจในแต่ละดา้นร่วมกนัจดัท า ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในของส่วนฯ 
   (2.6.6.2) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ  
การเงิน การคลงั และการรับบริจาค โดยให้ส านักงบประมาณ และกรมบญัชีกลาง เป็นหน่วยรับผิดชอบ
ภารกิจดา้นงบประมาณ การเงิน การคลงั และส านกันายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยรับผิดชอบภารกิจดา้นการรับ
บริจาค พร้อมทั้ง ใหร่้วมกนัจดัท าขอบเขต แผนงาน ภารกิจ โครงสร้างภายในของส่วน ฯ 
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 (2.7) ผูมี้อ านาจหน้าท่ีในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอย่างเป็น
เอกภาพและชดัเจนแต่ละระดบั ตั้งแต่ระดบัประเทศ ระดบัจงัหวดัและระดบัทอ้งถ่ินตามแผนภาพท่ี 5 - 2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควบคมุและก ากบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั     
ทัว่ราชอาณาจกัร (มาตรา 13) 

ควบคมุและก ากบัการปฏบิตัหิน้าทีข่อง ผอ./รอง ผอ./ผช.
ผอ. เจา้พนกังาน และอาสาสมคัร ไดท้ัว่ราชอาณาจกัร 
(มาตรา 14) 

รบัผดิชอบในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขต
จงัหวดั (มาตรา 15) 

ชว่ยเหลอื ผอ.จงัหวดั และปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ตามที ่ผอ.จว.
มอบหมาย (มาตรา 18) 

รบัผดิชอบในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขต 
กทม. (มาตรา 32) 

 ชว่ยเหลอื ผอ.กทม. ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
และปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามที ่ผอ.กทม.มอบหมาย (มาตรา 35) 

รบัผดิชอบและปฏบิตัหิน้าทีใ่นการป้องกนัและบรรเทา     
สาธารณภยัในเขตของตน และมหีน้าทีช่ว่ยเหลอื ผอ.กทม. 
ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย (มาตรา 36) 

 

รบัผดิชอบและปฏบิตัหิน้าทีใ่นการป้องกนัและบรรเทา       
สาธารณภยัในเขตทอ้งถิน่ของตนและมหีน้าทีช่ว่ยเหลอื 
ผอ.ทอ้งถิน่ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย (มาตรา 20) 

 

รบัผดิชอบในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขต
ของตนและมหีน้าทีช่ว่ยเหลอื ผอ.จว./ผอ.อ. ตามทีไ่ดร้บั
มอบหมาย (มาตรา 20) 

นายกรฐัมนตร/ี 
รองนายกรฐัมนตรทีีไ่ดร้บัมอบหมาย 

ผูบ้ญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
แหง่ชาต ิ(รมว.มท.) 

รองผูบ้ญัชาการ (ปมท.) 

ผูอ้ านวยการกลาง (อ.ปภ.) 

ผอ.จงัหวดั (ผวจ.) 

รอง ผอ.จงัหวดั (นายก อบจ.) 

ผอ.กทม. (ผว.กทม.) 

รอง ผอ.กทม. (ปลดั กทม.) 

ผูช้ว่ย ผอ.กทม. (ผอ.เขต) 

ผอ.อ าเภอ. (นายอ าเภอ) 

ผอ.ทอ้งถิน่ 
(นายก อบต./นายกเทศมนตร/ีนายกเมอืงพทัยา) 

ผช.ผอ.ทอ้งถิน่ 
(ปลดั อบต./ปลดัเทศบาล/ปลดัเมอืงพทัยา) 

สาธารณภยั 
ร้ายแรงอย่างย่ิง

รบัผดิชอบในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขต
อ าเภอของตน และชว่ยเหลอื ผอ.จว. ตามทีไ่ดร้บั
มอบหมาย (มาตรา 19) 

ชว่ยเหลอืผูบ้ญัชาการ มอี านาจบงัคบับญัชาและสัง่การ 
ตามทีผู่บ้ญัชาการมอบหมาย (มาตรา 13) 

แผนภาพท่ี 5 - 2 : การก าหนดบุคคลผูมี้อ  านาจในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
                    ตามพระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 
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 (3) แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพืน้ทีป่ระสบสาธารณภัย  
  เพื่อประโยชน์ในการจดัการสาธารณภยัในเขตพื้นท่ี ให้มีการออกประกาศเขตพื้นท่ีประสบ   
สาธารณภยัไดต้ามดุลยพินิจ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภาคเอกชน สามารถ
ใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัไดต้ามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

ระดับ การจัดการ ผู้ออกประกาศเขตพืน้ทีป่ระสบสาธารณภัย 
1 สาธารณภยัขนาดเล็ก ผูอ้  านวยการจงัหวดั / ผูอ้  านวยการกรุงเทพมหานคร  
2 สาธารณภยัขนาดกลาง ผูอ้  านวยการจงัหวดั / ผูอ้  านวยการกรุงเทพมหานคร  
3 สาธารณภยัขนาดใหญ่  ผูบ้ญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ   
4 สาธารณภยัร้ายแรงอยา่งยิง่ นายกรัฐมนตรี  

หรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

  ทั้งน้ี ผูป้ระสบภยัอาจขอใหมี้หนงัสือรับรองพื้นท่ีประสบภยั ทั้งท่ีเป็นบุคคล และนิติบุคคลได ้
โดยให้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ก าหนดรูปแบบ แนวทางปฏิบติัในการประกาศเขตพื้นท่ีประสบ          
สาธารณภยั และหนังสือรับรองผูป้ระสบภยัประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตามมาตรา 30 แห่ง
พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 

 (4) แนวทางปฏิบัติในการตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัย 
                           ใหผู้บ้ญัชาการหรือผูอ้  านวยการใชเ้กณฑห์รือเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี ประกอบการพิจารณา  

เกณฑ์/เง่ือนไข ข้อมูลทีใ่ช้ระบุเง่ือนไข  

(4.1) พืน้ที ่ พื้นท่ีใชส้อยในลกัษณะต่าง ๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบ และความเสียหาย 
(4.1.1)  พื้นท่ีทางการเกษตรและปศุสัตว ์ 
(4.1.2) พื้นท่ีธุรกิจ อุตสาหกรรม และการประกอบการ  
(4.1.3) พื้นท่ีอยูอ่าศยั (จ  านวนหลงัคาเรือน)  
(4.1.4) พื้นท่ีทางธรรมชาติ  

(4.2) ประชากร จ านวนและลกัษณะของประชากรในพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบ 
(4.2.1) จ านวนผูไ้ดรั้บผลกระทบ  
(4.2.2) จ านวนผูอ้พยพ  
(4.2.3) จ านวนผูไ้ดรั้บบาดเจ็บและเสียชีวติ  

(4.3) ความซับซ้อน ความยากง่าย สถานการณ์แทรกซอ้น และเง่ือนไขทางเทคนิคของสถานการณ์ 
(4.3.1) ความรุนแรงของภยั ความเฉพาะเจาะจงทางเทคนิคของภยั การเกิดภยั
ต่อเน่ือง  
(4.3.2) ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อสาธารณูปโภคพื้นฐาน สถานท่ีส าคญั และ
เส้นทางการใหค้วามช่วยเหลือ 
(4.3.3) การคาดการณ์การขยายตัวของภัย พื้นท่ีท่ีจะเสียหายต่อไป  
ระยะเวลาท่ีการด าเนินกิจกรรมปกติที่ตอ้งหยุดชะงกั ระยะเวลาท่ีตอ้งใช ้             
ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ และระยะเวลาท่ีตอ้งช่วยฟ้ืนฟูเบ้ืองตน้ 
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เกณฑ์/เง่ือนไข ข้อมูลทีใ่ช้ระบุเง่ือนไข  

(4.4) ศักยภาพด้านทรัพยากร ความสามารถในการปฏิบติังานจากทรัพยากร 
(4.4.1) ก าลงัคน ทั้งของหน่วยงานหลกัและหน่วยงานสนบัสนุน พร้อมทั้ง
อาสาสมคัรหน่วยต่าง ๆ 
(4.4.2) เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ และอุปกรณ์พิเศษต่าง ๆ ท่ีตอ้งใช้
ตามแต่ลกัษณะทางเทคนิคของภยั 
(4.4.3) ปัจจยัยงัชีพส าหรับแจกจ่ายแก่ผูไ้ดรั้บผลกระทบของหน่วยงานหลกั 
และจากการสนบัสนุนจากภาคีหลกั 
(4.4.4) แหล่งท่ีมาและจ านวนเงินงบประมาณจากหน่วยงานในพื้นท่ี 

(4.5) การพจิารณาตัดสินใจ 
         ของผู้บัญชาการ/ 
         ผู้อ านวยการ 

ดุลยพินิจจากการประเมินสถานการณ์จากเง่ือนไขต่าง ๆ 
(4.5.1) ขอบเขตการปกครอง 
(4.5.2) การประเมินศกัยภาพในการจดัการสาธารณภยั 

 ทั้งน้ี ให้ใช้เกณฑ์เง่ือนไขทางด้านพื้นท่ี/ประชากร/ความซับซ้อน/ศกัยภาพดา้นทรัพยากร 
และวิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผูอ้  านวยการอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างประกอบกนัเป็นเกณฑ ์              
ในการน าเสนอผูบ้ญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรีพิจารณาตดัสินใจ               
ในการประกาศยกระดบัเป็นการจดัการสาธารณภยัขนาดใหญ่ (ระดบั 3) และการจดัการสาธารณภยัร้ายแรง
อยา่งยิง่ (ระดบั 4) 
 (5) แนวทางปฏิบัติในการอพยพ 
 เม่ือเกิดหรือคาดวา่จะเกิดสาธารณภยัข้ึนในพื้นท่ีใด และการอาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ีนั้นจะเป็น
อันตราย ให้ผูมี้อ  านาจตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550                        
มีอ านาจสั่งอพยพผู ้ซ่ึงอยู่ในพื้นท่ีนั้ น ออกไปจากพื้นท่ีอย่างเป็นระเบียบ ทั้ งน้ี ให้ด าเนินการอพยพ                  
ไม่ต ่ากว่า 12 ชั่วโมงก่อนเกิดสาธารณภัย และจัดให้มีก าลังเจ้าหน้าท่ีเข้ารักษาความสงบเรียบร้อย                 
เพื่อป้องกนัทรัพยสิ์นของประชาชน โดยใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 
  (5.1) การอพยพเคล่ือนยา้ย ประกอบดว้ย 
   (5.1.1) จดัล าดบัความส าคญัของผูอ้พยพ โดยแบ่งกลุ่มผูอ้พยพท่ีตอ้งได้รับการดูแล     
เป็นพิเศษ (กลุ่มเปราะบาง) เช่น กลุ่มผูป่้วยทุพพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก สตรี ควรได้รับการพิจารณา                       
ใหอ้พยพไปก่อน เป็นตน้ กรณีเด็ก บิดาและมารดาควรอพยพไปดว้ยกนัทั้งครอบครัว และควรอพยพเป็นกลุ่ม 
   (5.1.2) จัดให้มีสถานท่ีปลอดภัยและท่ีพกัพิงชั่วคราวแก่ผูอ้พยพและเจ้าหน้าท่ี 
โดยจดัระเบียบพื้นท่ีอพยพใหเ้หมาะสมเป็นสัดส่วน 
   (5.1.3) จดัระเบียบการจราจรชัว่คราวในพื้นท่ีท่ีเกิดสาธารณภยั และพื้นท่ีใกลเ้คียง  
รวมทั้งจดัระเบียบการจราจรในพื้นท่ีพกัพิงชัว่คราวเพื่อรองรับการอพยพ 
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   (5.1.4) ให้ความช่วยเหลือผูอ้พยพในการขนยา้ยทรัพย์สินของใช้ในพื้นท่ีท่ีเกิด            
สาธารณภยัและพื้นท่ีใกลเ้คียงตามท่ีไดรั้บการร้องขอ 
   (5.1.5) ให้มีการจัดท าทะเบียนเพื่อตรวจสอบจ านวนผูอ้พยพและผู ้ท่ียงัติดค้าง 
ในพื้นท่ี 
   (5.1.6) จดัใหมี้การบริการดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขในพื้นท่ีอพยพ 
   (5.1.7) จัดให้มีระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยของพื้นท่ีรองรับการอพยพ                   
โดยจดัก าลงัเจา้หนา้ท่ีต ารวจและอาสาสมคัรตามความเหมาะสม 
   (5.1.8) จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจในพื้นท่ีเพื่อจัดก าลัง 
ดูแลบา้นเรือนและทรัพย์สินของผูอ้พยพเป็นระยะ ๆ หากก าลงัเจ้าหน้าท่ีต ารวจไม่เพียงพอให้ประสาน 
ขอก าลังสนับสนุนจากหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือจัดหาอาสาสมัคร 
จากประชาชน แต่หากสถานการณ์ล่อแหลมเส่ียงต่อการสูญเสียชีวิตห้ามเจา้หน้าท่ี/อาสาสมคัรออกปฏิบติั
หน้าท่ีในพื้นท่ีเส่ียงโดยเด็ดขาดจนกว่าสถานการณ์จะบรรเทาความรุนแรงลง และสามารถเข้าไปตรวจ             
ในพื้นท่ีไดโ้ดยไม่มีความเส่ียง พร้อมทั้งใหมี้การประชาสัมพนัธ์ใหผู้อ้พยพทราบสถานการณ์อยา่งต่อเน่ือง  
  (5.2) การยกเลิกสถานการณ์ 
   ให้มีการติดตามความเคล่ือนไหวของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเน่ือง                      
โดยประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์เป็นระยะ ๆ เพื่อป้องกนัความสับสน พร้อมทั้ง ให้มี
การยืนยนัความชดัเจนถึงการยกเลิกสถานการณ์ และแจง้ให้ผูอ้พยพเตรียมพร้อมในการอพยพกลบัสู่พื้นท่ี            
อยูอ่าศยัต่อไป 
  (5.3) การอพยพกลบั 
   ใหผู้น้  าชุมชนหรือผูน้ ากลุ่มอพยพจดัระเบียบและล าดบัก่อนหลงัก่อนการอพยพกลบั  
พร้อมทั้งประสานงานกบัเจา้หน้าท่ีท่ีด าเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลบัเม่ือได้รับแจง้ข่าวการส้ินสุด
สถานการณ์สาธารณภยั  เพื่อใหป้ระชาชนเตรียมความพร้อมและรอรับแจง้จุดอพยพกลบัไปสู่พื้นท่ีอยูอ่าศยั 
  (5.4) การอพยพส่วนราชการ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   เป็นการเคล่ือนยา้ยหน่วยราชการและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อให้สามารถ
ให้บริการได้ตามปกติ โดยให้ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ในเขตพื้นท่ีแบ่งประเภทส่วนราชการท่ีจะอพยพ
ตามล าดับ และความจ าเป็นเร่งด่วน พร้อมทั้ งก าหนดพื้นท่ีรองรับการอพยพส่วนราชการ ครอบครัว                
ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไว้ล่วงหน้า โดยการด าเนินการอพยพให้เป็นไปตาม                  
แผนอพยพส่วนราชการท่ีกล่าวไวใ้นบทท่ี 4 

 5.2.2 กลยุทธ์ที ่2 พฒันาระบบ/เคร่ืองมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ 
  (1) แนวทางปฏิบัติในการส่ือสารและโทรคมนาคม 
   การติดต่อส่ือสารมีความส าคญัอย่างมากในการจดัการในภาวะฉุกเฉิน เน่ืองจากต้องมี             
การประสานการปฏิบติัในการจดัการสาธารณภยัอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการแลกเปล่ียนขอ้มูล (Information) 
ข่าวสาร (Intelligence) เพื่อแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชน ประสานงาน ควบคุม สั่งการ และรายงานผล                
การปฏิบติังานระหวา่งหน่วยเผชิญเหตุดว้ยกนักบัหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีสนบัสนุนการเผชิญเหตุในดา้นต่าง ๆ 
โดยมีหลกัการปฏิบติั ดงัน้ี 
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   (1.1) จัดให้มีระบบการติดต่อส่ือสารท่ีสามารถใช้ได้ในภาวะฉุกเฉินส าหรับติดต่อ 
ประสานงานในการปฏิบติัหนา้ท่ีและภารกิจร่วมกนัระหวา่งส่วนราชการ หน่วยงาน กองอ านวยการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัแต่ละระดบั ศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขตทุกเขต และประชาชนในการ
วางระบบการติดต่อส่ือสารและโทรคมนาคมซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งมีมากกวา่ 2 ระบบข้ึนไป  
   (1.2) จดัระบบการส่ือสารดว้ยเคร่ืองวิทยุคมนาคมให้ปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ืองหลกัเกณฑ์การอนุญาตและการก ากบัดูแล
การใชค้ล่ืนความถ่ีกลาง ส าหรับการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชน รวมถึงระเบียบ
การใชค้ล่ืนความถ่ีวทิยส่ืุอสารและโทรคมนาคมท่ีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัก าหนด 
   (1.3) ติดต่อส่ือสารระหว่างกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ                           
กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแต่ละระดบั ส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชน โดยตอ้งสามารถ
กระท าไดต้ลอด 24 ชัว่โมง พร้อมทั้ง ตอ้งจดัให้มีมากกวา่ 2 ช่องทางข้ึนไป และยึดหลกัความถูกตอ้ง แม่นย  าของ
ขอ้มูล การรักษาความปลอดภยัทางการส่ือสารควบคู่กบัความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อส่ือสารเสมอ 
   (1.4) จดัให้มีระบบการแจง้เหตุและการสนับสนุนขอ้มูลด้านสาธารณภยัแก่ประชาชน               
โดยการเช่ือมโยงการใชเ้ลขหมายโทรคมนาคมพิเศษระหวา่งส่วนราชการและหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีแจง้เหตุ 
และเผชิญเหตุฉุกเฉิน  

หมายเลข หน่วยงาน การใหบ้ริการ 
191 ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ศูนยรั์บแจง้เหตุฉุกเฉิน 
192 ศูนยเ์ตือนภยัพิบติัแห่งชาติ รับแจง้เหตุและขอ้มูลเตือนภยั 
198 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ช่วยเหลือประชาชนและประสานงาน    

ดา้นสาธารณภยั 
199 กรุงเทพมหานคร รับแจง้เหตุเพลิงไหม ้

   ใหก้ระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เป็นหน่วยงานหลกัในการจดัให้มีระบบ
การติดต่อส่ือสารท่ีสามารถใช้ได้ในภาวะฉุกเฉิน การจัดระบบการส่ือสารด้วยเคร่ืองวิทยุคมนาคม             
การติดต่อส่ือสารระหว่างกองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ กองอ านวยการป้องกนั            
และบรรเทาสาธารณภยัแต่ละระดบั ส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชน พร้อมทั้ง ให้มีระบบการแจง้เหตุ 
และการสนบัสนุนขอ้มูลดา้นสาธารณภยัแก่ประชาชน โดยมีกระทรวงมหาดไทย ส านกังานต ารวจแห่งชาติ  
และกระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการบูรณาการการติดต่อส่ือสาร การจดัวางระบบ             
และการฝึกอบรมใหค้วามรู้ 
   ทั้งน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเลขหมายโทรคมนาคม และความถ่ีกลางในการ
จดัการสาธารณภยั ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  
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  (2) แนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน    
   เป็นระบบและกระบวนการกระจายขอ้มูลข่าวสารท่ีเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภยัข้ึน  
ให้ส่วนราชการและประชาชนไดรั้บรู้และเขา้ใจสถานการณ์ โดยผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีก าหนดไว ้เช่น 
โทรทศัน์ วิทยุ หอกระจายข่าว ฯลฯ หรือวิธีการอ่ืน ๆ เพื่อให้ประชาชนรับทราบ เขา้ใจในสถานการณ์            
ท่ีถูกตอ้ง และลดความต่ืนตระหนก ทั้งน้ี จดัให้มีศูนยป์ระสานขอ้มูลร่วม (Joint  Information  Center : JIC) 
ในภาวะฉุกเฉิน เพื่อเป็นศูนยย์อ่ยในศูนยข์อ้มูลประชาสัมพนัธ์ร่วมท าหนา้ท่ี Point of Contact กบัส่ือมวลชน
และหน่วยงานด้านข่าวสาร พร้อมทั้งรวบรวมขอ้มูลข่าวสารท่ีจ าเป็นและเป็นปัจจุบนัเพื่อให้ผูท่ี้มีหน้าท่ี
รับผิดชอบ หรือผูท่ี้ต้องการทราบข้อมูลข่าวสารใช้เป็นจุดปฏิบติังานในการติดตามและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร แนวโน้มความเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ และการตรวจสอบยืนยนัความถูกตอ้งของขอ้มูล                  
โดยใหจ้ดัตั้งข้ึนในทุกระดบัของการจดัการสาธารณภยั 
  ใหส้ านกันายกรัฐมนตรี ร่วมกบักรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัก าหนดแนวทางปฏิบติัหรือ
จดัท าคู่มือการปฏิบัติงานการให้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ในภาวะฉุกเฉินเพื่อเป็นกรอบ                   
การปฏิบติัท่ีมีมาตรฐานเดียวกนัทัว่ประเทศ 
  (3) แนวทางปฏิบัติในการก ากบั ควบคุมพืน้ที ่(Area Command) 
     เป็นเคร่ืองมือส าหรับใช้ในภาวะฉุกเฉินท่ีมีขนาดรุนแรงมากครอบคลุมพื้นท่ีกวา้งขวาง 
หลายอ าเภอหรือหลายจงัหวดั และอาจใช้เวลาในการเผชิญเหตุท่ียาวนานกว่าปกติ หรือเป็นการจดัการ         
สาธารณภยัขนาดใหญ่ (ระดบั 3) และการจดัการสาธารณภยัร้ายแรงอยา่งยิ่ง (ระดบั 4) โดยกองบญัชาการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติอาจแต่งตั้งและจดัส่งผูก้  ากบั ควบคุมพื้นท่ีเขา้ไปร่วมก าหนดแนวทาง           
การปฏิบัติงานในพื้นท่ีนั้ น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติของแต่ละจังหวดัเป็นไปตามข้อสั่งการของ
กองบญัชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ โดยความรับผิดชอบของผูก้  ากบั ควบคุมพื้นท่ี               
ท่ีไดรั้บมอบหมายมีดงัต่อไปน้ี  
     (3.1) ก าหนดแนวทางการเผชิญเหตุของจงัหวดัท่ีประสบภยัให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั
เพื่อใหก้ารปฏิบติังานมีความชดัเจนและไม่ขดัแยง้หรือซ ้ าซอ้นระหวา่งกนั 

   (3.2) ประสานการก าหนดกลยุทธ์และยุทธวิธีของแต่ละจังหวดัเพื่อให้เกิดเอกภาพ  
ในการเผชิญเหตุร่วมกนั 
   (3.3) พจิารณาการร้องขอการจดัสรร การปรับเปล่ียน และการเคล่ือนยา้ยทรัพยากรท่ีไดรั้บ
การสนบัสนุนจากส่วนกลางไปยงัพื้นท่ีประสบภยัท่ีมีความจ าเป็น 
   (3.4) รายงานสถานการณ์ สภาวะแนวโนม้ และการวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นท่ีประสบภยั
ใหก้องบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติทราบ 
   (3.5) ประสานการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัของแต่ละจงัหวดัให้มีมาตรฐานเดียวกนั
เพื่อใหห้น่วยงานต่าง ๆ สามารถเขา้ปฏิบติังานดา้นการฟ้ืนฟูระยะกลาง และระยะยาวใหเ้ป็นไปอยา่งคล่องตวั
และต่อเน่ือง 
  ทั้งน้ี การแต่งตั้งผูก้  ากบั ควบคุมพื้นท่ี ให้กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักลาง 
ก าหนดโครงสร้าง จ านวนบุคลากร แนวทางและระเบียบปฏิบัติประจ า เพื่อให้ผูก้  ากับ ควบคุมพื้นท่ี
ปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้พิจารณาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของศูนยป้์องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัเขต เป็นสถานท่ีปฏิบติังานของผูก้  ากบั ควบคุมพื้นท่ี เป็นล าดบัแรก  
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  (4) แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command) 
   เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้สั่งการ ควบคุม และประสานความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในการ
จดัการในภาวะฉุกเฉิน และเป็นระบบปฏิบติัการในการระดมทรัพยากรไปยงัท่ีเกิดเหตุ เพื่อให้สามารถ
ปกป้องชีวิต ทรัพยสิ์น และส่ิงแวดลอ้มเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงค์ โดยให้ทุกส่วน
ราชการ หน่วยงาน และภาคเอกชนใช้ระบบบญัชาการเหตุการณ์เป็นระบบมาตรฐานของประเทศในการ
จดัการในภาวะฉุกเฉิน ซ่ึงมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

การบัญชาการเหตุการณ์ สาระส าคัญ 
(4.1) รูปแบบโครงสร้างการบัญชาการ (4.1.1) การบญัชาการเหตุการณ์ (Incident Command) หมายถึง

โครงสร้างการบัญชาการพื้ นฐานท่ี มีผู ้บัญชาการเหตุการณ์ 
รับผดิชอบการจดัการเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ผูเ้ดียว   
(4.1.2) การบญัชาการร่วม (Unified Command) หมายถึง การจดัการ
เหตุการณ์ ท่ี มีหน่วยงานตั้ งแ ต่  2 หน่วยงานข้ึนไปมีหน้า ท่ี
รับผิดชอบตามกฎหมาย โดยรับผิดชอบในพื้นท่ีท่ีทับซ้อนกัน 
สามารถร่วมกนัปฏิบติังาน ประสานแผนการท างาน และประสาน
ทรัพยากรในท่ีเกิดเหตุร่วมกนั รวมถึงมีการก าหนดความมุ่งหมาย
ในการปฏิบติั วตัถุประสงค์ (Objectives) กลยุทธ์ (Strategies) และ
ยทุธวธีิ (Tactics) เพื่อท างานเดียวกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

การบญัชาการร่วมจะมีผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ได้หลายคน
สามารถตดัสินใจ และก าหนดแนวทางการปฏิบติัร่วมกนั ภายใต้
โครงสร้างองค์กรเดียว ถึงแมว้่าจะมีหน่วยงานเขา้ร่วมปฏิบติังาน
หลายหน่วยงานก็ตาม ซ่ึงหมายความว่า หน่วยงานเหล่านั้นจะตอ้ง
รักษาไวซ่ึ้งเอกภาพในการบงัคบับญัชาโดยจะตอ้งรับมอบหน้าท่ี
ความรับผดิชอบจากหวัหนา้เพียงผูเ้ดียว 

ส าหรับเหตุการณ์ขนาดเล็ก การบัญชาการเหตุการณ์จะถูก
น ามาใชใ้นการจดัการโดยหวัหนา้หน่วยท่ีมาถึงท่ีเกิดเหตุเป็นหน่วยแรก 
จะท าหนา้ท่ีเป็นผูบ้ญัชาการเหตุการณ์จนกวา่จะไดรั้บการแทนท่ีดว้ย
การโอนอ านาจการบงัคบับญัชาให้กบัผูท่ี้มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
โดยตรง หรือผู ้ท่ี มีความรู้  และประสบการณ์มากกว่าและ                  
มีความเหมาะสมต่อการเผชิญเหตุในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

(4.2) ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ เป้าประสงคส์ าคญัประกอบดว้ย 
(4.2.1) ความปลอดภยัทั้งผูป้ระสบภยัและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 
(4.2.2) บรรลุวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ หรือยทุธวธีิ 
(4.2.3) ใชท้รัพยากรในการปฏิบติังานอยา่งคุม้ค่า และมีประสิทธิภาพ 
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  (5) แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน : สปฉ. (Emergency 
Support  Function :  ESF)  
   การจัดการในภาวะฉุกเฉิน กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ                 
จะสถาปนาการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) เพียงส่วนงานใดส่วนงานหน่ึงหรือ                
หลายส่วนงานเขา้ร่วมสนบัสนุนการจดัการสาธารณภยัตามแผนภาพท่ี 5 – 3 ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัความจ าเป็น             
ของสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเพื่อประสานงานระหวา่งส่วนราชการ และหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบภารกิจ
ดา้นใดดา้นหน่ึงเป็นการเฉพาะ เช่น ภารกิจดา้นการคมนาคมท่ีมีหลายส่วนราชการมีลกัษณะงานเหมือนหรือ
ใกลเ้คียงกนัมาร่วมกนัประสานการปฏิบติั อนัจะเป็นการลดความซ ้ าซ้อนในการช่วยเหลือ และสนับสนุน              
การปฏิบติังานของกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแต่ละระดบัท่ีเกิดสาธารณภยั โดยในแต่ละ
ส่วนงานฯ มีหน่วยงานหลกัและหน่วยงานสนบัสนุน แบ่งออกเป็น 18 ส่วนงาน ไดแ้ก่ 
   (5.1) สปฉ.1 : ส่วนงานคมนาคม มีขอบเขตหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 (5.1.1)  จดัการระบบ และควบคุมความปลอดภยัทางคมนาคม 
 (5.1.2)  ปรับปรุงเส้นทางและโครงข่ ายคมนาคม รวมถึงสนับสนุนภารกิจ             
การส่งก าลงับ ารุง  
 (5.1.3) จดัให้มีเส้นทางส ารอง เส้นทางเล่ียง ดัดแปลงแก้ไขระบบการคมนาคม                 
ใหส้ามารถใชก้ารไดเ้ม่ือเกิดสาธารณภยั 
 (5.1.4) สนบัสนุนการอพยพเคล่ือนยา้ยประชาชนออกจากพื้นท่ีประสบภยัหรือพื้นท่ี
เส่ียงต่อการเกิดสาธารณภยั 
 (5.1.5) สนบัสนุนขอ้มูลและการจดัการดา้นคมนาคมให้แก่กองบญัชาการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ และกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักลาง 
 ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลกั ในการประสานการปฏิบติัระหวา่งส่วนราชการ และ
หน่วยงาน รวมถึงจดัท าแผนสนบัสนุนการปฏิบติังานในภาวะฉุกเฉินดา้นคมนาคม 
   (5.2) สปฉ.2 : ส่วนงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มีขอบเขตหนา้ท่ี ดงัน้ี 
  (5.2.1) จดัใหมี้ระบบส่ือสารและโทรคมนาคมทั้งระบบส่ือสารหลกั ระบบส่ือสารรอง 
และระบบส่ือสารส ารอง ตลอดจนให้บริการฐานขอ้มูลดา้นสารสนเทศการและส่ือสารให้สามารถใชก้ารได้
ในทุกสถานการณ์ 
  (5.2.2) สนับสนุนอุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการส่ือสาร การจัดช่อง                  
การส่ือสารส ารองเพื่อใชใ้นภาวะฉุกเฉิน  
  (5.2.3) สนบัสนุนก าลงัเจา้หนา้ท่ีเพื่อบริการติดต่อส่ือสารไดต้ลอดระยะเวลาท่ีเกิดภยั  
 (5.2.4) สนบัสนุนการฟ้ืนฟูโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 (5.2.5) รักษาความปลอดภยัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
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   ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นหน่วยงานหลกั ในการประสาน              
การปฏิบติัระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงาน รวมถึงจดัท าแผนสนบัสนุนการปฏิบติังานในภาวะฉุกเฉิน
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
   (5.3) สปฉ.3 : ส่วนงานสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน มีขอบเขตหนา้ท่ี ดงัน้ี  
 (5.3.1) เตรียมความพร้อม และด าเนินการป้องกนัหรือลดผลกระทบท่ีอาจมีต่อพื้นท่ี             
เขตเมือง พื้นท่ีเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน และส่ิงสาธารณูปโภคในพื้นท่ีเส่ียงภยั 
     (5.3.2) ด ารงสถานะ ด า เนินการปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน และ                    
ส่ิงสาธารณูปโภคในพื้นท่ีประสบภยัให้สามารถใช้การได้ในระหว่างเกิดสาธารณภยั โดยเฉพาะในพื้นท่ี        
เขตเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
   ให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลกั โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านคร
หลวง การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง เป็นหน่วยงานสนบัสนุนในการประสานการปฏิบติั
ระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงาน รวมถึงจัดท าแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน                             
ดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน  
   (5.4) สปฉ.4 : ส่วนผจญเพลิง มีขอบเขตหนา้ท่ี ดงัน้ี 
  (5.4.1) ประสานการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินเม่ือเกิดอัคคีภัยในเคหสถาน
ประกอบการนิคมอุตสาหกรรม 
  (5.4.2) ประสานงานกบัส่วนราชการและหน่วยงานในการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 
  (5.4.3) สนับสนุนการปฏิบติัการป้องกันและระงับอคัคีภยัเม่ือเกิดอคัคีภยัในพื้นท่ี 
พิเศษ เช่น อุทยานแห่งชาติ นิคมอุตสาหกรรม ท่าอากาศยาน หรือบริเวณท่ีส่งผลต่อมลพิษส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

      (5.4.4) สนบัสนุนขอ้มูลดา้นเทคนิคและองคค์วามรู้ในการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 
ใหก้บัส่วนราชการ หน่วยงาน ในภูมิภาคและทอ้งถ่ินทั้งในเขตเมืองและชนบท 
   ให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลัก โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการประสานการปฏิบติัระหว่างส่วน
ราชการ และหน่วยงาน รวมถึงจดัท าแผนสนบัสนุนการปฏิบติังานในภาวะฉุกเฉินดา้นการผจญเพลิง 
   (5.5) สปฉ.5 : ส่วนงานการจดัการในภาวะฉุกเฉิน มีขอบเขตหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 (5.5.1) เฝ้าระวงัและติดตามขอ้มูลสถานการณ์ท่ีอาจส่งผลใหเ้กิดสาธารณภยั 
 (5.5.2) แจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชน ส่วนราชการ และหน่วยงาน รับทราบ
สถานการณ์และแนวโนม้การเกิดสาธารณภยั  
 (5.5.3) แจง้เตือนและแจง้แนวทางในการปฏิบติัตนเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์       
สาธารณภยัท่ีจะเกิดข้ึน รวมถึงสั่งการใหมี้การอพยพ และเคล่ือนยา้ยไปยงัท่ีปลอดภยั 
 (5.5.4) วเิคราะห์และวางแผนการเผชิญเหตุ   
 (5.5.5) ประสาน และสนับสนุนในการจัดการและการเผชิญเหตุสาธารณภัย                    
แก่กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแต่ละระดบั  
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 (5.5.6) สนับสนุนทรัพยากร ท่ีจ า เ ป็น ในการเผชิญเหตุสาธารณภัย  ให้กับ              
กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแต่ละระดบั  
 (5.5.7) ก าหนดจ านวนชนิดของทรัพยากรและบุคคลกรท่ีต้องใช้ เพื่อให้ มี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วในการจดัการในภาวะฉุกเฉิน  
 (5.5.8) ประสานการใช้ท รัพยากรจากหน่วยงาน ท่ี เ ก่ี ยวข้อง ทุกภาคส่วน                
เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานในภาวะฉุกเฉินดา้นต่าง ๆ  
 (5.5.9) ประสานงานในการจัดการในภาวะฉุกเฉินกับส่วนต่าง ๆ ในส่วนงาน
สนบัสนุนการปฏิบติังานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) ดา้นอ่ืน ๆ 
   ให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลกั ในการประสานการปฏิบติัระหว่างส่วนราชการ 
และหน่วยงาน รวมถึงจดัท าแผนสนบัสนุนการปฏิบติังานในภาวะฉุกเฉินดา้นการจดัการสาธารณภยัและ    
การสนบัสนุนทรัพยากรในภาวะฉุกเฉิน  
   (5.6) สปฉ.6 : ส่วนงานสวสัดิการสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์มีขอบเขตหนา้ท่ี ดงัน้ี
    (5.6.1) ประสานงานและสนบัสนุนการจดัตั้งศูนยพ์กัพิงชัว่คราว 
 (5.6.2) สนบัสนุนการแจกจ่ายส่ิงของจ าเป็นต่อการด ารงชีพใหแ้ก่ผูป้ระสบภยั 
 (5.6.3) สนบัสนุนงานดา้นการสังคมสงเคราะห์แก่ผูป้ระสบภยั 
 (5.6.4) เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสวสัดิการดา้นสาธารณภยั 
 (5.6.5) วางแผนการให้ความช่วยเหลือด้านท่ีอยู่อาศยั การดูแลบุคคลท่ีตอ้งได้รับ            
การปฏิบติัเป็นกรณีพิเศษ การฟ้ืนฟูดา้นสังคมและจิตใจใหแ้ก่ผูป้ระสบภยั และผูป้ระสบปัญหาทางสังคม 
 (5.6.6) ใหบ้ริการสาธารณกุศล 
 (5.6.7) ก าหนดแนวทางการช่วยเหลือผูว้า่งงานเน่ืองจากการเกิดสาธารณภยั 
 (5.6.8) ช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีและอาสาสมคัรท่ีพิการทุพพลภาพ และเจ็บป่วยหรือ
บาดเจบ็จากการปฏิบติัหนา้ท่ีขณะเกิดภยั 
   ให้กระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์  เ ป็นหน่วยงานหลัก                          
โดยมีกระทรวงแรงงาน และสภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการประสานการปฏิบติัระหว่าง              
ส่วนราชการ หน่วยงาน และองคก์ารสาธารณกุศล รวมถึงจดัท าแผนสนบัสนุนการปฏิบติังานในภาวะฉุกเฉิน
ดา้นสวสัดิการสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
   (5.7) สปฉ.7 : ส่วนงานการสนบัสนุนทรัพยากรทางทหาร มีขอบเขตหนา้ท่ี ดงัน้ี  
 (5.7.1) ประสานการสนบัสนุนทรัพยากรทางทหาร เพื่อใช้สนบัสนุนส่วนราชการ 
หน่วยงานพลเรือน กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแต่ละระดบัในการเผชิญเหตุสาธารณภยั
รวมถึงการส่งคืนทรัพยากร 
 (5.7.2) ให้ข้อเสนอแนะ และค าปรึกษาในกรณีท่ีต้องใช้ความช านาญทางทหาร
สนบัสนุนภารกิจ  
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 (5.7.3) ติดตาม และรายงานสถานะทรัพยากรทางทหารท่ีถูกก าหนดให้ใชใ้นภารกิจ
สนบัสนุนการจดัการในภาวะฉุกเฉิน 
   ใหก้ระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานหลกั  ในการประสานการปฏิบติัระหวา่งเหล่าทพั พร้อมทั้ง 
จดัท าแผนสนบัสนุนการปฏิบติังานในภาวะฉุกเฉินดา้นการสนบัสนุนทรัพยากรทางทหาร 
   (5.8) สปฉ.8 : ส่วนงานการแพทยแ์ละสาธารณสุข มีขอบเขตหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 (5.8.1) จัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้ ง
ประสานการระดมสรรพก าลงัดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
 (5.8.2) จดัท าระบบฐานข้อมูลผูเ้ช่ียวชาญทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้ง
เคร่ืองมือทางการแพทยใ์นดา้นต่าง ๆ ของรัฐและเอกชน เพื่อใหพ้ร้อมต่อการปฏิบติัเม่ือเกิดสาธารณภยั 
 (5.8.3) พฒันาระบบการแพทยฉุ์กเฉิน (Emergency Medical Service : EMS)          
หน่วยปฏิบติัการกูชี้พ  และทีมตอบสนองดา้นการแพทย ์ไดแ้ก่ ทีมปฏิบติัการฉุกเฉินทางการแพทยใ์นภาวะ     
ฉุกเฉินระดบัอ าเภอ (Mini MERT) ทีมปฏิบติัการฉุกเฉินทางการแพทยร์ะดบัตติยภูมิในภาวะฉุกเฉิน  
(MERT: Medical Emergency Response Team) ทีมเฝ้าระวงัสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว (SRRT : Surveillance 
Rapid Response Team) ทีมปฏิบติัการดา้นจิตเวช (MCATT : Mental Health Crisis Assessment and 
Treatment Team) ท่ีพร้อมออกปฏิบติังานช่วยเหลือผูป้ระสบภยัอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจดัระบบ
เครือข่ายสาธารณสุขใหบ้ริการและสนบัสนุนการปฏิบติังานทัว่ประเทศ โดยร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง                           
เพือ่เตรียมความพร้อมใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ไดท้นัทีเม่ือเกิดสาธารณภยั 
 (5.8.4) จัดให้มีการพัฒนาระบบส่ือสาร เพื่อประสานงานและสั่งการภายใน
หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหมี้ประสิทธิภาพ 
 (5.8.5) จดัใหมี้การเตรียมพร้อมทางหอ้งปฏิบติัการท่ีทนัสมยั และไดม้าตรฐาน 
 (5.8.6) จดัให้มีการพฒันาระบบฐานข้อมูลความเสียหายทางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข รวมถึงการรายงานผลอยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 
 (5.8.7) พฒันาบุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมคัร ให้มีความรู้และทกัษะ พร้อมท่ีจะ
ปฏิบติังานเม่ือเกิดสาธารณภยั และป้องกนัตนเองจากภยัท่ีเกิดข้ึนขณะปฏิบติังาน 
 (5.8.8) ให้ความรู้แก่ประชาชนและชุมชนในด้านการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น               
การสุขาภิบาล และอนามยัส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหส้ามารถช่วยเหลือตนเองและผูอ่ื้นไดเ้ม่ือประสบภยั 
 (5.8.9) เฝ้าระวงั ควบคุม และติดตามโรคติดต่อ พร้อมทั้งจดัให้มีการรักษาพยาบาล          
การอนามยั การสุขาภิบาล และการป้องกนัโรคแก่ผูป้ระสบภยั 
  (5.8.10) ฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของผูป้ระสบภยัใหก้ลบัมาด ารงชีวติไดต้ามปกติ 
   ใหก้ระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลกั  ในการประสานการปฏิบติัระหวา่งส่วนราชการ 
และหน่วยงาน รวมถึงจดัท าแผนสนบัสนุนการปฏิบติังานในภาวะฉุกเฉินดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข  
โดยมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ โรงพยาบาล สถานพยาบาลของสังกดัต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น 
มหาวิทยาลยั กระทรวงกลาโหม มูลนิธิ อาสาสมคัรต่าง ๆ สภากาชาดไทย สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ 
ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นตน้ 
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   (5.9) สปฉ.9 : ส่วนงานการคน้หาและกูภ้ยั มีขอบเขตหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 (5.9.1) สนับสนุนการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินด้านการค้นหาและช่วยชีวิต
ผูป้ระสบภยั 
 (5.9.2) ประสานการช่วยเหลือ สนับสนุน การค้นหาและกู้ภัย กับส่วนราชการ 
หน่วยงาน และกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแต่ละระดบั 
 (5.9.3) ประสานงานกบัสมาคม มูลนิธิ และองคก์รการกุศล ท่ีมีภารกิจในการคน้หา
และกูภ้ยั 
 (5.9.4) จดัระบบการปฏิบติังานด้านการคน้หาและกู้ภยัให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน               
ทุกภาคส่วน 
 (5.9.5) สนบัสนุนทรัพยากร และอุปกรณ์พิเศษในการปฏิบติัภารกิจคน้หาและกูภ้ยั 
 (5.9.6) สนบัสนุนขอ้มูลดา้นเทคนิค และองค์ความรู้ให้กบัหน่วยงานปฏิบติัการคน้หาและ
กูภ้ยั 
   ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหม  เป็นหน่วยงานหลกั ในการประสานการ
ปฏิบติัระหวา่งส่วนราชการ หน่วยงาน และองคก์ารสาธารณกุศล รวมถึงจดัท าแผนสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ในภาวะฉุกเฉินดา้นการคน้หาและกูภ้ยั 
   (5.10) สปฉ.10 : ส่วนงานสารเคมี วตัถุอนัตราย และกมัมนัตรังสี มีขอบเขตหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 (5.10.1) วางแผน ควบคุม และป้องกันภัยจากสารเคมี  ว ัตถุอันตราย  และ
กมัมนัตรังสี ท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 (5.10.2) พฒันาระบบ รูปแบบ และวิธีการท่ีเหมาะสมเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจากสารเคมี วตัถุอนัตราย และกมัมนัตรังสี 
 (5.10.3) ระงบัภยัจากสารเคมี วตัถุอนัตราย และกมัมนัตรังสีในพื้นท่ีท่ีมีการปนเป้ือน
มลพิษและประเมินความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 (5.10.4) ใหค้วามช่วยเหลือและค าปรึกษา แนะน า เก่ียวกบัการจดัการมลพิษอนัเกิด
จากสารเคมี วตัถุอนัตราย และกมัมนัตรังสี 
 (5.10.5) ส่งเสริมสนบัสนุนขอ้มูลและองค์ความรู้ด้านสารเคมี วตัถุอนัตราย และ
กมัมนัตรังสี เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 (5.10.6) จดัการสาธารณภยัและสนบัสนุนการก ากบัดูแลดา้นพลงังานปรมาณูและ
นิวเคลียร์รังสี  
 (5.10.7) ปฏิบติัการและการป้องกนัภยัทางเคมี ชีวภาพและนิวเคลียร์ 
   ให้กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลัก โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงกลาโหม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมควบคุมมลพิษ ส านกังานปรมาณู
เพื่อสันติ เป็นหน่วยงานสนบัสนุนในการประสานการปฏิบติัระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงาน รวมถึง
จดัท าแผนสนบัสนุนการปฏิบติังานในภาวะฉุกเฉินดา้นสารเคมี วตัถุอนัตราย และกมัมนัตรังสี 
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   (5.11) สปฉ.11 : ส่วนงานการเกษตร มีขอบเขตหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 (5.11.1) ประสานการปฏิบติัเม่ือเกิดสาธารณภยัท่ีมีผลกระทบต่อดา้นการเกษตร 
 (5.11.2) ติดตามเฝ้าระวงั ประเมินสถานการณ์ และแจง้เตือนภยัแก่เกษตรกร 
 (5.11.3) ส ารวจและติดตามความเสียหายดา้นการเกษตรเพื่อใหก้ารช่วยเหลือ 
 (5.11.4) สนับสนุนทรัพยากร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือพื้นท่ีการเกษตร                
ท่ีประสบภยั 
 (5.11.5) สนับสนุนข้อมูลด้านการเกษตรและให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อดา้นการเกษตร รวมทั้งแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีประสบภยั 
   ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลกั โดยมีกระทรวงพาณิชย ์เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนในการประสานการปฏิบติัระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงาน รวมถึงจดัท าแผนสนับสนุน                 
การปฏิบติังานในภาวะฉุกเฉินดา้นการเกษตร 
   (5.12) สปฉ.12 : ส่วนงานพลงังาน มีขอบเขตหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 (5.12.1) ดูแล รักษา และป้องกนัทรัพยากรดา้นพลงังานให้สามารถปฏิบติังานได ้             
ตลอดระยะเวลาการเกิดสาธารณภยั 
 (5.12.2) ป้องกนั และบ ารุงรักษาสถานท่ีส าคญัดา้นพลงังานให้สามารถปฏิบติังาน
รวมถึงสนบัสนุนพลงังานแก่ส่วนราชการ และหน่วยงานท่ีส าคญัในการบริการประชาชน เช่น โรงพยาบาล 
สถานบริการน ้ามนัเช้ือเพลิงใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการในภาวะฉุกเฉิน 
 (5.12.1) จดัท าฐานข้อมูลแหล่งพลังงานเพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบติังานในการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 (5.12.1) ก าหนดมาตรการควบคุมความปลอดภยัให้กบัสถานท่ีส าคญัท่ีเป็นแหล่ง
ผลิตพลงังาน และสถานท่ีใหบ้ริการ 
 (5.12.1) สนบัสนุนผูเ้ช่ียวชาญดา้นพลงังานเพื่อการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
   ให้กระทรวงพลงังาน เป็นหน่วยงานหลกั ในการประสานการปฏิบติัระหว่างส่วนราชการ 
และหน่วยงาน รวมถึงจดัท าแผนสนบัสนุนการปฏิบติังานในภาวะฉุกเฉินดา้นพลงังาน 
   (5.13) สปฉ.13 : ส่วนงานรักษาความสงบเรียบร้อย  มีขอบเขตหนา้ท่ี ดงัน้ี   
 (5.13.1) ประสานการปฏิบติัในการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภยัของ 
ประชาชน สถานท่ีส าคญัทางเศรษฐกิจ เขตเมือง และชุมชน ในพื้นท่ีประสบภยัและพื้นท่ีใกลเ้คียง 
 (5.13.2) วางแผนการรักษาความปลอดภยั และความช่วยเหลือด้านเทคนิคต่าง ๆ 
รวมถึงการสนบัสนุนเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 (5.13.3) ควบคุม และบงัคบัใช้กฎหมาย เพื่อป้องกนัและปราบปรามการกระท าผิด              
ท่ีมีผลกระทบต่อความมัน่คง และความสงบเรียบร้อยของประเทศ 
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 (5.13.4) ปฏิบติัหน้าท่ีด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล การจดัการศพ การติดตาม 
ผูสู้ญหาย และการส่งกลบั 
 (5.13.5) จดัระบบจราจรในบริเวณพื้นท่ีประสบภยัและพื้นท่ีใกลเ้คียง  
   ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานการปฏิบัติระหว่าง                
ส่วนราชการ และหน่วยงาน รวมถึงจดัท าแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านการรักษา                 
ความสงบเรียบร้อย 
   (5.14) สปฉ.14 : ส่วนงานการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ การศึกษา และวฒันธรรม มีขอบเขตหน้าท่ี 
ดงัน้ี 
 (5.14.1) ประเมินผลกระทบระบบเศรษฐกิจ การศึกษา วฒันธรรม และสถานท่ี
ส าคญัทางประวติัศาสตร์ในพื้นท่ีประสบภยั  
 (5.14.2) ให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง และวิธีการในการเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์สาธารณภยั รวมถึงการฟ้ืนฟูในภาพรวมหลงัเกิดภยั  
 (5.14.3) ก าหนดแนวทางการสนับสนุนของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐและ
เอกชนในการฟ้ืนฟูและลดช่องวา่งทางเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนในระยะยาว 
 (5.14.4) วิเคราะห์ ประเมิน ป้องกนัและลดผลกระทบจากสาธารณภยัแก่สถานท่ี 
ส าคญัทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม 
 (5.14.5) ติดตาม ตรวจสอบ และฟ้ืนฟูพื้นท่ีเศรษฐกิจ การศึกษา วฒันธรรมและ
สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ใหก้ลบัสู่สภาพเดิมโดยเร็ว 
   ให้ ส า นั ก ง านคณะกร รมก า รพัฒนา ก า ร เ ศ รษฐ กิ จและสั ง คมแ ห่ งช า ติ  แล ะ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลกั โดยมีกระทรวงวฒันธรรมและกระทรวงการคลงั เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนในการประสานการปฏิบติัระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงาน รวมถึงจดัท าแผนสนับสนุน               
การปฏิบติังานในภาวะฉุกเฉินดา้นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ การศึกษา และวฒันธรรม 
   (5.15) สปฉ.15 : ส่วนงานการต่างประเทศ มีขอบเขตหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 (5.15.1) ติดตามและรายงานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับสถานการณ์สาธารณภยัท่ีเกิดข้ึน
ใหแ้ก่ประเทศต่าง ๆ 
 (5.15.2) ประสานความร่วมมือระหวา่งประเทศในภาวะฉุกเฉิน  
 (5.15.3) ประสาน และสนับสนุนการด าเนินการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยั              
ท่ีเป็นชาวต่างประเทศ 
 (5.15.4) ให้ข้อเสนอแนะ กรณีท่ีจ า เป็นต้องขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล
ต่างประเทศ องคก์ารระหวา่งประเทศ และองคก์รพฒันาภาคเอกชนระหวา่งประเทศ 
 (5.15.5) ก าหนดแนวทางการอ านวยความสะดวกการน า เข้าท รัพยากร                              
จากต่างประเทศ และการส่งกลบั 
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 (5.15.6) ประสานการรับ-การให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาล องค์การระหว่าง
ประเทศ และองคก์รภาคเอกชนระหวา่งประเทศ 
 (5.15.7) ประสานการอ านวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือแก่ผูป้ระสบภยั
ชาวต่างชาติและญาติผูป้ระสบภยั 
   ใหก้ระทรวงการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลกั โดยมีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
กระทรวงกลาโหม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกรมศุลกากร เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการประสาน              
การปฏิบติัระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงาน รวมถึงจดัท าแผนสนบัสนุนการปฏิบติังานในภาวะฉุกเฉิน
ดา้นการต่างประเทศ  
   (5.16) สปฉ.16 : ส่วนงานการประชาสัมพนัธ์และการจดัการขอ้มูลข่าวสาร มีขอบเขตหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 (5.16.1) ประชาสัมพนัธ์และให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนเก่ียวกบัสาธารณภยั              
ในภาวะฉุกเฉินหรือภยัคุกคามท่ีเกิดข้ึน  
 (5.16.2) เผยแพร่ขอ้มูล และความรู้ท่ีถูกตอ้งเพื่อการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์
ใหแ้ก่ประชาชน 
 (5.16.3) จดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสารร่วม (Joint Information Center : JIC)  เพื่อเป็น
ศูนย์กลางการแลกเปล่ียนข้อมูล ข่าวสาร ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน ภาคเอกชน และส่ือมวลชน                
ทั้งในและต่างประเทศ 
 (5.16.4) ก าหนดมาตรการ ป้องกนั ตอบโตข้่าวลือ ข่าวอนัเป็นเท็จ และขอ้มูลท่ีจะ
สร้างความตระหนก แตกต่ืน และหวาดกลวัใหแ้ก่ประชาชน 
   ให้กรมประชาสัมพนัธ์ เป็นหน่วยงานหลกั ในการประสานการปฏิบติัระหวา่งส่วนราชการ 
และหน่วยงาน รวมถึงจัดท าแผนสนับสนุนการปฏิบติังานในภาวะฉุกเฉินด้านการประชาสัมพนัธ์และ                  
การจดัการขอ้มูลข่าวสาร 
   (5.17) สปฉ.17 : ส่วนงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีขอบเขตหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 (5.17.1) ป ร ะ ส า น ก า ร ป ฏิ บั ติ เ ม่ื อ เ กิ ด ส า ธ า ร ณ ภั ย ท่ี มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 
 (5.17.2) วเิคราะห์และประเมินผลกระทบจากสาธารณภยัท่ีมีต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งก าหนดวธีิการป้องกนัและลดผลกระทบ 
 (5.17.3) ใหข้อ้เสนอแนะ แนวทาง วธีิการป้องกนั ลดผลกระทบ และเตรียมความพร้อม
รับสถานการณ์ในพื้นท่ีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม อุทยานธรรมชาติ สัตวป่์า และพนัธ์พืช รวมถึง
การฟ้ืนฟูหลงัเกิดภยั  
   ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลัก ในการประสาน            
การปฏิบติัระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงาน รวมถึงจดัท าแผนสนบัสนุนการปฏิบติังานในภาวะฉุกเฉิน
ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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   (5.18) สปฉ.18 : ส่วนงานงบประมาณและการบริจาค มีขอบเขตหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 (5.18.1) ติดตามและรายงานสถานะของแหล่งงบประมาณเพื่อการจดัการสาธารณภยั  
และงบประมาณเพื่อการฟ้ืนฟู 
 (5.18.2) ให้ข้อเสนอแนะ กรณีท่ีจ าเป็นต้องใช้เงินทดรองราชการเพื่อการให้              
ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน หรืองบกลางจากรัฐบาล 
 (5.18.3) ด าเนินการรับบริจาคเงิน และส่ิงของเพื่อใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 
 (5.18.4) ประสานงานการควบคุมและตรวจสอบยอดเงิน ธุรกรรมทางการเงินของ
เงินบริจาคในบญัชีธนาคารท่ีหน่วยงาน องคก์รหรือบุคคล โดยเปิดบญัชีไวแ้ละแจง้ใหป้ระชาชนบริจาคเงิน 
   ให้กระทรวงการคลงั เป็นหน่วยงานหลกั โดยมีส านกันายกรัฐมนตรี ส านกังบประมาณ และ
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานสนับสนุน ในการประสานการปฏิบัติระหว่างส่วน
ราชการ และหน่วยงาน รวมถึงจดัท าแผนสนบัสนุนการปฏิบติังานในภาวะฉุกเฉินดา้นการงบประมาณและ
การบริจาค 
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สปฉ.5 การจดัการ 
ในภาวะฉุกเฉิน 

สปฉ.1 คมนาคม สปฉ.15 การต่างประเทศ 

สปฉ.4  ผจญเพลงิ กฎหมาย 

สปฉ.7 สนับสนุน
ทรัพยากรทางทหาร 

สปฉ.8 การแพทย์และ
สาธารณสุข 

สปฉ.9 ค้นหาและกู้ภัย สปฉ.10 สารเคมวีตัถุ
อนัตรายและกมัมนัตรังสี 

สปฉ.13 รักษาความสงบเรียบร้อย 

สปฉ.2 เทคโนโลยี
สารสนเทศและส่ือสาร 

สปฉ.3  สาธารณูปโภค
และโครงสร้างพื้นฐาน 

สปฉ.6 สวสัดกิารสังคม
และความมัน่คงของ
มนุษย์ 

สปฉ.11 การเกษตร 

สปฉ.12 พลงังาน 

สปฉ.14  ฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ 
การศึกษา และวฒันธรรม 

สปฉ.17 ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และส่ิงแวดล้อม 

สปฉ.18 งบประมาณและ     
การบริจาค 

ส่วนปฏิบัติการ ส่วนอ านวยการ ส่วนสนับสนุน 

ผู้บัญชาการ/ผู้อ านวยการ 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพนัธ์ร่วม 
ทีป่รึกษา/ผู้เช่ียวชาญ 

ศูนย์ประสานการปฏิบัติ 

แผนภาพท่ี 5 - 3 :  การสนบัสนุนการปฏิบติังานในภาวะฉุกเฉิน : สปฉ. 
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 (6) แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ (Incident Management Assistance 
Team : IMAT)  
  การจดัการในภาวะฉุกเฉินของหลาย ๆ ประเทศ  เม่ือสาธารณภยัท่ีเกิดข้ึนมีความซับซ้อน 
ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการจดัการสาธารณภยันานกวา่เหตุการณ์ทัว่ไป (ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ข้ึนไป) หรือเม่ือมีความจ าเป็น             
ตอ้งมีการวางแผนปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง ท าให้มีการประสานเพื่อขอรับการสนบัสนุนทรัพยากรในพื้นท่ี
ประสบภยัท่ีเป็นพื้นท่ีพิเศษในความดูแลของหลายหน่วยงาน และจ าเป็นต้องใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ และ
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นเป็นกรณีพิเศษ จึงให้มีการจดัส่งชุดปฏิบติัการสนบัสนุนการจดัการเหตุการณ์ (IMAT) 
เพื่อเขา้ร่วมสนับสนุนการจดัการสาธารณภยัของหน่วยงานในพื้นท่ีท่ีเกิดสาธารณภยั ซ่ึงจะเป็นการช่วย               
แบ่งเบาภาระแก่หน่วยงานในพื้นท่ี หรือเสริมสร้างความเขม้แข็งในการบญัชาการ ควบคุม สั่งการ และแกไ้ข
สถานการณ์ 
  การปฏิบติัภารกิจของชุดปฏิบติัการสนบัสนุนการจดัการเหตุการณ์ (IMAT) ประกอบไปดว้ย 
เจา้หน้าท่ีท่ีมีประสบการณ์ในการจดัการในภาวะฉุกเฉิน โดยผ่านการฝึกท่ีให้ความสามารถในการจดัการ             
สาธารณภัยทุกประเภท/ระดับ/ขนาด และมีความสามารถในการประสานการปฏิบัติได้ทั้ งส่วนราชการ 
หน่วยงานพลเรือน ภาคเอกชน และหน่วยทหาร ในพื้นท่ีประสบภยั หรือท่ีคาดวา่จะประสบภยั เพื่อท าหน้าท่ี
ให้การสนับสนุนการจดัการเหตุการณ์ ทั้งน้ี ขนาด จ านวน ระดบั และความเช่ียวชาญของชุดปฏิบติัการ
สนบัสนุนการจดัการเหตุการณ์  (IMAT) ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์สาธารณภยัท่ีเกิดข้ึน 
  ทั้งน้ี เม่ือเกิดสถานการณ์สาธารณภยัท่ีมีความจ าเป็นต้องจดัส่งชุดปฏิบติัการสนับสนุน           
การจดัการเหตุการณ์ (IMAT) เขา้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี ให้หน่วยงานส่วนกลางท่ีจดัส่ง            
ชุดปฏิบติัการสนับสนุนการจดัการเหตุการณ์ (IMAT) เขา้พื้นท่ี ให้แจง้กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทา               
สาธารณภัยกลางทราบ เพื่อประสานการปฏิบัติ  และบางกรณีอาจต้องการขอรับการสนับสนุนต่อ
กองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป 

 5.2.3 กลยุทธ์ที ่3 เสริมสร้างระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข์   
  (1) แนวทางปฏิบัติในการขอใช้เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบิัติกรณฉุีกเฉิน 
      เม่ือเกิดภยัพิบติักรณีฉุกเฉินข้ึนในพื้นท่ีใด ให้ผูมี้อ  านาจด าเนินการประกาศให้ทอ้งท่ีนั้น 
เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงคลงัว่าดว้ยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน และหลกัเกณฑ์วิธีการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีวตัถุประสงค์
บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหนา้ของผูป้ระสบภยัพิบติั แต่มิไดมุ้่งหมายท่ีจะชดใชค้วามเสียหายให้แก่ผูใ้ด  
ทั้งน้ี  ตอ้งเป็นค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นในการด ารงชีพและความเป็นอยูข่องประชาชน หรือเป็นการซ่อมแซมให้คืน
สู่สภาพเดิม อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยได้ก าหนดวงเงินทดรองราชการของ                     
ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัไวใ้นระเบียบน้ี และให้กองอ านวยการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นท่ี ด าเนินการขอใช้วงเงินทดรองราชการให้ถูกต้องตามวิธีการและ
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นระเบียบ 
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  (2) แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage 
and Need Assessment : DANA) 
   ให้กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแต่ละระดบั ประเมินความเสียหายและ
ความตอ้งการความช่วยเหลือภายในพื้นท่ีประสบภยั โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก
สาธารณภยัเพื่อประเมินสถานการณ์ และวิเคราะห์ความสามารถของผูป้ระสบภยัในการตอบโตส้ถานการณ์
ฉุกเฉินดว้ยตนเอง รวมทั้งความตอ้งการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือ
ดา้นอาหาร น ้าด่ืม การรักษาพยาบาล สุขอนามยัและการก าจดัส่ิงปฏิกูล ความช่วยเหลือดา้นสุขภาวะ ท่ีพกัพิง   
อุปกรณ์ยงัชีพ เป็นต้น การประเมินน้ีเป็นกระบวนการท่ีส าคญัในการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมและ            
การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัใหอ้ยูร่อดปลอดภยั โดยมีหลกัการปฏิบติั ดงัน้ี  
   (2.1) การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) กระท าทนัทีภายหลงัมีเหตุการณ์              
สาธารณภยัเกิดข้ึน โดยมากภายในสัปดาห์แรกของการเกิดภยั เป็นการประเมินแบบคร่าว ๆ เพื่อรวบรวม
ขอ้มูลความต้องการ ส่ิงท่ีควรปฏิบติัหลังจากเกิดภยั และทรัพยากรท่ีจ าเป็นทุก ๆ ด้าน ทั้งผูป้ระสบภยั 
โครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงแวดลอ้ม ล าดบัความส าคญัก่อน - หลงั การให้ความช่วยเหลือเบ้ืองตน้ เพื่อให้ทนัต่อ
ความตอ้งการในภาวะฉุกเฉิน 
   (2.2) การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) ให้ด าเนินการทนัทีเม่ือภาวะฉุกเฉิน
ส้ินสุดลง หรืออยา่งนอ้ยภายใน 2 สัปดาห์หลงัจากเกิดสาธารณภยั ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัการเขา้ถึงพื้นท่ีประสบภยั 
ซ่ึงเป็นการประเมินเพื่อใช้ในการฟ้ืนฟูระยะยาวได้อีกด้วย เป็นการระบุมูลค่าความเสียหายทางกายภาพ 
โครงสร้างทางสังคม ประมาณการดา้นการเงิน และวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะตอ้งใชใ้นการให้ความช่วยเหลือและ
ความต่อเน่ือง ทั้ งน้ี จ  าเป็นจะต้องใช้ผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขาด าเนินการประเมินความเสียหายและ              
ความตอ้งการในแต่ละดา้น 
   การประเมินความเสียหายและความตอ้งการความช่วยเหลือ จะตอ้งมีความเช่ือมโยงกับ            
การตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบตามหลกัมาตรฐาน โดยค านึงถึงปัจจยัดา้นต่าง ๆ เช่น 
อาย ุเพศ เช้ือชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ ์และผูพ้ิการ เพื่อประกอบการพิจารณาดว้ย 
   (3) แนวทางปฏิบัติในการรับบริจาค 
    หากกองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ หรือกองอ านวยการป้องกนั 
และบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ พิจารณาเห็นว่า มีความจ าเป็นต้องจัดให้มีการรับบริจาคเงินหรือ
ทรัพยสิ์น เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณภยัใหด้ าเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
    (3.1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือ                
ผู ้ประสบสาธารณภยั  พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  
    (3.2) ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 
    (3.3) ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการรับเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูบ้ริจาคให้ทางราชการ 
พ.ศ. 2526 
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    (3.4) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการว่าด้วยการรับบริจาคส่ิงของเหลือใช ้           
ของศูนยรั์บบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผูเ้ดือดร้อน พ.ศ. 2547 
    กรณีท่ีบุคคล หน่วยงาน หรือองคก์รใดจดัตั้งศูนยรั์บบริจาคเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณภยั 
โดยท่ีบุคคล หน่วยงานหรือองค์กรนั้นไม่ได้รับมอบภารกิจใด ๆ จากกองบญัชาการป้องกนัและบรรเทา              
สาธารณภยัแห่งชาติ หรือกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแต่ละระดบั ให้รับผิดชอบค่าใชจ่้าย
ในการขนยา้ยและส่งมอบส่ิงของบริจาคเอง 
   (4) แนวทางปฏิบัติในการรายงานข้อมูล 
         เป็นการรายงานขอ้มูลข่าวสารกรณีเกิดสาธารณภยั ให้ผูรั้บผิดชอบจดัท ารายงาน พร้อมทั้ง
รายงานขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนทั้งด้านสถานการณ์สาธารณภยั ด้านการปฏิบติัการระงบับรรเทาสาธารณภยั               
ดา้นการให้ความช่วยเหลือ และดา้นอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็น โดยให้ค  านึงถึงความถูกตอ้ง ความชดัเจน และรวดเร็ว             
ตามแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 
      (4.1) ให้ผูน้  าชุมชนส ารวจความเสียหายและความต้องการเบ้ืองต้น  แล้วรายงานให ้                  
ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ระดบัพื้นท่ีทราบ และรวบรวมความเสียหายและความตอ้งการเบ้ืองตน้ 
      (4.2)  ให้ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับพื้ นท่ี  รายงานสถานการณ์สาธารณภัยต่อ                              
กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัตามล าดบัชั้นท่ีเหนือข้ึนไป 
      (4.3) ให้กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตพื้นท่ีรายงานสถานการณ์               
สาธารณภยัต่อกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแต่ละระดบั และกองบญัชาการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติตามล าดบัชั้นท่ีเหนือข้ึนไป 
   (5) แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งศูนย์พกัพงิช่ัวคราว 
   เป็นการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัท่ีอาศยัในศูนยพ์กัพิงชั่วคราวในระยะต้น และระยะกลาง                  
ใหไ้ดผ้ลดี จ  าเป็นตอ้งค านึงถึงส่ิงส าคญั ไดแ้ก่ 
   (5.1) การดูแลดา้นความปลอดภยั  
   (5.2) การจดัการดา้นสวสัดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเป็นอยูใ่หมี้ความสะดวก 
   (5.3) การรักษาพยาบาล และการควบคุมป้องกนัโรคเป็นไปอยา่งทัว่ถึง 
   (5.4) การมีกิจกรรมฟ้ืนฟูสุภาพจิตร่วมกนัเพื่อท าใหมี้สุขภาพจิตดี 
   (5.5) การรวมกลุ่มเป็นแหล่งเดียวกนัเพื่อติดต่อขอรับการสนบัสนุนจากภายนอก  
  ให้กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์เป็นหน่วยรับผิดชอบหลกั ในการก าหนด
มาตรฐานและจดัท าคู่มือการบริหารศูนยพ์กัพิงชัว่คราว 


