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คำนำ
ปัญหาภาวะโลกร้ อนและการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังคงเป็นปัญหาระดับโลกที่ส่ งผลกระทบ
ในวงกว้างต่อทั้งภาคเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จากรายงานของ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC) ได้ศึกษาหลักฐาน
ที่ผ่านมาทางวิทยาศาสตร์ เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า อุณหภูมิ
ของโลกที่สูงขึ้นและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นทุกปี ทาให้ในอนาคตไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศที่อาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ด้วยระดับความรุนแรงที่แตกต่างกั น เช่น ภาคเกษตรกรรม แหล่งน้า ป่าไม้ ชายฝั่ง เป็นต้น
รวมทั้งผลกระทบกับชุมชน เช่น สุ ขภาพ การดารงชีวิต ซึ่งเห็ นได้จากมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยปี
พ.ศ.๒๕๕๔ ที่ผ่ านมา ได้ส ร้ างความสู ญเสียอย่างมากให้ กับประเทศไทยทั้งในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจ และสังคม โดยมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน ประมาณ ๑๒ ล้านคน ซึ่งธนาคารโลกได้ประเมินความ
เสียหายไว้ประมาณ ๑.๔๔ ล้านล้านบาท และจัดให้เป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายมากที่สุดเป็นอันดับที่สี่ของโลก
ผลกระทบที่ได้รับจากมหาอุทกภัยดังกล่าว ทาให้ประเทศไทยต้องประเมินความพร้ อมและประสิทธิภาพ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของทุกภาคส่วน ในส่วนของ กองทัพบกได้จัดให้มีการสัมมนาบทเรียนจาก
เหตุ การณ์มหาอุท กภัย ปี ๒๕๕๔ โดยได้เชิ ญส่ ว นราชการที่ เกี่ย วข้อ งเข้ าร่ว มสั ม มนาและให้ ข้อคิ ดเห็ นในการ
ดาเนินการบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบก ซึ่งผลจากการสัมมนาครั้งนั้นได้ข้อสรุปว่า ควรมีการปรับปรุง รปจ.ว่า
ด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบก ๒๕๔๐ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ภัย
พิบัติที่เกิดขึ้น รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินการบรรเทาสาธารณภัย และทันต่อ
เหตุการณ์
เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการภัยพิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘
รวมทั้งสอดคล้องกับ การดาเนิ นการของกระทรวงกลาโหม ที่ได้ดาเนินการปรับปรุง แผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภั ย กระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘ ให้ มี ค วามทั น สมั ย และสอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ส าธารณภั ย ต่ า งๆ
ที่จะเกิดขึ้น และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ.๒๕๕๖ ดั ง นั้ น กองทั พ บก จึ ง ได้ จั ด ท าแผนป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย กองทั พ บก ๒๕๕๘
ขึ้ น เพื่ อ ให้ ส่ ว นราชการในกองทั พ บกใช้ เ ป็ น กรอบแนวทาง ในการบรรเทาสาธารณภั ย ร่ ว มกั บ ส่ ว นราชการ
ภาคเอกชน และองค์ ก รภาคประชาสั ง คม ภายใต้ ก ารจั ด การสาธารณภั ย ตามแผนการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ซึ่งจะช่วยลดโอกาสความสูญเสียที่
อาจจะเกิดขึ้นทั้งกับชีวิตและทรัพย์สินของกาลังพลและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติลงได้
พลเอก ธีรชัย นาควานิช ธีรชัย นาควานิช
( ธีรชัย นาควานิช )
ผู้บัญชาการทหารบก
27 พฤศจิกายน ๒๕๕๘
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บทที่ ๑
สถานการณ์สาธารณภัย
บทนา
เนื่ องจากมนุ ษย์ ทั่ ว โลกได้น าทรัพ ยากรธรรมชาติ มาใช้อย่ างสิ้ นเปลื องในปริมาณมาก โดยเฉพาะ
ด้านพลังงานและป่าไม้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านอุตสาหกรรม รองรับการขยายพื้นที่เมือง และการดารงชีวิต
ประจ าวั น จนท าให้ เกิ ดก๊าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ส ะสมในชั้น บรรยากาศในปริมาณมาก ก่ อให้ เกิ ดสภาวะ
เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ส่งผลกระทบให้เกิดสภาวะโลกร้อน (Global Warming) และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จนก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้คนและระบบนิเวศ เช่น ธารน้าแข็งที่กาลังละลาย
น้าแข็งขั้วโลกสลาย ชั้นดินเยือกแข็งที่อุ่นขึ้น ปะการังที่กาลังตาย และระดับน้าทะเลที่กาลังเพิ่มสูงขึ้น เป็นต้น
รวมทั้งทาให้โลกมีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเกิดสภาพอากาศที่รุนแรง อาทิ คลื่นความร้อน ความแห้งแล้ง และ อุทกภัย
ในปัจจุบัน ทุกภูมิภาคของโลกได้เกิดปัญหาความแห้งแล้งและอุทกภัยเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าในช่วง ๓๐ ปี
ที่ผ่านมาประมาณ ๒ เท่า และได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในระดับภูมิภาค ตัวอย่าง เช่น ทวีปยุโรปมีโอกาส
จะเกิดน้าท่วมจากระดับน้าในแม่น้าที่เพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ส่วนมากของทวีป และตามพื้นที่ชายฝั่งจะมีความเสี่ยงต่อ
การเกิดน้าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง และ การสูญเสียพื้นที่ในทะเลเพิ่มขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้ระบบทาง
ธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ ธารน้าแข็ง ปะการัง ป่าชายเลน ระบบนิเวศของทวีปอาร์กติก ระบบนิเวศของเทือกเขาสูง ป่าสน
แถบหนาว ป่าเขตร้อน เขตลุ่มน้าในทุ่งหญ้า และเขตทุ่งหญ้าในท้องถิ่น จะถูกคุกคามอย่างรุนแรง จนทาให้สัตว์
สายพันธุ์ต่างๆ มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากขึ้น และเกิดความสูญเสียด้านความหลากหลายทางชีวภาพได้
โดยผลกระทบที่รุนแรงกว่าจะตกอยู่กับประเทศที่มีฐานะยากจน หรือประเทศที่กาลังพัฒนาของทวีปแอฟริกา
ทวีปเอเชีย และแถบมหาสมุทรแปซิฟิก ที่มีขีดความสามารถน้อยในการป้องกันตนเองจากระดับน้าทะเลที่สูงขึ้น
รวมทั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค และผลผลิตภาคการเกษตรที่ตกต่าลง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วและ
ปราศจากการวางผั งเมืองอย่างเป็นระบบ ทาให้ประเทศที่กาลังพัฒนาได้รับผลกระทบมากที่สุดและส่งผล
กระทบร้ายแรงในระยะยาว หากภาวะโลกร้อนยังคงดาเนินอยู่ต่อไป พืดน้าแข็งบนเกาะกรีนแลนด์ และทวีป
แอนตาร์กติกากาลังจะละลาย หากประเทศต่างๆ ทั่วโลกไม่สามารถควบคุมความร้อนที่เกิดจากการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ได้ และอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการทาให้เกิดการละลายของพืดน้าแข็ง
ทั้งหมดในเกาะกรี น แลนด์ ได้ภ ายในอีกไม่กี่ ทศวรรษข้างหน้า นี้ ซึ่งจะทาให้ ระดับน้าทะเลเพิ่มขึ้ นสู งสุ ดถึ ง
ประมาณ ๗ เมตร นั กวิทยาศาสตร์ พบหลั กฐานใหม่ ที่แสดงว่าอัตราของการไหลลงต่าของน้าแข็งในทวี ป
แอนตาร์กติกาแสดงถึงภาวะเสี่ยงที่น้าแข็งจะละลายทั้งหมด กระแสน้าอุ่นในมหาสมุทรแอตแลนติกที่ไหลช้าลง
เปลี่ ย นทิ ศทาง หรื อหยุ ด ไหล ซึ่ง ส่ งผลกระทบอย่ างมากในทวี ปยุ โ รป และทาให้ ระบบการไหลเวีย นของ
มหาสมุทรผิดปกติ หายนะจากการปล่อยก๊าซมีเทนอย่างมหาศาลจากมหาสมุทร ซึ่งทาให้ก๊าซมีเทนในบรรยากาศ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และส่งผลให้โลกร้อนขึ้น
นอกจากนี้ ด้วยสภาวะโลกร้อนที่ดาเนินมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ ทาให้เกิดปรากฎการณ์
เอลนีโญ (El Niño) ที่ทาให้กระแสลมสินค้าตะวันออกอ่อนกาลัง กระแสลมพื้นผิวเปลี่ยนทิศทางพัดจากสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย และเครือรัฐออสเตรเลียตอนเหนือไปทางตะวันออก แล้วยกตัวขึ้นเหนือชายฝั่งทวีปอเมริกาใต้ จึง
ก่อให้ เกิดฝนตกหนั กและแผ่น ดิน ถล่ มในประเทศเปรูและเอกวาดอร์ กระแสลมพัดกระแสน้าอุ่นบนพื้นผิ ว
มหาสมุทรแปซิฟิ กไปกองรวมกั น บริ เวณชายฝั่ งประเทศเปรู ทาให้ กระแสน้ าเย็นใต้มหาสมุทรไม่ส ามารถ
ลอยตัว ขึ้น มาได้ ท าให้ บ ริ เวณชายฝั่ ง ขาดธาตุอ าหารส าหรั บปลา และนกทะเล ชาวประมงจึ งไม่ สามารถ
จั บปลาได้ อี กทั้ งปรากฏการณ์ เอลนี โ ญยั งได้ ท าให้ ฝ นตกหนั กในตอนเหนื อของทวี ปอเมริ กาใต้ และก่ อให้
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เกิดความแห้งแล้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทวีปออสเตรเลียตอนเหนือ การที่เกิดไฟป่าอย่างรุนแรง
ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ก็เป็นเพราะปรากฏการณ์เอลนีโญด้วย
สาหรับปรากฏการณ์ที่ต่อเนื่องจากเอลนีโญ คือ ลานีญา (La Niña) เป็นปรากฏการณ์ที่มีลักษณะ
ตรงข้ามกับ เอลนี โ ญ คือมีลั กษณะคล้ายคลึงกับสภาวะปกติ แต่ทว่ารุนแรงกว่า กล่าวคือ กระแสลมสินค้า
ตะวันออกมีกาลังแรง ทาให้ระดับน้าทะเลบริเวณทางซีกตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกสูงกว่าสภาวะปกติ
ลมสินค้ายกตั วเหนือสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ทาให้เกิดฝนตกอย่างหนัก น้าเย็นใต้มหาสมุทรยกตัวขึ้นแทนที่
กระแสน้ าอุ่น พื้นผิ ว มหาสมุ ทรแปซิฟิกทางซีกตะวันตก ก่อให้เกิดธาตุอาหาร ฝู งปลาชุกชุม ตามบริเวณชายฝั่ง
ประเทศเปรู โดยปรากฏการณ์เอลนีโญจะเกิดขึ้นเฉลี่ยทุกๆ ๔ ปี (แต่อาจหดเหลือแค่ ๒ ปี หรือยืดออกไปถึง
๗ ปี ก็เป็นไปได้) และจะอยู่ต่อเนื่องประมาณ ๑๒ – ๑๘ เดือน นอกจากนี้ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ดังกล่าวทาให้ประเทศในแถบทวีปอเมริกาเกิดภาวะแห้งแล้ง ในขณะที่ประเทศในแถบทวีปเอเชียมีอากาศหนาว
เย็นและฝนตกชุก ในปี พ.ศ.๒๕๕๑ นั้น ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเกิดหิมะตก จากที่ไม่เคยมีมาก่อน
สาหรับคนไทยจะรู้สึกได้ว่าฤดูหนาวปีนั้นหนาวกว่าทุกปี และหลังจากปรากฏการณ์ลานีญาครั้งนี้ได้สลายตัวไปแล้ว
แทนที่ภาวะอากาศจะกลับคืนสู่ภาวะปกติสักระยะหนึ่งก่อน กลับเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญตามมาทันทีในช่วง
ปลายปี พ.ศ.๒๕๕๒ และเมื่อปรากฏการณ์เอลนีโญสลายตั วไปในเดือนเมษายน ๒๕๕๓ แทนที่สภาวะอากาศ
จะปรับตัวคืนสู่ภาวะปกติเหมือนที่เคยเป็น กลับเกิดปรากฏการณ์ลานิญาและเอลนีโญ ตามติดกันมาจนเป็นเหตุ
ให้มีการประกาศเตือนไปทั่วโลก
ประเทศในทวีปเอเชียได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัยและจานวนประชาชนที่
จะได้รับผลกระทบ รวมถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลก โดยมีความเสี่ยงในการเกิดสาธารณภัย
ร้อยละ ๔๔.๔ ความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตของประชาชนร้อยละ ๘๒ ความเสี่ยงที่ประชาชนจะได้รับผลกระทบ
ร้อยละ ๙๔ และความเสี่ยงต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจร้อยละ ๙๔ ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์สาธารณภัย
ทั่วโลกนั้น อุทกภัยได้รับการประเมินว่าจะเป็นภัยที่มีแนวโน้มการเกิดสูงที่สุด ร้อยละ ๔๑.๘ และเป็นภัยที่สร้าง
ผลกระทบต่อประชาชนมากที่สุดด้วยเช่นกันคือ ร้อยละ ๕๖.๗ ในขณะที่ภัยจากแผ่นดินไหวเป็นภัยที่สร้างความ
สูญเสียต่อชีวิตประชาชนมากที่สุด ร้อยละ ๗๑.๙ และสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงที่สุดคือ ร้อยละ ๗๕.๙
ตารางที่ ๑-๑ แสดงผลกระทบจากสาธารณภัยที่เกิดจากธรรมชาติในทวีปเอเชียช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๗
ชนิด
สาธารณภัย
ความแห้งแล้ง
แผ่นดินไหว
โรคระบาด
อุณหภูมิที่เลวร้าย
อุทกภัย
ดินโคลนถล่ม
พายุ
ภูเขาไฟระเบิด
รวม

การเกิดเหตุการณ์
(ครั้ง)
๕
๗
๑
๒
๔๗
๙
๓๖
๔
๑๑๑

ผลกระทบ
ผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับผลกระทบ
(คน)
(คน)
๑๘๐
๓๑,๕๐๐,๐๐๐
๖๑๙
๑,๘๘๘,๔๘๓
๒
๑๙๗
๘๘
๑,๐๐๐,๐๐๐
๓,๒๗๔
๒๘,๔๖๒,๙๐๗
๖๐๖
๑๗๗,๗๘๑
๖๘๒
๑๖,๒๒๕,๒๐๐
๘๙
๑๗๒,๘๖๒
๕,๕๔๐
๗๘,๓๐๒,๖๐๙

ที่มา OFDA/CRED International Disaster Database : www.emdat.be

ความเสียหาย
(ดอลลาร์สหรัฐ)
๑๘,๐๐๐
๖,๗๔๔,๐๐๐
๐
๐
๒๖,๗๓๓,๐๐๐
๐
๒๖,๑๙๒,๒๖๔
๑๘๖,๐๐๐
๕๙,๘๗๓,๒๖๔
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สาหรับประเทศไทยจากสถิติด้านสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ.๒๕๔๐ – ๒๕๕๕ นั้น สามารถ
ประเมินระดับความรุนแรง ความล่อแหลม การบริหารจัดการ และความเสี่ยงจากภัยพิบัติในประเทศไทยได้
ตามตารางต่อไปนี้
ตารางที่ ๑-๒ แสดงการเปรียบเทียบสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดในประเทศไทย
ประเภท
สาธารณภัย

ระดับ
ความรุนแรง

ระดับ
ความล่อแหลม

ระดับ
ระดับความเสี่ยง
การบริหารจัดการ

อุทกภัย

สูง

ปานกลาง

ปานกลาง

สูง

พายุไต้ฝุ่นและพายุหมุน

สูง

สูง

ปานกลาง

ปานกลาง

แผ่นดินไหว

ต่า

ต่า

ไม่ดี

ปานกลาง

แผ่นดินถล่ม

ปานกลาง

ต่า

ไม่ดี

ปานกลาง

ภัยแล้ง

สูง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

อัคคีภัย

สูง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

วัตถุระเบิด

สูง

ปานกลาง

ไม่ดี

สูง

อุบัติเหตุ

สูง

ปานกลาง

ไม่ดี

สูง

โรคระบาดมนุษย์

ต่า

ต่า

ปานกลาง

ต่า

โรคพืช

ปานกลาง

ต่า

ไม่ดี

ปานกลาง

ที่มา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กรมอุตุนิย มวิทยาได้ติดตามปรากฏการณ์เอลนีโ ญและลานีญามาอย่างต่อเนื่อง เดือนพฤศจิกายน
๒๕๕๗ อุณหภูมิผิวน้าทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรอุ่นกว่าปกติมากกว่าช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะ
บริเวณตอนกลางและด้านตะวันออกของมหาสมุทร อุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติ ๑ – ๒ องศาเซลเซียส เช่นเดียวกับ
อุณหภูมิน้าทะเลที่อยู่ลึกลงไปประมาณ ๑๐๐ – ๓๐๐ เมตร อุณหภูมิยังคงสูงกว่าค่าปกติต่อเนื่อง และมากกว่า
ช่วงที่ผ่านมา สาหรับระบบบรรยากาศ ที่ระดับ ๘๕๐ hPa ลมที่พัดปกคลุมเหนือน่านน้ามหาสมุทรแปซิฟิก
ใกล้เคียงค่าฉลี่ย ส่วนที่ระดับ ๒๐๐ hPa บริเวณตอนกลางและด้านตะวันออกของมหาสมุทรเป็นลมตะวันออก
กาลังแรงกว่าปกติการคาดหมายเนื่องจากความผิดปกติของระบบบรรยากาศและอุณหภูมิน้าทะเลในมหาสมุทร
แปซิฟิก เขตศูนย์สูตรสูงกว่าค่าปกติอย่างต่อเนื่อง โดยมีรูปแบบของปรากฏการณ์เอลนีโญ ประกอบกับเมื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติแล้ว ปรากฏว่าเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญกาลังอ่อน และมีความเป็นไปได้ว่า
จะเป็นปรากฏเอลนีโญจนถึงกลางปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดยหากเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญจนถึงกลางปี พ.ศ.๒๕๕๘
แล้ว ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบ โดยทาให้อุณหภูมิในช่วงฤดูหนาวสูงกว่าค่าปกติ ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา
จะเฝ้าติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญ / ลานีญา อย่างใกล้ชิด และจะเผยแพร่ ข่าวความคืบหน้าให้
ประชาชนได้ทราบเป็นระยะๆ จึงขอให้ติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิดจากกรมอุตุนิยมวิทยา ผ่านทางเว็บไซต์
http://www.tmd.go.th/
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สถานการณ์สาธารณภัยในประเทศไทย
สถานการณ์สาธารณภัยของประเทศไทยที่สาคัญที่เกิดขึ้นและสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน มีดังนี้
อุทกภัย (Flood)
อุทกภัย คือ ภัยและอันตรายที่เกิดจากสภาวะน้าท่วมหรือน้าท่วมฉับพลัน มีสาเหตุมาจากการเกิดฝนตกหนัก
หรือฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานาน อันมีสาเหตุมาจากหรือปัจจัยดังต่อไปนี้ ๑) หย่อมความกดอากาศต่า ๒) พายุ
หมุนเขตร้อน ได้แก่ พายุดีเปรสชั่น, พายุโซนร้อน และ พายุใต้ฝุ่น ๓) ร่องมรสุมหรือร่องความกดอากาศต่า ๔) ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ๕) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และ ๖) เขื่อนหรืออ่างเก็บน้าพัง โดยลักษณะความรุนแรงหรือ
รูปแบบของอุทกภัยจะขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ ดังนี้ ๑) น้าป่าไหลหลาก หรือ
น้าท่วมฉับพลัน มักจะเกิดขึ้นในที่ราบต่าหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้า เกิดขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักเหนือภูเขา
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน ทาให้ มีปริมาณน้าสะสมมากจนพื้นดินและต้นไม้ดู ดซับไม่ไหวและไหลบ่าลงสู่ที่ราบต่า
เบื้องล่างอย่างรวดเร็ว จึงมีอานาจการทาลายล้างรุนแรงระดับหนึ่ง ที่ทาให้บ้านเรือนพังเสียหาย และอาจทาให้
เกิดอัน ตรายถึงชีวิตได้ ๒) น้าท่วมหรื อน้าท่วมขัง เป็นลักษณะของอุทกภัยที่เกิดขึ้นจากปริมาณน้าสะสม
จานวนมาก ที่ไหลบ่าในแนวระนาบ จากที่สูงไปยังที่ต่าเข้าท่วมอาคารบ้านเรือน เรือกสวนไร่นาได้รับความ
เสียหาย หรือเป็นสภาพน้าท่วมขัง ในเขตเมืองใหญ่ที่เกิดจากฝนตกหนัก ต่อเนื่องเป็นเวลานาน มีสาเหตุมาจาก
ระบบการระบายน้ าไม่ดีพอ มีสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางระบายน้า หรือเกิดน้าทะเลหนุนสูงกรณีพื้นที่อยู่ใกล้
ชายฝั่งทะเล ๓) น้าล้นตลิ่ง เกิดขึ้นจากปริมาณน้าจานวนมากที่เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่อง ที่ไหลลงสู่ลาน้า
หรือแม่น้ามีป ริมาณมากจนระบายลงสู่ลุ่ มน้าด้านล่าง หรือออกสู่ปากน้าไม่ทัน ทาให้เกิดสภาวะน้าล้นตลิ่ ง
เข้าท่วมเรือกสวน ไร่นา และบ้านเรือนตามสองฝั่งน้า จนได้รับความเสียหาย โดยถนน หรือสะพานอาจชารุด
ทางคมนาคมถูกตัดขาดได้ ผลกระทบเมื่อเกิดอุทกภัยอันตรายและความเสียหายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่
๑) น้ าท่วมอาคารบ้ านเรื อน สิ่งก่อสร้างและสาธารณสถาน ๒) เส้ นทางคมนาคมและการขนส่ง อาจจะถูกตัด
เป็นช่วง ๆ ๓) ระบบสาธารณูปโภค จะได้รับความเสียหาย เช่น โทรศัพท์ โทรเลข ไฟฟ้า และประปา ฯลฯ ๔) พื้นที่
การเกษตรและการปศุสัตว์จะได้รับความเสียหาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยทั่วไป อาทิ การเกิดโรค
ระบาดสุขภาพจิตเสื่อม และสูญเสียความปลอดภัย
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔ ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น “ไหหม่า” ในห้วง
มิถุนายน พายุโซนร้อน “นกเตน” ในเดือนกรกฎาคม พายุไห่ถางในเดือนกันยายน และพายุนาลแก ในห้วง
ตุลาคม ทาให้เกิดน้าท่วมหลายพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้
ประชาชน บ้านเรือน ทรัพย์สิน และพืชผลทางการเกษตร รวมถึงระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่หลายจังหวัด
รวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้รับความเสียหายเป็นจานวนมาก มีพื้นที่น้าท่วมรวมจานวนทั้งสิ้น
๖๙ จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่น้าท่วมขังสะสม คิดเป็นเนื้อที่รวมทั้งสิ้น ๒๘,๖๙๕,๘๓๕ ไร่ โดยสามารถจาแนกพื้นที่
ประสบอุทกภัยตามรายภาคได้ดังตาราง

แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ๒๕๕๘

หน้า 6 ของ

127 หน้า

ตารางที่ ๑-๓ พื้นที่น้าท่วม ปี พ.ศ.๒๕๕๔ จาแนกเป็นรายภาค
ภาค
ภาคเหนือ
(๑๗ จังหวัด)
ภาคกลาง
(๑๔ จังหวัด)

จังหวัด
กาแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน
พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน
ลาปาง ลาพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี
กรุงเทพฯ ชัยนาท นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง
กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี

ภาคตะวันตก
(๓ จังหวัด)
ภาคตะวันออก
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว
(๖ จังหวัด)
ภาค
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา
ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด
(๒๐ จังหวัด)
เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย
หนองบัวลาภู อานาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี
ภาคใต้
ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา
(๙ จังหวัด)
สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
รวมทั้งสิ้น

เนื้อที่น้าท่วม (ไร่)
๙,๘๘๘,๙๗๐
๘,๒๘๒,๐๑๘
๒๘๒,๒๒๙
๒,๕๔๕,๐๓๖
๖,๙๖๓,๔๕๙

๗๓๔,๑๒๓
๒๘,๖๙๕,๘๓๕

ที่มา สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ทั้งนี้ ขนาดพื้นที่น้าท่วมขัง ๑๐ ลาดับแรกอยู่ใน จว.นครสวรรค์ (๒,๐๖๘,๓๕๕ ไร่) จว.สุพรรณบุรี
(๑,๕๓๙,๐๕๒ ไร่) จว.พิจิตร (๑,๔๘๕,๔๒๙ ไร่) จว.พระนครศรีอยุธยา (๑,๔๓๗,๐๑๖ ไร่) จว.พิษณุโลก (๑,๒๘๑,๖๔๘ ไร่)
จว.ฉะเชิงเทรา (๑,๐๙๔,๐๒๖ ไร่) จว.กาแพงเพชร (๑,๐๔๓,๑๘๘ ไร่) จว.สุโขทัย (๙๖๙,๐๔๕ ไร่) จว.ร้อยเอ็ด
(๙๑๗,๙๘๐ ไร่) และ จว.ชัยนาท (๘๓๖,๗๔๑ ไร่) ตามลาดับ โดยพื้นที่น้าท่วมของแต่ละจังหวัดเมื่อเทียบกับ
ขนาดพื้นที่จังหวัด ๑๐ ลาดับแรก ได้แก่ จว.พระนครศรีอยุธยา (ร้อยละ ๙๐.๒๖) จว.อ่างทอง (ร้อยละ ๘๘.๓๐)
จว.สิงห์บุรี (ร้อยละ ๘๗.๓๐) จว.นนทบุรี (ร้อยละ ๗๓.๕๑) จว.ปทุมธานี (ร้อยละ ๗๑.๐๙) จว.นครปฐม (ร้อยละ
๕๘.๐๑) จว.พิจิตร (ร้อยละ ๕๕.๐๓) จว.ชัยนาท (ร้อยละ ๕๓.๔๐) กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ ๕๒.๔๔) และ
จว.นครนายก (ร้อยละ ๔๗.๐๑) ตามลาดับ โดยธนาคารโลกได้ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ไว้ประมาณ
๑.๔๔ ล้านล้านบาท และจัดให้เป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก
ภัยแล้ง (Drought)
ภัย แล้ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเกษตรของประเทศไทยเป็นส่ ว นใหญ่ ซึ่งเกิดจากภาวะขาดฝน
หรือฝนแล้งในช่วงฤดูฝน และเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงเดือนมิถุนายนต่อเนื่องถึงเดือนกรกฎาคม โดยพื้นที่
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งส่ วนใหญ่ คือ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพราะเป็นบริเวณ
ที่อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้าไปไม่ถึง และถ้าปีใดไม่มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านในแนวดังกล่าว
แล้วจะก่อให้เกิดภัยแล้งรุนแรงมากขึ้น นอกจากพื้นที่ดังกล่าวแล้วยังมีพื้นที่อื่น ๆ ที่มักจะประสบปัญหาภัยแล้ง
เป็ น ประจ าอี ก ดั ง ตารางที่ ๔ โดยปกติ ภั ย แล้ ง ในประเทศไทยจะเกิ ด ใน ๒ ช่ ว ง ได้ แ ก่ ๑) ช่ ว งฤดู ห นาว
ต่อเนื่องถึงฤดูร้อน ซึ่งเริ่มจากครึ่งหลังของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป บริเวณประเทศไทยตอนบน (ภาคเหนือ
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก) จะมีปริมาณฝนลดลงเป็นลาดับ จนกระทั่งเข้าสู่ฤดูฝน
ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป ซึ่งภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเป็นประจาทุกปี และ ๒) ช่วงกลาง
ฤดูฝน ประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม จะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้น ภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้น
เฉพาะท้องถิ่นหรือบางบริเวณ บางครั้งอาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศ
ตารางที่ ๑-๔ แสดงความเสี่ยงในการเกิดภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย
ภาค
เดือน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.

เหนือ

ตะวันออกเฉียงเหนือ

กลาง

ตะวันออก

ฝนแล้ง
ฝนแล้ง

ฝนแล้ง
ฝนแล้ง
ฝนแล้ง

ฝนแล้ง
ฝนแล้ง
ฝนแล้ง

ฝนแล้ง
ฝนแล้ง

ฝนทิ้งช่วง
ฝนทิ้งช่วง

ฝนทิ้งช่วง
ฝนทิ้งช่วง

ใต้
ฝั่งตะวันออก
ฝนแล้ง

ฝั่งตะวันตก
ฝนแล้ง
ฝนแล้ง
ฝนแล้ง
ฝนแล้ง
ฝนแล้ง

ฝนทิ้งช่วง ฝนทิ้งช่วง
ฝนทิ้งช่วง ฝนทิง้ ช่วง

ที่มา กรมอุตุนิยมวิทยา
ข้อมูลเปรียบเทียบพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ (ภัยแล้ง) ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗
สรุปได้ดังนี้ ๑) ปี พ.ศ.๒๕๕๕ จานวน ๕๓ จังหวัด ๕๗๕ อาเภอ ๔,๑๑๗ ตาบล ๔๐,๗๒๓ หมู่บ้าน ๒) ปี พ.ศ.๒๕๕๖
จานวน ๕๘ จังหวัด ๕๙๑ อาเภอ ๓,๙๓๒ ตาบล ๓๖,๙๔๔ หมู่บ้าน และ ๓) ปี พ.ศ.๒๕๕๗ จานวน ๔๙ จังหวัด
๓๗๖ อาเภอ ๒,๔๐๒ ตาบล ๒๒,๒๕๓ หมู่บ้าน นอกจากนี้เมื่อพิจารณาพื้นที่ประสบภัยแล้งซ้าในรอบ ๓ ปี
ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ เกิดซ้าทุกปีมีจานวน ๓๑ จังหวัด ได้แก่ จว.กาญจนบุรี จว.กาฬสินธุ์ จว.ขอนแก่น
จว.จันทบุรี จว.ฉะเชิงเทรา จว.ชลบุรี จว.ชัยนาท จว.ชัยภูมิ จว.เชียงราย จว.เชียงใหม่ จว.ตราด จว.ตาก จว.นครราชสีมา
จว.นครสวรรค์ จว.น่าน จว.ปราจีนบุรี จว.พะเยา จว.พิษณุโลก จว.แพร่ จว.มหาสารคาม จว.แม่ฮ่องสอน จว.ร้อยเอ็ด
จว.ลาพูน จว.ศรีสะเกษ จว.สระแก้ว จว.สุโขทัย จว.สุพรรณบุรี จว.สุรินทร์ จว.หนองคาย จว.หนองบัวลาภู
และ จว.อุตรดิตถ์ โดยมีหมู่บ้านที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง จานวน ๙,๕๓๕ หมู่บ้านเป็นร้อยละ ๑๒.๗๒
จากหมู่บ้านทั่วประเทศ ๗๔,๙๖๓ หมู่บ้าน อย่างไรก็ตามพื้นที่ที่ไม่เกิดภัยแล้งเลยในรอบ ๓ ปี มีจานวน ๑๑ จังหวัด
ได้แก่ จว.นครปฐม จว.นนทบุรี จว.พระนครศรีอยุธยา จว.สมุทรสงคราม จว.สมุทรสาคร จว.นราธิวาส จว.พังงา
จว.พัทลุง จว.ยะลา จว.สงขลา และกรุงเทพมหานคร
ภัยจากดินโคลนถล่ม (Landslide)
ดินโคลนถล่มเกิดจากการเคลื่อนที่ของมวลดินหรือหินลงมาตามลาดเขาด้วยอิทธิพลของแรงโน้มถ่วง
ของโลก โดยปกติดินโคลนถล่มที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะมีน้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ โดยน้าจะ
เป็ น ตั ว ลดแรงต้ า นทานในการเคลื่ อ นตั ว ของมวลดิ น หรื อ หิ น และน้ าจะเป็ น ตั ว ที่ ท าให้ คุ ณ สมบั ติ ข องดิ น
ที่เป็นของแข็งเปลี่ยนไปเป็นของไหลได้ สาหรับดินโคลนถล่มเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดได้ทั่วไปในพื้นที่ภูเขา
ที่มีความลาดชันสูง แต่ในบริเวณที่มีความลาดชันต่าก็สามารถเกิดดินโคลนถล่มได้ ถ้ามีปัจจัยที่สามารถก่อให้
เกิดดินโคลนถล่ม โดยทั่วไปบริ เวณที่มักจะเกิดดินโคลนถล่มคือบริเวณที่ใกล้กับแนวรอยเลื่อนที่มีพลังและ
มีการยกตัวของแผ่นดินขึ้นเป็นภูเขาสูง บริเวณที่ทางน้ากัดเซาะเป็นโตรกเขาลึกและชัน บริเวณที่มีแนวรอยแตก
และรอยแยกหนาแน่นบนลาดเขา บริเวณที่มีการผุพังของหินและทาให้เกิดชั้นดินหนาบนลาดเขา ในบริเวณที่มี
ความลาดชันต่าและมีดินที่เกิดจากการผุพังของชั้นหินบนลาดเขาหนา นอกจากนี้ดินโคลนถล่มมักเกิดจาก
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การที่น้ าซึมลงในชั้น ดินบนลาดเขาและเกิดแรงดันของน้าเพิ่มขึ้นในชั้นดิน โดยเฉพาะในช่ว งที่ฝ นตกหนัก
โดยลั กษณะที่ตั้ งของหมู่ บ้ า นที่ มีค วามเสี่ ย งในการเกิ ดดิ นโคลนถล่ ม เช่น ๑) อยู่ ติด ภูเ ขาและใกล้ ล าห้ ว ย
๒) มีร่องรอยดินไหลหรือดินเลื่อนบนภูเขา ๓) มีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขา ๔) อยู่บนเนินหน้าหุบเขาและ
เคยมีโ คลนถล่ ม มาบ้ า ง ๕) ถูก น้ าป่ า ไหลหลากและท่ว มบ่อ ย ๖) มี กองหิ น เนิน ทรายปนโคลนและต้ นไม้
ในห้วยใกล้หมู่บ้าน และ ๗) พื้นห้วยจะมีก้อนหินขนาดเล็กใหญ่อยู่ปนกันตลอดท้องน้า เป็นต้น ปัจจุบันปัญหา
ดินโคลนถล่มเกิดขึ้นบ่อยมากขึ้น และมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น อันมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น
การตัดไม้ทาลายป่า การทาการเกษตรในพื้นที่ลาดชัน และการทาลายหน้าดิน เป็นต้น
แผ่นดินไหว (Earthquake)
ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นเปลือกโลกยูเรเซียน (Eurasian Plate) ซึ่งล้อมรอบด้วยแผ่นเปลือกโลก
อีก ๒ แผ่น คือแผ่นเปลือกโลกอินเดีย-ออสเตรเลีย (Indian-Australian Plate) และแผ่นมหาสมุทรแปซิฟิก (Pacific Plate)
ซึ่ งต าแหน่ งดั งกล่ าวอยู่ ในเขตที่ ถื อว่ าค่ อนข้ างปลอดแผ่ นดิ นไหวพอสมควร ประเทศไทยนั้ น มี รอยเลื่ อน
ที่สามารถทาให้เกิดแผ่ นดิ นไหวอยู่ หลายที่ โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศ อย่างไรก็ตาม
การที่จะเกิดแผ่นดินไหวของรอยเลื่อนในประเทศไทยนั้น ยังไม่รุนแรงเท่ากับบริเวณพื้นที่ที่เป็นรอยต่อของเปลือกโลก
หรือวงแหวนแห่งไฟ (Ring of Fire) ซึ่งจากสถิติการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยที่ผ่านมาเกือบ ๔๐ ปี ได้แผ่นดินไหว
ขนาด ๕.๐ – ๕.๙ ตามมาตราริ กเตอร์ (ความรุนแรงขนาดปานกลาง) เกิดขึ้น ๘ ครั้ง แบ่งเป็นภาคเหนือ ๕ ครั้ง
ภาคตะวั นตก ๓ ครั้ ง โดยแผ่ นดินไหวที่เกิ ดขึ้นในประเทศไทยส่ วนใหญ่มีขนาดไม่ เกิน ๖.๐ ตามมาตราริกเตอร์
แต่เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ได้เกิดแผ่นดินไหวที่มีศูนย์กลางบริเวณ จว.เชียงราย มีความรุนแรง ๖.๓
ตามมาตราริกเตอร์ รวมทั้งเกิดแรงสั่นสะเทือนตามมา (Aftershock) อีกเป็นพันครั้ง สาหรับบริเวณที่มีความเสี่ยง
ต่ อภั ยแผ่ นดิ นไหวสู งในประเทศไทย ได้ แก่ ๑) บริ เวณที่ อยู่ ใกล้ แหล่ งก าเนิ ดแผ่ นดิ นไหว ตามแนวรอยเลื่ อน
ทั้ งภายในและภายนอกประเทศ ส่ วนใหญ่ อยู่ บริ เวณ ภาคเหนื อและตะวั นตกของประเทศไทย ๒) บริ เวณที่
เคยมี ประวัติ หรื อสถิ ติ แผ่ นดิ นไหวในอดี ตและมี ความเสี ยหายเกิดขึ้น จากนั้ นเว้ นช่ วงการเกิดแผ่ นดินไหว เป็ น
ระยะเวลานาน ๆ บริเวณนั้นจะมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาดใกล้ เคียงกับสถิติเดิมได้อีก และ ๓) บริ เวณที่
เป็ นดิ นอ่ อนซึ่ งสามารถขยายการสั่ นสะเทื อนได้ ดี เช่ น บริ เวณที่ มี ดิ นเหนี ยวอยู่ ใต้ พื้ น ดิ นเป็ นชั้ นหนา เช่ น
บริ เวณที่ ลุ่ ม หรื ออยู่ ใกล้ ปากแม่ น้ า เป็ นต้ น ส าหรั บภั ยหรื อผลกระทบที่ เกิ ดจากแผ่ นดิ นไหว เช่ น พื้ นดิ นแยก
ภูเขาไฟระเบิด อาคารสิ่งก่อสร้างชารุดจนถึงถล่มได้ ไฟไหม้ ก๊าซรั่ว คลื่นสึนามิ แผ่นดินถล่ม เส้นทางคมนาคม
เสียหาย ระบบการสื่อสารโทรคมนาคมชารุดหรือขาดช่วง ระบบสารสนเทศหยุดชะงักหรือขัดข้อง การคมนาคม
ทางอากาศหยุดชะงัก และ ประชาชนตื่นตระหนก
ตารางที่ ๑-๕ แสดงสถิติการเกิดแผ่นดินไหวขนาด ๕.๐ ตามมาตราริกเตอร์ขึ้นไป ที่มีศูนย์กลางในประเทศไทย
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

วันที่เกิด
เหตุการณ์
๑๗ ก.พ.๑๘
๑๕ เม.ย.๒๖
๒๒ เม.ย.๒๖
๒๒ เม.ย.๒๖
๑๑ ก.ย.๓๗
๙ ธ.ค.๓๘
๒๑ ธ.ค.๓๘
๑๓ ธ.ค.๔๙
๕ พ.ค.๕๗

บริเวณศูนย์กลางที่เกิดแผ่นดินไหว
จว.ตาก
จว.กาญจนบุรี
จว.กาญจนบุรี
จว.กาญจนบุรี
จว.เชียงราย
จว.แพร่
จว.เชียงใหม่
จว.เชียงใหม่
จว.เชียงราย

ขนาดแผ่นดินไหว
(ตามมาตราริกเตอร์)
๕.๖
๕.๓
๕.๒
๕.๙
๕.๑
๕.๐
๕.๒
๕.๑
๖.๓

หมายเหตุ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ค่อนข้างแรง
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การวัดขนาดของแผ่นดินไหว (Magnitude) ใช้ระบบการวัดได้หลายรูปแบบ แต่ที่เป็นที่นิยมที่สุด คือ
มาตราวัดขนาดของแผ่นดินไหวแบบริกเตอร์ ซึ่งคิดค้นโดย ชาลส์ ฟรานซิส ริกเตอร์ โดยขนาดของแผ่นดินไหว
กับผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ ๑-๖ ผลกระทบจากขนาดของการเกิดแผ่นดินไหว
ขนาดแผ่นดินไหว
(ริกเตอร์)
๑.๙ ลงไป
๒.๐-๒.๙
๓.๐-๓.๙
๔.๐-๔.๙
๕.๐-๕.๙

การจัดระดับ

ผลกระทบ

อัตราการเกิดทั่วโลก

ไม่รู้สึก
(Micro)
เบามาก
(Minor)
เบามาก
(Minor)
เบา
(Light)
ปานกลาง
(Moderate)

ไม่มี

๘,๐๐๐ ครั้ง/วัน

คนทั่วไปไม่รู้สึก แต่ก็สามารถรู้สึก
ได้บ้าง และตรวจจับได้ง่าย
คนส่วนใหญ่รู้สึกได้ และบางครั้ง
สามารถสร้างความเสียหายได้บ้าง
ข้าวของในบ้านสั่นไหวชัดเจน
สามารถสร้างความเสียหายได้
สร้างความเสียหายยับเยินได้กับ
สิ่งก่อสร้างที่ไม่มั่นคง แต่กับ
สิ่งก่อสร้างที่มั่นคงนั้นไม่มีปัญหา
สร้างความเสียหายที่ค่อนข้าง
รุนแรงได้ในรัศมี ประมาณ ๘๐
กิโลเมตร
สร้างความเสียหายรุนแรงได้ใน
บริเวณกว้างกว่า
สร้างความเสียหายรุนแรงได้ใน
รัศมีเป็นร้อยกิโลเมตร
“ล้างผลาญ” ทุกสิ่งทุกอย่างใน
รัศมีเป็นพันกิโลเมตร
ไม่เคยเกิด จึงไม่มีบันทึกความ
เสียหายไว้

๑,๐๐๐ ครั้ง/วัน

๖.๐-๖.๙

แรง
(Strong)

๗.๐-๗.๙

รุนแรง
(Major)
รุนแรงมาก
(Great)
รุนแรงมาก
(Great)
ทาลายล้าง
(Epic)

๘.๐-๘.๙
๙.๐-๙.๙
๑๐.๐ ขึ้นไป
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๔๙,๐๐๐ ครั้ง/ปี
๖,๒๐๐ ครั้ง/ปี
๘๐๐ ครั้ง/ปี
๑๒๐ ครั้ง/ปี
๑๘ ครั้ง/ปี
๑ ครั้ง/ปี
๑ ครั้ง/๒๐ ปี
ไม่เคยเกิด
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ตารางที่ ๑-๗ แสดงสถิติการเกิดแผ่นดินไหวขนาด ๖.๐ ตามมาตราริกเตอร์ขึ้นไป ที่มีศูนย์กลางบริเวณประเทศ
เพื่อนบ้านของไทย และส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๓๘ – ๒๕๕๗
ลาดับ

วันที่เกิด
เหตุการณ์

บริเวณศูนย์กลางที่เกิด ขนาดแผ่นดินไหว
แผ่นดินไหว
(ตามมาตราริกเตอร์)

๑

๑๒ ก.ค.๓๘

สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา

๗.๒

๒

๒๒ ก.ย.๔๖

สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา

๖.๗

๒๖ ธ.ค.๔๗

ฝั่งตะวันตกของ
เกาะสุมาตรา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๙.๐

๒๘ มี.ค.๔๘

ฝั่งตะวันตกของ
เกาะสุมาตรา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๘.๕

๕

๑๙ พ.ค.๔๘

ตอนเหนือของ
เกาะสุมาตรา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๖.๘

๖

๒๔ ก.ค.๔๘

หมู่เกาะนิโคบาร์ อินเดีย

๗.๒

๗

๑๘ ก.ย.๔๘ พรมแดนเมียนมา – อินเดีย

๓

๔

๘

๑๑ ต.ค.๔๘

๙

๑๙ พ.ย.๔๘

๑๐

๑ ธ.ค.๔๙

ตอนเหนือของ
เกาะสุมาตรา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ตอนเหนือของ
เกาะสุมาตรา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ฝั่งตะวันออกของ
เกาะสุมาตรา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๖.๐

หมายเหตุ
สามารถรับได้บนอาคารสูง
ในกรุงเทพฯ และมีรายงาน
ความเสียหายเล็กน้อยใน
จว.เชียงราย
สามารถรับรู้ได้ในบาง
จังหวัดของภาคเหนือและ
อาคารสูงในกรุงเทพฯ และ
มีรายงานความเสียหาย
เล็กน้อย
เกิดคลื่นยักษ์
สึนามิเข้าสู่ฝั่งทะเลอันดามัน
สามารถรับรู้ได้ในหลาย
จังหวัดของภาคใต้
และ จว.ภูเก็ต
ประกาศเตือนอพยพ
สามารถรับรู้ได้ในหลาย
จังหวัดของภาคใต้ และ
อาคารสูงในกรุงเทพฯ
สามารถรับรู้ได้ใน จว.ภูเก็ต
และมีประกาศเตือนอพยพ
สามารถรับรู้ได้บนอาคารสูง
ใน จว.เชียงใหม่

๖.๒

สามารถรับรู้ได้ใน จว.พังงา
และ จว.ภูเก็ต

๖.๑

สามารถรับรู้ได้ใน จว.พังงา
และ จว.ภูเก็ต

๖.๕

สามารถรับรู้ได้ใน จว.
สงขลา และ จว.นราธิวาส
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๑๑

๙ พ.ค.๕๓

ตอนเหนือของ
เกาะสุมาตรา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๑๒

๒๔ มี.ค.๕๔

สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา

๖.๗

๖ ก.ย.๕๔

ตอนเหนือของ
เกาะสุมาตรา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๖.๗

๑๓

๗.๓

๑๑ เม.ย.๕๕

ชายฝั่งตะวันตกทางตอน
เหนือของเกาะสุมาตรา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๘.๖

๑๕

๒๓ มิ.ย.๕๕

ตอนเหนือของ
เกาะสุมาตรา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๖.๓

๑๖

๑๑ พ.ย.๕๕

สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา

๖.๖

๒ ก.ค.๕๖

ตอนเหนือของ
เกาะสุมาตรา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๖.๐

๑๔

๑๗
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สามารถรับรู้ได้ใน จว.
สงขลา จว.ภูเก็ต จว.พังงา
จว.สุรษฎร์ธานี และ
อาคารสูงใน กรุงเทพฯ
สามารถรับรู้ได้ในหลาย
จังหวัดของภาคเหนือและ
อาคารสูงในกรุงเทพฯ
สามารถรับรู้ได้ใน จว.
สงขลา และ จว.ภูเก็ต
สามารถรับรู้ได้ในหลาย
จังหวัดในภาคใต้ ภาคกลาง
และภาคอีสาน รวมทั้งเกิด
คลื่นสึนามิสูง ๓๐ ซม.
ที่เกาะเมียง จว.พังงา
สามารถรับรู้ได้บนอาคารสูง
ใน จว.สงขลา และ จว.
ภูเก็ต
สามารถรับรู้ได้ใน
จว.เชียงใหม่ และอาคารสูง
ใน จว.นนทบุรี และ
กรุงเทพฯ
สามารถรับรู้ได้ใน จว.
สงขลา จว.ภูเก็ต จว.พังงา
และ อาคารสูงใน กรุงเทพฯ
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สึนามิ (Tsunami)
คลื่นสึนามิเปนคลื่นในทาเรือหรืออาว ซึ่งพบโดยนักวิชาการชาวญี่ปุ น โดยคลื่นสึนามิเกิดขึ้นจากหลาย
สาเหตุ อาทิ ภูเขาไฟระเบิด แผนดินไหว อุกาบาตตกสูทองทะเล การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ และแผ่นดินถล่ม
ใตทะเล รวมทั้ งการพัง ทลายของหน้ า ผาริ ม ทะเลก็ ส ามารถท าให เกิด คลื่ นสึ น ามิไ ด้ ส าหรั บประเทศไทย
ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากคลื่นสึนามิที่เกิดจากแผนดินไหวในมหาสมุทรอินเดียขนาด ๙.๓ ตามมาตราริกเตอร์
ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณตอนเหนือของเกาะสุมาตรา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗
และทาใหเกิดคลื่นสึนามิในบริเวณมหาสมุทรอินเดียโถมเข้าฝั่งทะเลอันดามัน จนสร้างความเสียหายอย่างมาก
ตอพื้นที่ ๖ จังหวัดฝั่งตะวันตกของไทย ได้แก่ จว.ระนอง จว.พังงา จว.ภูเก็ต จว.ตรัง จว.กระบี่ และ จว.สตูล รวมทั้ง
ได้สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลแก่ประเทศโดยรอบมหาสมุทรอินเดียจนทาใหมีผูเสียชีวิต บาดเจ็บและสูญหาย
รวมมากกว่า ๑ แสนคน เฉพาะที่ ประเทศไทย มี จ านวนมากกว่า ๕,๐๐๐ คน ผลกระทบจากสึ นามิ ขึ้ นอยู่ กั บ
หลายปัจจัย อาทิ ความเร็วของคลื่นสึนามิขณะอยู ในน้าลึ กและน้าตื้น คุณสมบัติการเปลี่ยนแปลงพลังงานของ
คลื่นเมื่ออยู บริเวณน้าตื้นหรือลึ ก ลักษณะการโถมเขาสู ฝ งของแตละลักษณะพื้นที่ การซัดขึ้นไปในแผนดินของ
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คลื่นสึนามิ (Run-up) และการแผเขาทวมลึกเขาไปในแผนดิน (Inundation) เป็นต้น นอกจากความสูญเสียที่
เกิดขึ้นตอชีวิตและทรัพยสินของมนุษย์แล้ว สึนามิยังทาลายสิ่งแวดลอมตามแนวชายฝั่งด้วย เชน น้าใตดินมี
คุณสมบัติเปลี่ยนไปทาให้ไมสามารถนามาใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคไดอีก ตนไมยืนตนตายเนื่องจากความ
เค็มของน้าทะเลที่เหือดแหงเปนเกลือตกคางอยู และพื้นที่ทางการเกษตรไมสามารถเพาะปลูกได้อีกต่อไป เปนตน
วาตภัย (Storm)
วาตภัยเป็นสาธารณภัยที่มีสาเหตุจากพายุลมแรง จนทาให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร บ้านเรือน
ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้าง รวมถึงชีวิตของประชาชน โดยมีสาเหตุจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ คือ พายุฝน
ฟ้าคะนอง พายุฤดูร้อน และพายุหมุนเขตร้อน (พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน และไต้ฝุ่น) โดยเฉพาะพายุหมุน
เขตร้อนจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เป็นบริเวณกว้างนับร้อยตารางกิโลเมตร (บริเวณที่ศูนย์กลางของพายุเคลื่อนที่
ผ่านจะได้รับผลกระทบมากที่สุด) เมื่ อพายุมีกาลังแรงในชั้นดีเปรสชั่นจะทาให้เกิดฝนตกหนักและมักมีอุทกภัย
ตามมา หากพายุมีกาลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนหรือพายุไต้ฝุ่นจะก่อให้เกิดภัยหลายอย่างพร้อมกันทั้งวาตภัย
อุทกภัย และคลื่นพายุซัดฝั่งซึ่งเป็น อันตรายและอาจก่อให้เกิดความเสียหายถึงขั้นรุนแรงทาให้ ประชาชน
เสียชีวิตเป็นจานวนมากได้
ถิ่นกาเนิดของพายุโซนร้อนในทะเลจีนใต้อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรในทะเลลึกทางตะวันออกเฉียงใต้ของ
สาธารณรั ฐฟิลิ ปปิ นส์ พายุ โซนร้ อนที่ร้ ายแรงในฤดูร้อนมีเส้ นทางการเคลื่ อนตัวขึ้ นเหนือ สร้างความเสี ยหาย
อย่างใหญ่หลวงต่อสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศญี่ปุ่น ส่วนพายุ
โซนร้ อนที่มีความรุ นแรงขนาดกลางในฤดูฝน มีเส้ นทางการเคลื่ อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนื อ ผ่ านสาธารณรั ฐ
สั งคมนิยมเวียดนาม สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว และประเทศไทยทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อและ
ภาคเหนือ ในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม พายุโซนร้อนอ่อนกาลังลงและเส้นทางการเคลื่อนตัวค่อนลง
ไปทางใต้ ผ่ านเข้ าอ่ าวไทย สร้ างความเสี ยหายจากลมแรง การยกตั วของระดั บน้ าบริ เวณชายฝั่ งและคลื่ นใหญ่
หรือฝนตกหนัก ทาให้เกิดน้าท่วมและ แผ่นดินถล่ม เกิดความเสียหายระดับปานกลาง จากการวิเคราะห์ข้อมูลพายุ
โซนร้อนระหว่างปี พ.ศ.๒๔๙๔ – ๒๕๔๙ พบว่ามีจานวนเฉลี่ยของพายุรายปีจานวน ๓ และ ๑๓ ลูก ในประเทศไทย
และทะเลจีนใต้ ตามลาดับ สาหรับประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนจากสองแหล่ง ดังนี้
แหล่งที่หนึ่งเป็นพายุโซนร้อนในทะเลจีนใต้และทะเลอันดามันในฤดูร้อน มวลอากาศร้อนมากเหนือ
เส้นศูนย์สูตร เบากว่ามวลอากาศเย็นลอยตัวขึ้นสูง ความกดอากาศในบริเวณดังกล่าวเบาบางลง ดูดเอาอากาศ
เย็นโดยรอบเข้ามาแทนที่เพิ่มมากขึ้น ความเร็วลมที่ถูกดูดเข้าหาศูนย์กลางเพิ่มมากขึ้น และความเร็วของการ
หมุนของลมทวีขึ้น จากอิทธิพลการหมุนของโลก ทาให้เกิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางหันเหทิศไปทางขวา หมุนทวน
เข็มนาฬิกาในซีกโลกตอนเหนือของเส้นศูนย์สูตร หรือหมุนตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกตอนใต้ เมื่อมวลอากาศที่
เต็มไปด้วยความชื้นจากไอน้าที่ระเหยจากทะเลเคลื่อ นตัวเข้าสู่ด้านบน เมื่อเริ่มเย็นตัวลง ไอน้าเริ่มควบแน่น
รวมตัวเข้าเป็นหยดน้าและเป็นฝนในที่สุด และทาให้มีโอกาสเกิดน้าท่วมได้ สาหรับถิ่นกาเนิดของพายุโซนร้อน
ในทะเลอันดามันอยู่บริเวณทะเลลึกทางตะวันออกของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา โดยพายุ
โซนร้อนที่มีความร้ายแรงในเดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน จะมีเส้น ทางการเคลื่อนตัวของพายุ
ขึ้นเหนือ ถล่มสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยพายุโซน
ร้อนที่มีความรุนแรงขนาดกลางในเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน จะมีเส้นทางการเคลื่อนตัวของพายุทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านสาธารณรัฐอินเดียและสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ส่วนเดือนตุลาคม พฤศจิกายน
และธันวาคม พายุโซนร้อนที่อ่อนกาลังลงและมีเส้นทางเลื่อนลงทางใต้เคลื่อนตัวผ่านทะเลอาหรับและสิ้นสุดลง
ตอนสิ้นปี
แหล่งที่สองเป็นพายุโซนร้อนในอ่าวไทย โดยพายุโซนร้อนที่รุนแรงที่สุดในอ่าวไทย ๕ ลูก เกิดจาก
ลมแรงและการยกตัวของระดับน้าทะเล ได้แก่ ๑) ในปี พ.ศ.๒๔๙๕ เมื่อไต้ฝุ่นเว้ถล่มอ่าวไทยตอนบน ๒) ในปี
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พ.ศ.๒๕๐๕ เมื่อไต้ฝุ่นแฮเรียตสร้างภัยพิบัติที่แหลมตะลุมพุก จว.นครศรีธรรมราช จากแรงลมและการยกตัว
ของระดับน้าทะเล ทาให้ประชาชนเสียชีวิตประมาณ ๘๐๐ คน ๓) ในปี พ.ศ.๒๕๑๓ เมื่อพายุโซนร้อนรูธถล่ม
เกาะสมุยชายฝั่ง จว.สุราษฎร์ธานี และ จว.ชุมพร ๔) ในปี พ.ศ.๒๕๓๒ เมื่อไต้ฝุ่นเกย์สร้างภัยพิบัติที่ อ.ปะทิว
และ อ.ท่าแซะ จว.ชุมพร เนื่องจากแรงลมและการยกตัวของระดับน้าทะเล ทาให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ ๕๘๐ คน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวประมง เรือล่มประมาณ ๖๒๐ ลา บ้านเรือนเสียหายประมาณ ๔๐,๐๐๐ หลังคาเรือน คิดเป็น
มูลค่าประมาณ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และ ๕) ในปี พ.ศ.๒๕๔๐ เมื่อไต้ฝุ่นลินดาพัดถล่ม อ.ทับสะแก
จว.ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เสียชีวิตประมาณ ๓๐ คน สูญหายประมาณ ๑๐๒ คน และพื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย
ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ ไร่ พายุโซนร้อนเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงปลายปี เป็นชนิดที่อ่อนกาลังลงและเมื่อเคลื่อนตัว
เข้าสู่อ่าวไทยซึ่งมีความลึกน้อยและมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับทะเลลึก ดังนั้น จากสถิติอ่าวไทยจะมีพายุโซนร้อน
ที่รนุ แรง ๑ ลูก จาก ๑๐ ลูก

รูปที่ ๑-๑ แผนภูมิแสดงสถิติพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย
ระหว่างปี พ.ศ.๒๔๙๔ – ๒๕๕๗ (แยกตามปี): กรมอุตุนิยมวิทยา
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รูปที่ ๑-๒ แผนภูมิแสดงสถิติพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย
ระหว่างปี พ.ศ.๒๔๙๔ – ๒๕๕๗ (แยกตามเดือน): กรมอุตุนิยมวิทยา
ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน (Forest Fire)
ไฟป่า คือ ไฟที่เกิดขึ้นแล้วลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุม เผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ในป่ า การแบ่ ง ชนิ ด ของไฟป่ า ที่ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ทั่ ว ไป ถื อ หลั กการของการไหม้ เ ชื้อ เพลิ ง ในระดั บ ต่ า งๆ
ในแนวดิ่ง ตั้งแต่ ร ะดับ ชั้น ดิ น ขึ้น ไปจนถึ งระดั บยอดไม้เ ป็นเกณฑ์ ซึ่ งสามารถแบ่งออกเป็ น ๓ ชนิด ได้แ ก่
ชนิดที่ ๑ ไฟใต้ดิน (Ground Fire) คือไฟที่ไหม้อินทรียวัตถุที่อยู่ ใต้ชั้นผิวของพื้นป่า เกิดขึ้นในป่าบางประเภท
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งป่าในเขตอบอุ่น ที่มีร ะดับความสู งมากๆ ซึ่งอากาศหนาวเย็นทาให้ อัตราการย่อยสลาย
อิน ทรี ย วัตถุต่า จึ งมีป ริ มาณอิน ทรี ย วัตถุส ะสมอยู่บนหน้าดินแท้ในปริมาณมากและเป็นชั้นหนา ไฟชนิดนี้
อาจไหม้แทรกลงไปใต้ผิวพื้นป่ าได้หลายฟุตและลุกลามไปเรื่อยๆ ใต้ผิวพื้นป่าในลักษณะการคุ กรุ่นอย่างช้าๆ
ไม่มีเปลวไฟ และมีควันน้อยมาก จึงเป็นไฟที่ตรวจพบหรือสังเกตพบได้ยากที่สุดและเป็นไฟที่มีอัตราการลุกลาม
ช้าที่สุด แต่เป็นไฟที่สร้างความเสียหายให้แก่พื้นที่ป่าไม้มากที่สุด ซึ่งไฟใต้ดินมีอยู่ ๒ ชนิดย่อย คือ ไฟใต้ดิน
สมบูรณ์แบบ (True Ground Fire) คือไฟที่ไหม้อินทรียวัตถุอยู่ใต้ผิวพื้นป่าจริงๆ ซึ่งในประเทศไทยยังไม่เคยพบ
ไฟใต้ดินสมบูรณ์แบบเช่นนี้มาก่อน และ ไฟกึ่งผิวดินกึ่งใต้ดิน (Semi-Ground Fire) ได้แก่ ไฟที่ไหม้ในสองมิติ
คือส่วนหนึ่งไหม้ไปในแนวระนาบไปตามผิวพื้นป่าเช่นเดียวกับไฟผิวดิน ในขณะเดียวกันอีกส่วนหนึ่งจะไหม้
ในแนวดิ่ ง ลึ ก ลงไปในชั้ น อิ น ทรี ย วั ต ถุ ใ ต้ ผิ ว พื้ น ป่ า ซึ่ ง อาจไหม้ ลึ ก ลงไปได้ ห ลายฟุ ต ซึ่ ง มั ก จะเกิ ด ในป่ า พรุ
สาหรับประเทศไทยจะพบได้ที่ป่าพรุโต๊ะแดง และป่าพรุบาเจาะ ใน จ.นราธิวาส ชนิดที่ ๒ ไฟผิวดิน (Surface Fire)
คือไฟที่ไหม้ลุกลามไปตามผิวดิน เป็นชนิดที่พบมากที่สุดและพบโดยทั่วไปในแทบทุกภูมิภาคของโลก สาหรับ
ประเทศไทย ไฟป่าส่วนใหญ่จะเป็นไฟชนิดนี้ โดยจะมีความสูงเปลวไฟ ตั้งแต่ ๐.๕ – ๓ เมตร ในป่าเต็งรัง จนถึง
ความสูงเปลวไฟ ๕ – ๖ เมตร ในป่าเบญจพรรณที่มีกอไผ่หนาแน่น ชนิดที่ ๓ ไฟเรือนยอด (Crown Fire) คือ
ไฟที่ไหม้ลุกลามจากยอดของต้นไม้หรือไม้พุ่มต้นหนึ่งไปยังยอดของต้นไม้หรือไม้พุ่มอีกต้นหนึ่ง ซี่งส่วนใหญ่จะ
เกิดขึ้น ในป่ าสนในเขตอบอุ่น ไฟชนิดนี้ มีอัตราการลุ กลามที่ รวดเร็ว มาก และเป็นอันตรายอย่างยิ่งสาหรับ
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พนักงานดับไฟป่า โดยทั่วไปไฟเรือนยอดต้องอาศัยไฟผิวดินเป็นสื่อ จึงแบ่งออกเป็น ๒ ชนิดย่อย ได้แก่ ไฟเรือน
ยอดที่ต้องอาศัยไฟผิวดินเป็นสื่อ (Dependent Crown Fire) จะอาศัยไฟที่ลุกลามไปตามผิวดินเป็นตัวนา
เปลวไฟขึ้น ไปสู่ เรือนยอดของต้นไม้อื่นที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งมักเกิดในป่าที่ต้นไม้ไม่ห นาแน่น และไฟเรือนยอด
ที่ไม่ต้องอาศัยไฟผิวดิน (Running Crown Fire) เกิดในป่าที่มีต้นไม้ที่ติดไฟได้ง่ายและมีเรือนยอดแน่นทึบ
ติดต่อกัน ดังนั้น การดับไฟทาได้ยากมาก จาเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลหนัก และการดับไฟทางอากาศเข้าช่วย
สาหรับประเทศไทย โอกาสเกิดไฟเรือนยอดเป็นไปได้ยาก ทั้งนี้เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่มีความชื้นค่อนข้างสูง
ประกอบกั บ ชนิ ด ไม้ ป่ า ส่ ว นใหญ่ ล าต้ น ไม่มี น้ ามั น หรื อ ยาง อย่ า งไรก็ ต าม ในภาคเหนื อ ของประเทศ ซึ่ ง มี
การปลู กสวนป่ าสนสามใบอย่ างกว้างขวางมาเป็ นเวลานานจนในปัจจุบันต้นสนเจริญเติบโตจนเรือนยอด
แผ่ขยายมาชิดติดกัน ดังนั้นหากเกิดไฟไหม้ในสวนป่าดังกล่าวในช่วงที่อากาศแห้งแล้งอย่างรุนแรง โอกาสที่จะ
เกิดเป็นไฟเรือนยอด ก็มีความเป็นไปได้สูง
ปัจจุบันระดับของการเกิดไฟป่าในประเทศไทยมีความรุนแรงมากจนกลายเป็นปัจจั ยที่รบกวนสมดุล
ของระบบนิเวศอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อสังคม พืช ดิน น้า สัตว์ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ ตลอดจนชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน รวมไปถึงเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวในทุกพื้นที่ของประเทศไทย นอกจากนี้
ไฟป่ายังก่อให้เกิดวิกฤตมลพิษหมอกควันจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและชีวิตของ
ประชาชนเป็นวงกว้าง ตัวอย่างกรณีสนามบินจังหวัดแม่ฮ่องสอนต้องยกเลิกเที่ยวบินเป็นจานวนมาก เนื่องจาก
หมอกควันทาให้ทัศนวิสัยไม่ดี เป็นอันตรายต่อการขึ้นลงของเครื่องบิน
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging Infectious Diseases)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อใหม่ (New Infectious
Diseases) โรคติดต่อที่พบในพื้นที่ใหม่ (New Geographical Areas) โรคติดต่ออุบัติซ้า (Re-emerging Infectious
Diseases) เชื้อก่อโรคที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistant Organism) และเหตุการณ์จงใจกระทา
ของมนุษย์ด้วยสารชีวะ
ในช่ ว งหลายทศวรรษที่ผ่ านมาได้ เกิ ดการระบาดของโรคติด ต่อ อุบั ติใ หม่ ขึ้น ทั่ว โลกอย่า งต่ อเนื่อ ง
ทั้ง โรคติ ด เชื้ อ ชนิ ด ใหม่ ที่ เ พิ่ ง ค้ น พบการระบาดในมนุษ ย์ ห รื อ โรคติ ด เชื้อ ที่ พ บในพื้ น ที่ ใ หม่ เช่ น โร คเอดส์
โรคซาร์ส โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์และไวรัสเฮนดรา (Nipah and Hendra Viral Disease) โรคติดเชื้อไวรัส
อีโบลา-มาร์บูร์ก (Ebola-marburg viral disease) โรคไข้เวสต์ไนล์ (West nile fever) โรคสมองฝ่อ (Variant
- Creutzfeldt - Jakob disease) หรือเกิดจากเชื้อโรคที่กลายพันธุ์ เช่น เชื้อไข้หวัดนก (H5N1) เชื้อไข้หวัดใหญ่
A (H1N1) pdm09 ที่ระบาดใหญ่ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ เชื้ออีโคไลโอ ๑๐๔ (E.coli O104) โรคไข้กาฬหลังแอ่นจาก
เชื้อสายพันธุ์ใหม่ และเชื้อโรคดื้อยา เป็นต้น รวมทั้งโรคติดต่ออุบัติซ้า ซึ่งเป็นโรคติด เชื้อที่เคยแพร่ระบาด
ในอดีตและสงบไปแล้ว แต่กลับระบาดขึ้นใหม่ เช่น โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya fever) และกาฬโรค
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อที่ใช้เป็นอาวุธชีวภาพ (Bioterrorism) เช่น แอนแทรกซ์ และ
ไข้ทรพิษ
การเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่เป็นผลจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร และ
พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ การเปลี่ ย นแปลงของเชื้ อ โรค การใช้ ย าไม่ ถู ก ต้ อ งซึ่ ง ท าให้ เ กิ ด การดื้ อ ต่ อ ยาปฏิ ชี ว นะ
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาของสัตว์นาโรคและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โรคติดต่ออุบัติใหม่ส่วนใหญ่มีความซับซ้อนยากต่อการจัดการ หากขาดระบบ และ
เครื่ อ งมื อ ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพแล้ ว โรคเหล่ า นี้ อ าจก่ อ ความสู ญ เสี ย ต่ อ ชี วิ ต และสุ ข ภาพ
ของประชาชน และอาจส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจอย่างมหาศาล
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สาหรับประเทศไทย เกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่อยู่เป็นระยะๆ เช่น พบผู้ป่วยโรคซาร์สในเดือนมีนาคม
พ.ศ.๒๕๔๖ พบการระบาดของโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๕๑ ซึ่งทาให้พบผู้ป่วยและ
เสี ย ชีวิตในช่ว งปี พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๔๙ และยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่กระจายเชื้อจากประเทศ
เพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชีย การระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ Pandemic (H1N1) 2009 หรือ ไข้หวัดใหญ่
๒๐๐๙ ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ ทาให้มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเป็นจานวนมาก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya
fever) กลับมาอีกในปี พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ โรคลีเจียนแนร์(Legionellosis) ทาให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติป่วย
เป็นระยะ โรคเมลิออยโดสิส (Melioidosis) พบมากขึ้นในประเทศ โรคมือ เท้า ปาก (Hand, Foot and Mouth disease;
HFMD) ที่เกิดจากเชื้อที่มีความรุนแรงก็พบบ่อยขึ้น และมีการแพร่ระบาดในปี พ.ศ.๒๕๕๕
โรคติดต่ออุบัติใหม่ในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่ มมากขึ้น โดยส่วนใหญ่มีต้นกาเนิดมาจากสัตว์ หรือสัตว์ป่า
และมี ปั จ จั ย เสี่ ย งต่ อ การเกิด โรค ได้แ ก่ การเคลื่ อนย้า ยของประชากร ความชุ กชุ มของสั ตว์ พาหะน าโรค
การขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการป้องกันและควบคุมโรคของประชาชน การปฏิบัติตน
ไม่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยหรือสุขลักษณะ และ การอยู่รวมกันอย่างหนาแน่น นอกจากนี้ยังมีประชาชน
บางกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรคเนื่องจากมีความต้านทานโรคต่า อาทิ เด็กอายุต่ากว่า ๕ ปี ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ และผู้มีภาวะอ้วน รวมทั้งประชาชนบางกลุ่มที่มีโอกาสสัมผั สโรคมาก อาทิ เกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์ คนทางานในโรงฆ่าสัตว์ คนชาแหละเนื้อสัตว์ สัตวบาล และ สัตวแพทย์ และมีประชาชนบางกลุ่ม
ที่มีโอกาสแพร่โรคหรือรับโรคได้ง่าย อาทิ กลุ่มผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก หรือกลุ่มผู้เดินทางไปต่างประเทศ
การประเมิ นความเสี่ ยงและแนวโน้ มของการเกิ ดโรคจะให้ ข้ อมู ลที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อการวางแผนและ
ก าหนดแนวทางการป้ องกั นควบคุ มโรคได้ อย่ างถู กต้ องและเฉพาะเจาะจงมากขึ้ น โรคติ ดต่ ออุ บั ติ ใหม่ ที่ มี
ความเสี่ยงในประเทศไทย อาจแบ่งได้ ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ โรคติดต่ออุบัติใหม่หรืออุบัติซ้าที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศ
เช่น โรคไข้หวัดนก (H5N1) โรคไข้หวัดใหญ่ ๒๐๐๙ โรคมือ เท้า ปาก โรคลีเจียนแนร์ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย วัณโรค
โรคบรูเซลโลสิส โรครินเดอร์เปส และโรคไข้กาฬหลังแอ่นจากเชื้อ serogroup W-135 เป็นต้น กลุ่มที่ ๒ โรคติดต่อ
อุบัติใหม่ที่อาจแพร่มาจากต่างประเทศ เช่น โรคไข้เหลือง (Yellow Fever) โรคลิชมาเนีย (Leishmaniasis) โรคติดเชื้อ
ไวรัสนิปาห์ (Nipah Viral Disease) โรคไข้เวสต์ไนล์ (West Nile Fever) โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา-มาร์บูร์ก (EbolaMarburg Viral Disease) โรคสมองฝ่อ (variant - Creutzfeldt - Jakob Disease: vCJD) ที่เกิดจากโรคสมองฝ่อในวัว
หรือ โรควัวบ้า (Bovine Spongiform Encephalopathy: BSE or Mad Cow Disease) โรคพีพีอาร์ (Peste Despetits
Ruminants: PDR) โรคที่อาจติดมากับสัตว์ เช่น โรคฝีดาษลิง (Monkeypox) และโรคติดเชื้อที่ใช้เป็นอาวุธชีวภาพ
(Bioterrorism) เช่น แอนแทรกซ์ (Anthrax) ไข้ทรพิษ (Smallpox) และกาฬโรค (Plague) เป็นต้น และ กลุ่มที่ ๓
โรคติ ดต่ ออุ บั ติ ใหม่ ที่อาจเกิ ดขึ้นในอนาคต เช่น โรคที่ เกิ ดจากการกลายพันธุ์ของเชื้อไข้ หวั ดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
และ โรคจากเชื้อดื้อยาชนิดใหม่ เป็นต้น
ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ได้รายงานสถานการณ์โรค
ติดเชื้อไวรั สอีโบลา (Ebola) ซึ่งพบในทวี ปแอฟริกาโดยมีประเทศที่มีการระบาดในวงกว้างจานวน ๓ ประเทศ
ได้แก่ กินี ไลบีเรีย และเซียร์ราลีโอน รวมมีผู้ติดเชื้อประมาณ ๒๑,๐๐๐ ราย และเสียชีวิตกว่า ๘,๐๐๐ ราย และพบ
ในประเทศที่มี ผู้ ป่ วยรายแรกหรื อมีการระบาดในพื้ นที่จ ากั ด จานวน ๖ ประเทศ ได้แก่ ไนจี เรี ย เซเนกัล สเปน
สหรั ฐอเมริกา มาลี และสหราชอาณาจักร รวมทั้งสิ้น ๓๕ ราย เสียชีวิต ๑๕ ราย ทั้งนี้ทางองค์การอนามัยโลกได้
ประกาศให้เซเนกัล ไนจีเรีย สเปน และสหรัฐอเมริกา เป็นพื้นที่ปลอดเชื้อไวรัสอีโบลาแล้วในช่วงเดือนตุลาคม
และธันวาคม ๒๕๕๗ สาหรับประเทศไทยยังไม่มีรายงานการตรวจพบผู้ติดเชื้อดังกล่าว
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ตารางที่ ๑-๘ แสดงการเกิดโรคระบาดในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๕๗
ปี พ.ศ.

โรคระบาด

๒๕๔๗

โรคไข้หวัดนก

๒๕๕๒

โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ (H1N1)

๒๕๕๑-๒๕๕๒
๒๕๕๕

โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
โรคไข้เลือดออก
โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน
(Middle East Respiratory Sysdrome : MERS-CoV)

๒๕๕๖
๒๕๕๗

หมายเหตุ

โรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบลา

หลุมยุบ (Sinkhole)
หลุมยุบเป็นธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่เกิดตามธรรมชาติ แต่กิจกรรมของมนุษย์เร่งให้เกิดเร็วขึ้นได้
ซึ่งสามารถพบได้ทั่วไปในภูมิประเทศที่มีลักษณะใต้ผิวดินเป็นหินปูน หินโคโลไมต์ และหินอ่อน ซึ่งหินเหล่านี้
ละลายได้ในน้าใต้ดิน ทาให้เกิดโพรงหรือถ้าใต้ดินขึ้น และเมื่อเพดานต้านทานน้าหนักของดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่กดทับด้านบนไม่ไหว จึงพังกลายเป็นหลุมยุบ โดยมีขนาดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดของโพรงหรือถ้าใต้ดิน
ซึ่งมีตั้งแต่ไม่กี่เมตรถึงหลายร้อยเมตรและลึกหลายสิบเมตร ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นต้นมา ได้เกิดหลุมยุบ
ทั่วประเทศมากกว่า ๖๖ พื้นที่ และในจานวนนี้มี ๒๕ พื้นที่ เกิดหลุมยุบหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและ
คลื่นยักษ์สึนามิ เมื่อ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ ซึ่งส่วนใหญ่พบในจังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน
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บทที่ ๒
กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐
รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารจัดการสาธารณภัย จึงได้ตรา พ.ร.บ.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ ขึ้น เพื่อใช้เป็นกฎหมายหลักในการบริหารจัดการสาธารณภัยซึ่งมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นต้นมา โดยยกเลิก พ.ร.บ.ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๕๒๒ และ
พ.ร.บ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๔๑ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการตาม พ.ร.บ.การ
ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งได้ตั้ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ให้มีภารกิจหลักในการ
ดาเนินการป้องกัน บรรเทา ฟื้นฟู สาธารณภัยและอุบัติภัย
สาระสาคัญของ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ สรุปได้ดังนี้
๑. ขอบเขตการดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครอบคลุมสาธารณภัยทุกประเภท โดยได้มี
การกาหนดคานิยามของสาธารณภัย และภัยด้านความมั่นคง ไว้อย่างชัดเจน (มาตรา ๔)
๒. การกาหนดนโยบายในการจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ดาเนินการโดย
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) ซึ่งมีกรรมการทั้งหมด ๒๓ คน มี นรม. หรือ
รอง นรม. ซึ่ง นรม. มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ และมี ปล.กห., ผบ.ทสส., ผบ.ทบ., ผบ.ทร. และ ผบ.ทอ.
เป็นกรรมการ โดยมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดนโยบายในการจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่ ง ชาติ และได้ ก าหนดบุ ค คลผู้ มี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย และผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น (มาตรา ๖ และมาตรา ๗)
๓. กาหนดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นหน่วยงานกลางของรัฐ ในการดาเนินการ
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ (มาตรา ๑๑)
๔. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กาหนดให้มีการจัดทาแผน ๓ ระดับ คือแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย แห่ ง ชาติ แผนการป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย จัง หวัด และแผนการป้อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร โดยในการจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และมี ผบ.มทบ.
หรือ ผบ.จทบ. เป็นกรรมการ สาหรับการจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครนั้น
ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ โดยให้แต่งตั้งผู้แทน กห. และผู้แทนสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เป็นที่ปรึกษาหรือกรรมการตามจานวนที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควรแต่งตั้ง
(มาตรา ๑๑, ๑๒, ๑๖, ๑๗, ๓๓ และ ๓๔)
๕. กาหนดบุคคลผู้มีอานาจหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้เกี่ยวข้องไว้อย่างเป็น
เอกภาพ ชัดเจนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น
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สาธารณภัย
ร้ายแรงอย่างยิ่ง
ควบคุมและกากับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทั่วราชอาณาจักร (มาตรา 13)
ช่วยเหลือผู้บัญชาการ มีอานาจบังคับบัญชาและสั่งการ
ตามที่ผู้บัญชาการมอบหมาย (มาตรา 13)
ควบคุมและกากับการปฏิบัติหน้าที่ของ ผอ./รอง ผอ./
ผช.ผอ. เจ้าพนักงาน และอาสาสมัคร ได้ทั่ว
ราชอาณาจักร (มาตรา 14)
รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
เขตจังหวัด (มาตรา 15)
ช่วยเหลือ ผอ.จังหวัด และปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่นตามที่
ผอ.จว.มอบหมาย (มาตรา 18)
รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
เขต กทม. (มาตรา 32)
สาธารณภัย

ช่วยเหลือ ผอ.กทม. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ผอ.กทม.มอบหมาย
(มาตรา 35)
รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือ ผอ.
กทม. ตามที่ได้รับมอบหมาย (มาตรา 36)

หน้า 19 ของ

นายกรัฐมนตรี/
รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ (รมว.มท.)

รองผู้บัญชาการ (ปมท.)

ผู้อานวยการกลาง (อ.ปภ.)

ผอ.จังหวัด (ผวจ.)
รอง ผอ.จังหวัด (นายก อบจ.)

ผอ.กทม. (ผว.กทม.)
รอง ผอ.กทม. (ปลัด กทม.)

ผู้ช่วย ผอ.กทม. (ผอ.เขต)

รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
เขตอาเภอของตน และช่วยเหลือ ผอ.จว. ตามที่ได้รับ
มอบหมาย (มาตรา 19)

ผอ.อาเภอ. (นายอาเภอ)

รับผิดชบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
ของตนและมีหน้าที่ช่วยเหลือ ผอ.จว./ผอ.อ. ตามที่
ได้รับมอบหมาย (มาตรา 20)

ผอ.ท้องถิน่ (นายก อบต./
นายกเทศมนตรี/นายกเมืองพัทยา)

รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตนและมีหน้าที่ช่วยเหลือ
ผอ.ท้องถิน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย (มาตรา 20)

ผช.ผอ.ท้องถิ่น (ปลัด อบต./
ปลัดเทศบาล/ปลัดเมืองพัทยา)

รูปที่ ๒-๑ แผนผังโครงสร้างผู้มีอานาจหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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สั่งการให้
ดาเนินการ
อย่างหนึ่ง
อย่างใดเพื่อ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย /
ให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชนใน
พื้นทีท่ ี่กาหนด
(มาตรา 31)
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ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)
สื บเนื่ องจากคณะรั ฐมนตรี มี มติ เมื่ อ ๒๐ ธั นวาคม ๒๕๔๘ เห็ นชอบนโยบายการเตรี ยมพร้ อมแห่ งชาติ
เพื่ อเป็ นกรอบแนวทางให้ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ได้ จั ดท าแผนรองรั บเผชิ ญกั บสาธารณภั ย ภั ยการสู้ รบ และ
ภั ยการก่ อการร้ าย โดยที่ สถานการณ์ และภั ยความมั่ นคงในปั จจุ บั นมี ความซั บซ้ อนมากขึ้ น และหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องกับงานการเตรียมพร้อมได้มีการปรับปรุง กฎ ระเบียบ และ กลไกการบริหารจัดการขึ้นใหม่ เพื่อให้นโยบาย
ดังกล่ าวมีความทันสมัย และมีความเหมาะสมสอดคล้ องกั บสถานการณ์ คณะกรรมการเตรียมพร้ อ มแห่ งชาติ
ส านั กงานสภาความมั่ นคงแห่ งชาติ จึ งได้ ทบทวนนโยบายการเตรี ยมพร้ อมแห่ งชาติ และจั ดท าเป็ นยุ ทธศาสตร์
การเตรี ยมพร้ อมแห่ งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) เพื่ อใช้ เป็ นกรอบแนวทางการด าเนิ นงานของหน่ วยงานและ
ภาคส่ วนที่ เกี่ ยวข้ อง โดยมุ่ งเน้ นการเตรี ยมพร้ อมของทุ กภาคส่ วนให้ พร้ อมเผชิ ญกั บภาวะไม่ ปกติ การเสริ มสร้ าง
ภูมิคุ้ มกันและศักยภาพให้ คน ชุ มชน และสั งคม การผนึ กก าลั งและบูรณาการแผนระดับกระทรวง กรม จังหวั ด
และท้องถิ่น การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ ตลอดจนการบริหารจัดการที่มีเอกภาพและประสิทธิภาพ
ในเชิงการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ
การทบทวนนโยบายการเตรี ยมพร้ อมแห่ งชาติและการระดมความคิดเห็ นจากหน่วยงานและภาคส่ วนต่างๆ
สามารถประมวลภาพรวมสภาพปั ญหาการเตรี ยมพร้ อมของประเทศไทยที่ ยั งคงต้ องมี การพั ฒนาในประเด็ น ดั งนี้
๑) ระบบการแจ้ งเตื อนสาธารณภั ยและภั ยความมั่ นคงที่ ชั ดเจน แม่ นย า และกระจายข้ อมู ลข่ าวสารที่ น่ าเชื่ อถื อ
แก่หน่วยงานที่รั บผิดชอบและสาธารณชน ๒) ระบบการเตรียมแผนและบัญชีทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ การกู้ภัย
ผู้ เชี่ ยวชาญ สาขาต่ าง ๆ เพื่ อเป็ นฐานข้ อมู ลในคลั งข้ อมู ลสาธารณภั ยแห่ งชาติ ๓) ระบบการจั ดท าบั ญชี ระดม
สรรพก าลั งเพื่ อสนั บสนุ นการปฏิ บั ติ ตามแผนป้ องกั นประเทศที่ ต้ องการความร่ วมมื อจากหน่ วยงานของรั ฐ
และภาคเอกชน ๔) การมีระบบกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และการเบิกจ่ายเงิน ที่ไม่เอื้อต่อการดาเนินงาน
ของผู้ บริ หารเหตุการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิ นที่ต้องดาเนินการจัดการปัญหาอย่างรอบคอบและเร่งด่วน ๕) การให้
การศึ กษาและการเข้ าถึ งองค์ ความรู้ ของประชาชนและชุ มชนท้ องถิ่ นในพื้ นที่ เสี่ ยงภั ยยั งไม่ เพี ยงพอ ๖) การน า
แผนผนึ กก าลั งและทรั พยากรเพื่ อการป้ องกั นประเทศไปสู่ การปฏิ บั ติ ที่ ไม่ สามารถน ามาใช้ ทดสอบการระดม
สรรพก าลั งได้ เพราะไม่ มี ภาวะสงคราม ๗) ประสิ ทธิ ภาพของระบบการบั ญชาการเหตุ การณ์ เพื่ อใช้ ในการบริ หาร
จั ดการภัยแต่ละประเภททั้งในห้ วงภาวะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลั งเกิดภัย ที่ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ จึงได้เสนอกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ ดังนี้
๑) การเตรี ยมพร้ อมของประเทศให้ พร้ อมเผชิ ญกั บภาวะไม่ ปกติ ให้ ความส าคั ญกั บการก าหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์ แผน แผนปฏิบัติการ แผนเผชิญเหตุ ให้พร้อมเผชิญกับภัยความมั่นคง สาธารณภัย สถานการณ์ฉุกเฉิน
และภั ยเกี่ ยวกั บความสงบเรี ยบร้ อยและความปลอดภั ยในชี วิ ตและทรั พย์ สิ นของประชาชน ตั้ งแต่ ในภาวะปกติ
ในเชิง Whole - of - Nation Approach โดยประสานและผนึกกาลังของทุกฝ่ายในชาติทั้งหน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจ
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาคม มูลนิธิ องค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่าย ชุมชน และองค์กรสาธารณประโยชน์
๒) การเตรียมทรัพยากรมนุษย์ให้มีภูมิคุ้มกันเป็นรากฐานสาคัญ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มีภูมิคุ้มกันภัยความมั่นคงและสาธารณภัย โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการเตรียมความพร้อม ในระดับ
ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และ ประเทศ ในการเตรียมความพร้อมและบริหารจัดการในมิติการป้องกัน (prevention)
การมีข้อมูล การมีระบบเฝ้าระวังแจ้งเตือน การจัดการเมื่อคาดว่าจะเกิดภัย ขณะเกิดภัย และ หลังเกิดภัย โดย
กระบวนการเรียนรู้ถ่ายทอดสั่งสมประสบการณ์บทเรียน และ กระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานรัฐกับ
ทุกภาคส่วนในการดาเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกันของคนในชาติโดยเฉพาะภัยที่มีสาเหตุจากมนุษย์
ถือเป็นการเตรียมพร้อมที่สาคัญที่สามารถวางแผนเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบจากภัยดังกล่าวได้
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๓) การเตรียมความพร้อมของชุมชนท้องถิ่ น ให้ความสาคัญกับชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการกาหนด
นโยบาย แผน และ แนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและบรรเทาภัยความมั่นคงและสาธารณภัย
รวมทั้งมีกระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างภาครัฐ ชุมชนท้องถิ่น ประชาสังคม และภาคประชาชน
โดยนาความรู้ของชุมชนท้องถิ่ นมามีส่วนในการป้องกันและจัดการกับภัยความมั่นคง และสาธารณภัย และ
สนับสนุนการจัดการฐานข้อมูลภัยต่างๆ ตลอดจนการมีเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งข่าวสารข้อมูลในระดับชุมชน
ท้องถิ่น รวมทั้งการสร้างความพร้อมรับมือที่จะสามารถจัดการภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ด้วยตนเอง โดยมี ชุมชน
ท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
๔) การเตรียมพร้อมเชิงรุกของหน่วยงานเพื่อป้องกันและลดผลกระทบ การมีแผน กฎ ระเบียบ ระบบ
เฝ้าระวังแจ้งเตือน การเตรียมบัญชีทรัพยากรทั้งคนและสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานอย่างเหมาะสม
ในแต่ละประเภทภัย การฝึกศึกษาอบรม การจัดทาหลักสูตรและคู่มือเผชิญภัย การกาหนดพื้นที่เสี่ยงภัยและ
พื้นที่เฝ้าระวัง การมีแผนอพยพทางบกและทางทะเล การมีระบบคลั งสารองอาหาร ระบบการแพทย์และ
สาธารณสุข ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการสื่อสาร ระบบการบริจาคและแจกจ่ายสิ่งของอุป โภคบริโภค
การลาเลียงขนส่งสินค้าและผู้ที่ประสบภัย และการฝึกซ้อมแผนอย่างสม่าเสมอและจริงจัง เพื่อให้การบริหาร
จัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนหน่วยงานรัฐและภาคธุรกิจ
เอกชนสามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Management)
๕) การผนึ ก ก าลั ง เพื่ อ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของชาติ ในการป้ อ งกั น ประเทศ เสริ มสร้ า งและพั ฒ นา
ศักยภาพของชาติด้วยการผนึกกาลังและทรัพยากรจากทุกภาคส่วนในการป้องกันประเทศและให้มีส่วนร่วม
ในการสนับสนุน การดาเนินงานของกองทัพไทย ศูนย์ระดมสรรพกาลังทางทหาร และ ศูนย์บัญชาการทางทหาร
ตั้งแต่ในภาวะปกติ ตลอดจนพัฒนาระบบการประสานงานระหว่างกองทัพกับหน่วยงานพลเรือน เพื่อป้องปราม
ป้องกัน ภัยคุกคามจากภายนอกประเทศ ทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพ
และปลูกฝังจิตสานึกด้านความมั่นคงให้กับคนและชุมชนรวมทั้งสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อสนับสนุนกองทัพ
ในการจัดเตรียมกาลังและใช้กาลังเพื่อปฏิบัติภารกิจตามแผนป้องกันประเทศ
๖) การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ ได้แก่ (๑) การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ
ในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของชาติ โดยเฉพาะความร่วมมือกับสหประชาชาติ
ซึ่งมีหน่วยงาน United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) และ Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs (OCHA) ประชาคมอาเซียน และ ความร่ว มมือภายใต้กลไกความร่วมมือของอาเซียน
ด้านการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งได้กาหนดกรอบและแผนงานความร่วมมือที่สาคัญ อาทิ Conference of the Parties to
the ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (COP to AADMER) คณะกรรมการ
อาเซียน ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Committee on Disaster Management: ACDM) ศูนย์ประสานงาน
อาเซียน ในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (ASEAN Humanitarian Assistance: AHA Centre) และระบบ
เตรียมพร้อมเพื่อบรรเทาภัยพิบัติและตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินของอาเซียน (ASEAN Standby Arrangements for
Disaster Relief and Emergency Response: ASEAN SASOP) รวมทั้งความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบ ASEAN
Regional Forum เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่จะกระทบต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
และพั ฒนาไปสู่ ความร่ วมมื อระหว่ างภู มิ ภาค รวมทั้ งสนั บสนุ นและใช้ ประโยชน์ จากความร่ วมมื อภายใต้ องค์ กร
ภายในภูมิภาคที่มีการดาเนินการในเรื่องนี้ เช่น กองทุน ESCAP Multi Donor Trust Fund for Tsunami, Disaster and
Climate Preparedness in Indian Ocean and Southeast Asian Countries ซึ่งไทยเป็นผู้ก่อตั้ง และศูนย์เตรียม
ความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Centre: APDC) ซึ่งมีสานักงานตั้งอยู่
ในไทย และ (๒) ภัยคุกคามและสาธารณภัยในปัจจุบันมีรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นเป็นจานวนมากโดยเฉพาะ
ภัยคุกคามต่อความมั่นคงของมนุษย์ทางด้านสังคม อาทิ ภัยคุกคามจากโรคอุบัติใหม่ และโรคระบาดต่างๆ
ดังนั้น จึงควรมีการเตรียมพร้อมและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านความมั่นคงของมนุษย์
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๗) การพั ฒนาและสนั บสนุ นการมี ระบบฐานข้ อมู ลทรั พยากรของประเทศด้ านความมั่ นคงและสนั บสนุ น
การมีคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อการแจ้งเตือนภัย การอพยพ การให้ความช่วยเหลือ การบริจาค การจัดการ
ในภาวะฉุกเฉินทั้งภัยคุกคามทางทหารและสาธารณภัยไว้ตั้งแต่ในยามปกติ โดยมีการปรับปรุงฐานข้อมูลสม่าเสมอ
ให้สามารถนามาประกอบการตกลงใจของผู้บัญชาการเหตุการณ์รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการประสานและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างหน่ วยงานในการสนั บสนุนทรัพยากรทั้งด้านความมั่นคงและด้านสาธารณภัย ทั้งภาครัฐ เอกชน
สมาคม มูลนิธิ เครือข่ายชุมชนท้องถิ่น และ ภาคประชาสังคม ให้สามารถแลกเปลี่ยนและนาทรัพยากรมาใช้ร่วมกัน
เมื่ อเกิดภัยในแต่ ละระดับความรุ นแรงของสถานการณ์ ได้ อย่ า งทันท่วงที รวมทั้งนาแผนและระบบฐานข้ อมู ล
มาทดสอบการปฏิบัติในการฝึกซ้อมอย่างสม่าเสมอ
๘) การส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภัยในเชิงรุก โดยผนึกกาลังทุกภาคส่วน เป็นภาคีเครือข่าย
ในกระบวนการวางแผน การบริหารจัดการภัย ตั้งแต่ขั้นก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และ หลังเกิดเหตุ ทั้งใน
ระดับชุมชน ท้องถิ่น ตาบล อาเภอ จังหวัด ภูมิภาค และ ประเทศ โดยเสริมสร้างการพัฒนาความรู้ การตระหนักรู้
การมีจิตสานึกความมั่นคง การมีจิตสาธารณะของทุกภาคส่วน เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมผนึกกาลังในการป้องกัน
และบรรเทาผลกระทบก่อนเกิดเหตุ ดาเนินการแก้ ไขขณะเกิดเหตุอย่างทันท่วงที และฟื้นฟูความเสียหายทาง
กายภาพและจิตใจให้กลับคืนสู่ภาวะปกติ รวมทั้งทบทวนและพัฒนา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
๙) การมี ระบบการบริ หารจั ดการที่ประสานสอดคล้ องตั้งแต่ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น ได้แก่
(๑) การประสานเชื่อมโยงความร่ วมมือและบูรณาการการทางานตั้งแต่แผนระดับกระทรวง/กรม แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพั ฒนาท้ องถิ่ น แผนพั ฒนาชุ มชน เพื่ อให้ สามารถขั บเคลื่ อนแผนงาน โครงการ กิ จกรรม และงบประมาณ
ให้ ประสานสอดคล้ องและสนั บสนุ นกั นระหว่ างภารกิ จกระทรวง (Function) กั บการบริ หารจั ดการเชิ งพื้ นที่
(Area) และ (๒) การให้ความสาคัญกับการดาเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นหน่วยรับผิดชอบภารกิจ
การรั กษาความมั่ นคงภายในประเทศ การด าเนิ นงานของศู นย์ อ านวยการร่วมการป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย
แห่ งชาติ (ศอร.ปภ.ช.) และ กองบั ญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ งชาติ (บก.ปภ.ช.) ตั้งแต่ในภาวะปกติ
เพื่ อประสานบู รณาการข้ อมู ลระหว่ างหน่ วยงานเพื่ อน าเสนอผู้ บั ญชาการเหตุ การณ์ ในแต่ ละห้ วงเวลาและแต่ ละ
ระดับความรุนแรงของภัย รวมทั้งให้จัดตั้ง กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตพื้นที่ (อปท./อาเภอ/
เขต/จังหวัด/กทม.) ตั้งแต่ในยามปกติ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนเป็น “ศูนย์บัญชาเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร” เมื่อคาดว่าจะเกิดภัยหรือเมื่อเกิดภัยขึ้นอย่างทันท่วงทีและสามารถปรับใช้ในภารกิจ เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานของสานักงานตารวจแห่งชาติในการรักษาความสงบเรียบร้อย และ ศูนย์ระดมสรรพกาลังกลาโหม
ในการป้องกันประเทศ
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รูปที่ ๒-๒ ภาพแผนภูมิยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ: สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘
ที่ ประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ ๓๑ มี นาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ มี มติ อนุ มั ติ แผนการป้ องกั นและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งได้กาหนดนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ๔ ด้าน
สรุปได้ดังนี้
๑. การพัฒนาและส่งเสริมการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ด้วยการป้องกัน การลดผลกระทบ และ
การเตรียมความพร้อมให้มีป ระสิทธิภาพ โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ เป็นชุมชนปลอดภัย และการ
ส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการ เพื่อให้เกิดการรู้รับและปรับตัวต่อผลกระทบ
จากสาธารณภัยนาไปสู่การจัดการอย่างยั่งยืน
๒. การบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการสาธารณภัยในภาวะ
ฉุกเฉินให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และทันเหตุการณ์
๓. การพัฒนาระบบการฟื้นฟูให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของผู้ประสบภัยได้อย่ างทั่วถึง
และเป็นธรรม พื้นที่ประสบภัยได้รับการซ่อมสร้างและฟื้นสภาพให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วหรือดีกว่าและ
ปลอดภัยกว่าเดิม
๔. การพัฒ นาและส่ ง เสริ ม มาตรฐานความร่ ว มมือ ระหว่ า งประเทศในการจั ดการความเสี่ ยงจาก
สาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ กระทรวง กรม องค์กรและหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสหากิจ จังหวัด อาเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่นๆ ปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและ
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บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยให้สานักงบประมาณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความสาคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการป้องกันและลดผลกระทบ
การเตรี ย มความพร้ อ ม การเผชิ ญ เหตุ และการจั ด การในภาวะฉุ ก เฉิ น รวมถึ ง การฟื้ น ฟู อ ย่ า งยั่ ง ยื น
นอกจากนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานแต่ละระดับจัดทาแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์และบรรจุแผนงาน
และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีด้วย
แผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ฉบั บ นี้ ไ ด้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ในการ
ดาเนินการลดความเสี่ยงและลดผลกระทบจากสาธารณภัย โดยมีกรอบดาเนินการหลัก ดังนี้
๑. กรอบการด าเนิ นงานเซนไดเพื่ อการลดความเสี่ ยงจากภั ยพิ บั ติ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๗๓ (Sendai
Framework for Disaster Risk Reduction 2015 – 2030) เพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยและลดการ
สูญเสี ยชีวิต วิถีชีวิต และสุขภาพ ตลอดจน ความสูญเสี ยต่อสิ นทรัพย์ทางเศรษฐกิจ กายภาพ สั งคม และ
สภาพแวดล้อมของบุคคล ธุรกิจ ชุมชน และประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี เป้าหมาย คือ ป้องกันไม่ให้เกิด
ความเสี่ยงใหม่ พร้อมทั้งลดความเสี่ยง ที่มีอยู่เดิมตามมาตรการทางเศรษฐกิจ โครงสร้าง กฎหมาย สุขภาพ
วัฒนธรรม การศึกษา สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี การเมือง และมาตรการเชิงสถาบัน (Institutional) ที่มี
การบูรณาการและลดความเหลื่อมล้าในการป้องกัน รวมถึงการทาให้ความล่อแหลมและเปราะบางต่อสาธารณ
ภัย ลดลงด้ว ย ตลอดจนการเพิ่มให้ มี การเตรียมความพร้อมมากขึ้นเพื่อการเผชิ ญเหตุและฟื้นฟูอันนาไปสู่
ความสามารถที่จะรับมือและฟื้นคืนกลับ (Resilience) ได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒. กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework
Convention on Climate Change: UNFCCC) 44 และพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) เพื่อหาแนวทางยับยั้ง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์และได้กาหนดหลักการที่สาคัญไว้
คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติระดับโลกที่ต้องการความร่วมมือระหว่างประเทศ
โดยจาเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างประเทศที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เป็นการป้องกันผลกระทบที่รุนแรงต่อการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
๓. กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (ASEAN
Agreement on Disaster Management and Emergency Response: AADMER) เพื่อให้มีกลไกด้านการจัดการ
สาธารณภัยระดับภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดความสูญเสียจากสาธารณภัยที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศสมาชิกอาเซียน และเพื่อร่วมกันรับมือ (ASEAN Joint Response)
สาธารณภัยขั้นร้ายแรงอย่างยิ่งของประเทศสมาชิกอาเซียนที่จาเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนอื่นๆ โดยความร่วมมือให้ใช้แนวทางที่กาหนดไว้ใน AADMER ตลอดจนเครื่องมือและกลไกระดับ
ภูมิภาคอาเซียนได้จัดทาไว้ อาทิ (๑) ความตกลงอาเซียนฯ AADMER Work Programme (2010 – 2015)
ซึ่งประเทศไทยเป็นแกนนาร่วมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ การป้องกันและ
บรรเทาภัยพิบัติ (Strategic Component 2: Prevention and Mitigation) และเป็นประเทศแกนนาในส่วน
ขององค์ประกอบพื้นฐานที่ ๓ (Building Block 3) คือ การกระจายสู่กลุ่มเป้าหมายและการทาให้เข้าสู่ระบบ
และกลไกปกติที่มีอยู่ (Outreach and Mainstreaming) (๒) ระเบียบปฏิบัติมาตรฐานในการเตรียมความ
พร้อมและการรับมือเหตุภัยพิบัติฉุกเฉินของภูมิภาคอาเซียน (Standard Operating Procedure for Regional
Standby Arrangements and Coordination of Joint Disaster and Emergency Response Operations: SASOP)
และ (๓) ศูนย์ประสานงานการให้ความช่วยเหลือ ด้านมนุษยธรรมของอาเซียน (ASEAN Coordinating Centre for
Humanitarian Assistance on Disaster Management: AHA Centre) เป็นต้น
๔. ปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ.๒๕๕๗ (Bangkok
Declaration on Disaster Risk Reduction in Asia and the Pacific 2014) เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงาน
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เครือข่ายร่วมกันดาเนินการในประเด็นที่สาคัญ คือ (๑) เสริมสร้างความพร้อมของชุมชนในการรับมือและ
ฟื้นกลับเร็ว (๒) ส่งเสริมการลงทุนสาธารณะในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและสภาพภูมิอากาศ
เพื่อปกป้องผลพวงที่ได้จากการพัฒนา (๓) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย (๔) ส่งเสริมการใช้และพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย (๕) สนับสนุนให้เกิด ธรรมาภิบาลความโปร่งใส และความร่วมรับผิดชอบของทุกภาคส่วนในการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย และ (๖) สนับสนุนให้การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยปฏิญญากรุงเทพฯ ได้ตระหนักถึงการพัฒนาที่มีคนเป็นศูนย์กลางเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ของชุมชนท้องถิ่นต่อ สาธารณภัยตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
โดยกาหนดเป้าหมายการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ไว้ดังนี้
๑. ระบบการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศมีความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งทาให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือได้
อย่างรวดเร็ว รวมทั้งพื้นที่ป ระสบภัยได้รับการฟื้นฟูอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐาน
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ
๒. สังคมไทยเป็นสังคมที่มีการเรียนรู้และมีภูมิคุ้มกันในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยให้
ท้องถิ่น ชุมชน และภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย นาไปสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน
๓. ประชาชนมี ค วามตระหนั ก ถึ ง ความปลอดภั ย โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ การสร้ า งองค์ ค วามรู้
ความตระหนั ก และวัฒ นธรรมความปลอดภัย รวมถึงการพัฒ นาศั กยภาพสั ง คมและท้อ งถิ่ นเพื่อมุ่ งเข้า สู่
“การรู้รับ – ปรับตัว – ฟื้นเร็วทั่ว – อย่างยั่งยืน” (Resilience)
นอกจากนี้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้กาหนดการจัดการในภาวะฉุกเฉินว่า
เป็นการปฏิบัติการเพื่อลดความรุนแรงของสาธารณภัย รวมทั้งการรักษาขวัญ สร้างความมั่นใจ และปฏิบัติ
หน้ า ที่ อ ย่ า งเป็ น ระเบี ย บของเจ้ า หน้ า ที่แ ละประชาชน โดยให้ ยึ ดถื อ ว่ า การรัก ษาชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของ
ประชาชนเป็นเรื่องเร่งด่วนลาดับแรกที่จ ะต้องเร่งเข้าระงับและให้ความช่วยเหลือ ดังนั้น ในภาวะปกติจึงต้องมี
การเตรียมความพร้อมไว้เพื่อให้สามารถเผชิญกับเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ
ทันต่อเหตุการณ์ สาหรับประเทศไทยการจัดการในภาวะฉุกเฉินในแต่ละระดับได้มอบหมายให้ผู้ที่มีอานาจ
หน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ เป็น
ผู้รับผิดชอบ แต่ละระดับของการจัดการสาธารณภัย
สรุปสาระสาคัญของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘
บทที่ ๑ สถานการณ์และแนวโน้มสาธารณภัย
ความรุนแรงของสถานการณ์สาธารณภัยโลกและประเทศไทย มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นตามสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงของอากาศ บทเรียนการจัดการสาธารณภัยที่ผ่านมาที่มีปัญหาด้านโครงสร้างการจัดการและ
เอกภาพองค์ความรู้และข้อมูล รวมถึงแนวทางการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ
กอรปกับพันธกิจในความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ทาให้
ต้องมีการปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ ให้มีขีดความสามารถและพร้อมรับ
สถานการณ์ภัยพิบัติ สอดรับกับแนวคิดการจัดการสาธารณภัยของโลกภายใต้บริบท “การจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM)” ซึ่งประกอบด้วย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
(Disaster Risk Reduction : DRR) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) และการฟื้นฟูให้
มีสภาพดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมื อระหว่าง
ประเทศ และสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อสร้างศักยภาพ ความพร้อม และมาตรฐานในการจัดการสาธารณภัย
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สถานการณ์สาธารณภัยประเทศไทย ที่สาคัญที่เกิดขึ้นและสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน จานวน ๙ ภัย ได้แก่ อุทกภัย (Flood), ภัยแล้ง (Drought), ภัยจากดินโคลนถล่ม (Landslide),
แผ่นดินไหวและสึนามิ (Earthquake and Tsunami), วาตภัย (Storm), อัคคีภัย (Fire), ภัยจากไฟป่าและ
หมอกควัน (Forest Fire and Smoke), ภัยจากการคมนาคม และโรคระบาด (Infectious Disease)
บทที่ ๒ นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป้าหมายการจัดการสาธารณภัย เน้นการสร้างองค์ความรู้ ความตระหนัก วัฒนธรรมความปลอดภัย
พัฒนาศักยภาพสังคม ท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ “การรู้รับ-ปรับตัว-ฟื้นเร็ว-อย่างยั่งยืน”
วัตถุประสงค์ของแผน เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติให้แก่ทุกหน่วยงาน ในการจัดการอย่างเป็นระบบ
และมีทิศทาง และพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยด้วยแนวทางต่างๆ ตั้งแต่
ระดับชุมชนจนถึงระดับชาติ เพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด
นโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งชาติ ๔ ด้าน ได้แก่ ส่งเสริมการลดความเสี่ยง การบูรณา
การความร่วมมือ พัฒนาระบบฟื้นฟู และส่งเสริมมาตรฐานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ได้แก่ การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการการจัดการ
ในภาวะฉุกเฉินการเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
จัดการงบประมาณ เป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปี และงบประมาณประเภทอื่นๆ ได้แก่ งบกลาง และเงินทด
รองราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน ทั้งระดับหน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local)

กรุงเทพมหานคร

งบประมาณรายจ่ายประจาปี

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (Area)

ส่วนราชการ (Function)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบกลาง

งบประมาณอื่น ๆ

กรุงเทพมหานคร

รัฐบาล

เงินทดรองราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

รูปที่ ๒-๓ แหล่งที่มาและวิธีการงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย
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เป้าประสงค์
1. เพื่อหลีกเลี่ยงภัยอันตรายและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยการลด
ความเปราะบาง และความล่อแหลมพร้อมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการเตรียมพร้อมกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
2. เพื่อให้มีมาตรการ/แนวทางปฏิบัติใ นการป้องกัน การลดผลกระทบ
และการเตรียมความพร้อมที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างระบบการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้มี
มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับสร้างแนวปฏิบัติใน
การลดความเสี่ยง
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เป้าประสงค์
1. เพื่อให้การจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมี
ระบบ มีมาตรฐาน เป็นเอกภาพ และบูรณาการความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อย่าง
รวดเร็ว ทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์
3. เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสาธารณภัยให้มีน้อยที่สุด
กลยุทธ์การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบ/เครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างระบบและแนวปฏิบัติใน

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การบูรณาการการจัดการ
ในภาวะฉุกเฉิน

เป้าหมาย
1. ระบบ และมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ของ
ประเทศที่มีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อย่างบูรณาการ
2. สังคมไทยได้เรียนรู้และมีภูมิคุ้มกันในการจัดการสาธารณภัย โดย
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
3. ประชาชนสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย และมีศกั ยพภาพใน
การรู้รับ - ปรับตัว-ฟื้นเร็วทัว่ -อย่างยั่งยืน (Resilience)

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การฟื้นฟูอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์
1. เพื่อฟื้นฟูให้ผู้ประสบภัยได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็ว
ทั่วถึง ต่อเนื่อง เป็นธรรม และสามารถกลับไปดารงชีวิตได้
ตามปกติ
2. เพื่อให้พื้นที่ประสบภัยได้รับการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ
หรือให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
กลยุทธ์ในการฟื้นฟู
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการประเมินความความต้องการหลังเกิด
สาธารณภัย
(Post-Disaster Need Assessment : PDNA)

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการจัดการความเสียงจากสาธารณภัย

เป้าประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกงานด้านสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงาน
และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงมาตรฐานงานด้านสาธารณภัยระดับ
ภูมิภาค อนุภูมิภาค และระหว่างภูมิภาค
กลยุทธ์การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่
มีเอกภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสาธารณภัยของ
ประเทศ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมบทบาทความเป็นประเทศแกนนาด้านการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย

รูปที่ ๒-๔ ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
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บทที่ ๓ หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เสนอหลักการและแนวคิด “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย” (Disaster Risk Management :
DRM) แทน “การจัดการสาธารณภัย” (Disaster Management : DM) ซึ่งเป็นแนวทางที่นานาประเทศยอมรับว่า
สาธารณภัยเป็นที่จัดการได้โดยไม่จาเป็นต้องรอให้เกิดภัยขึ้นก่อน และให้ความสาคัญกับการจัดการเพื่อความ
ปลอดภัยอย่างยั่งยืน
กาหนดกลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติ ดังนี้
๑.ระดับนโยบาย ได้แก่
-คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) มีองค์ประกอบ และอานาจ
หน้าที่ ตามมาตรา ๖ และ ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ (นายกรัฐมนตรี
หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ และมี ผู้บัญชาการทหารบก เป็น
หนึ่งในกรรมการ)
-คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.)
๒.ระดับปฏิบัติ ได้แก่
-กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
-กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
-กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น
ผู้อานวยการ และ มี ผู้แทนกระทรวงกลาโหมที่ได้รับมอบหมาย เป็นหนึ่งในกรรมการ
-กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) มีผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับผิดชอบ มีอานาจหน้าที่ และแนวทางปฏิบัติ
ตามหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐
-กองอ านวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย อ าเภอ (กอปภ.อ.) มี น ายอ าเภอ เป็ น
ผู้อานวยการ และ มี ผู้แทนกระทรวงกลาโหมที่ได้รับมอบหมาย เป็นหนึ่งในกรรมการ
-กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา)
-กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.)
-กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบล (กอปภ.อบต.)
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นายกรัฐมนตรี
กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
ผูบ้ ญ
ั ชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)

รองผูบ้ ญ
ั ชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย)
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
ผู้อานวยการกลาง
(อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัด (กอปภ.จ.)

กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.)

ผู้อานวยการจังหวัด

ผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร
(ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)
รองผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร
(ปลัดกรุงเทพมหานคร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร
(ผู้อานวยการเขต)

(ผู้ว่าราชการจังหวัด)
รองผู้อานวยการจังหวัด
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อาเภอ (กอปภ.อ.)
ผู้อานวยการอาเภอ
(นายอาเภอ)

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา)

เทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.)

องค์การบริหารส่วนตาบล (กอปภ.อบต.)

ผู้อานวยการท้องถิน่

ผู้อานวยการท้องถิน่

ผู้อานวยการท้องถิน่

(นายกเมืองพัทยา)

(นายกเทศมนตรี)

(นายกองค์การบริหารส่วนตาบล)

ผู้ช่วยผู้อานวยการท้องถิ่น

ผู้ช่วยผู้อานวยการท้องถิ่น

ผู้ช่วยผู้อานวยการท้องถิ่น

(ปลัดเมืองพัทยา)

(ปลัดเทศบาล)

(ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล)

รูปที่ ๒-๕ กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
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นายกรัฐมนตรี

ความช่วยเหลือระหว่าง
ประเทศตามกรอบความ
ร่วมมือ

กอ.รมน.

กปภ.ช.

สมช.

แผน
ปภ.ช.

ผบ.ปภ.ช.

ศบภ.กห.
(รมว.กห.)

(รมว.มท.)
บกปภ.ช.

ตร.

กระทรวง
กรม
หน่วยงาน
ที่เกีย่ วข้อง

ภาคเอกขน
องค์กร
มูลนิธกิ ารกุศล

บช.น.
ภ.1-9

ผอ.จว.
(ผวจ.)
กอปภ.จ.

บช.ส.

ทท.

(ศบภ.สป.)

(ศบภ.ทท.)

ผอ.กอปภ.ก.
ผอ.กลาง (อ.ปภ.)

บก.ทท.

ทบ.

ทร.

ทอ.

(ศบภ.บก.ทท.)

(ศบภ.ทบ.)

(ศบภ.ทร.)

(ศบภ.ทอ.)

นขต.

นขต.ทบ.

บก.ทท.

ทภ.

ศูนย์ ปภ.
เขต ทุกเขต

ศชต.
บช.ก.

สป.

ผอ.กทม.
(ผว.กทม.)
กอปภ.กทม.

ทพ.
มทบ.

ทรภ.
1,2,3
ฐท.กท.
2
กปช.จ
ฉก.นย.

นขต.ทอ. หน่วย
ณ ที่ตั้ง
ต่างจังหวัด
ฝูงบินอิสระ

บช.
สพฐ.ต

ต
ร

ผอ.อาเภอ
(นอภ.)
กอปภ.อาเภอ

กองกำลังหรื อหน่วยเฉพำะกิจในพื ้นที่/
หน่วยทหำรในพื ้นที่*

ผอ.ท้องถิ่น

ผอ.ท้องถิ่น

ผอ.ท้องถิ่น

(นายกเมืองพัทยา)

(นายกเทศมนตรี)

(นายก อบต.)

กอปภ.เมืองพัทยา

กอปภ.เทศบาล

กอปภ.อบต.

หมายเหตุ ____________สายการบังคับบัญชา ----------------สายการประสานงาน
* การแบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนบรรเทาสาธารณภัย กห.และหนังสือตกลงความร่วมมือ
กันระหว่าง ผอ.จว.หรือ ผว.กทม. และ ผบ.ของทหารในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

รูปที่ ๒-๖ แผนผังความเชื่อมโยงการปฏิบัติร่วมกับหน่วยต่างๆ
ขอบเขตสาธารณภัย ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘
ให้เป็นไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งกาหนดไว้ดังนี้ “สาธารณภัย หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดใน
มนุ ษย์ โรคระบาดสั ตว์ โรคระบาดสั ตว์น้า การระบาดของศรัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อั นมีผ ลกระทบต่อ
สาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทาให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต
ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัย
ทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย”
ระดับการจัดการสาธารณภัย แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ทั้งนี้ขึ้นกับพื้นที่ ประชาการ ความ
ซับ ซ้อน หรือความสามารถในการจั ดการสาธารณภัย ตลอดจนศักยภาพด้านทรัพยากร ที่ผู้ มีอานาจตาม
กฎหมายใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก ดังนี้
ระดับ
๑

การจัดการ
สาธารณภัยขนาดเล็ก

๒

สาธารณภัยขนาดกลาง

๓

สาธารณภัยขนาดใหญ่

๔

สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง

ผู้มีอานาจตามกฎหมาย
ผู้อานวยการอาเภอ ผู้อานวยการท้องถิ่น และ/หรือ ผู้ช่วย
ผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุมและสั่งการ
ผู้อานวยการจังหวัด หรือผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร
ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ควบคุม
สั่งการและบัญชาการ
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ

บทที่ ๔ การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เสนอแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบทางลบจากสาธารณภัย หรือการ
ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ด้วยการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DDR) เป็น
แนวคิดที่ทาเพื่อให้ มีภูมิคุ้มกัน ในการพร้อมรับมือและฟื้นคืนกลั บได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้ งพัฒ นาศักยภาพ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ และการฟื้นสภาพและซ่อมสร้างให้
ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิมในช่วงการฟื้นฟู เป็นการดาเนินการทั้งในเชิงนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการ
หรือกิจกรรมต่างๆ ตามแนวทางกลยุทธ์การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ๓ กลยุทธ์ ประกอบด้วย
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้ างระบบการประเมิน ความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้มีมาตรฐาน ส่ งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการประเมินความเสี่ยง เพื่อใช้ในการกาหนดนโยบายการลดความเสี่ยง การจัดสรรงบประมาณ
การออกกฎระเบียบ การจัดทาแผนงานโครงการ รวมถึงการจัดทาดัชนีความเสี่ยงและแผนที่เสี่ยงภัยด้วย
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยกาหนดแนวทางปฏิบัติในการ
ป้องกันและลดผลกระทบช่วงก่อนเกิดภัยทั้งเชิงโครงสร้างและไม่ใช่โครงสร้าง แนวทางปฏิบัติในการเตรียม
ความพร้อม เช่น การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) การฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การเตรียมการอพยพ การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว การจัดตั้งองค์กรการ
เรียนรู้สาธารณภัย การพัฒนาคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ การจัดตั้งคลังสารองทรัพยากร แผนการบริหาร
ความต่อเนื่อง และแนวทางปฏิบั ติของระบบเตือนภัย ระดับของระบบการเตือนภัย กระบวนการแจ้งเตือนภัย
และการพัฒนาระบบเตือนภัย
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับสร้างแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยง เป็นการ
กาหนดให้ เ ป็ น นโยบายแห่ งรั ฐ ที่ ส าคั ญ เพื่อ การพิ จ ารณาจั ด สรรงบประมาณที่ ส อดคล้ อ ง เพื่ อ กระตุ้ น ให้
ทุกหน่วยงานเห็นความสาคัญและจัดทาแผนรองรับเมื่อเกิดสาธารณภัย เป็นต้น
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กล่ าวโดยสรุ ป บทที่ ๓ และ บทที่ ๔ จะส่ งผลให้ ทุกหน่ว ยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่ว ยงานเชิ ง
นโยบาย น าไปพิจ ารณาปรั บ แผน ดาเนินการ พัฒ นาส่ งเสริม ทบทวนกฎระเบียบ หรือปรับปรุงในส่ ว นที่
เกี่ ย วข้ อง รวมทั้ ง ผลั กดั น ให้ ห น่ ว ยงานในสั งกั ด ระดับ ภู มิ ภ าคด าเนิน การหรื อ เชื่ อมการทางานกับ จั ง หวั ด
(ปภ.จังหวัด) เพื่อให้การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
สาหรับระดับภูมิภาค (ปภ.จังหวัด/ศูนย์ ปภ.เขต) บางกิจกรรมจะต้องดาเนินการโดยทันที เช่น การจัด
ตั้งกองอานวยการฯ ระดับจังหวัด และประสานอาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งกองอานวยการฯ
การจัดทาแผนและการฝึกซ้อมแผนฯ ตั้งแต่ในภาวะปกติ การประชุมหรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เตรียมแผนหรือความพร้อมในส่วนที่รับผิดชอบ
และในหลายกิจกรรม จะต้องพิจารณานากลยุทธ์และแนวทางเหล่านี้ไปวางแผน รวมทั้งทาแผนงาน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ และผลักดันขับเคลื่อนดาเนินการในเชิงป้องกันหรือเชิงรุก เพื่อป้องกันและลด
ผลกระทบ และเตรียมความพร้อมทั้งด้านกระบวนการและองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์สาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บทที่ ๕ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน เป็นการปฏิบัติการเพื่อควบคุมและ/หรือลดความรุนแรงของสถานการณ์
สาธารณภัย รวมทั้งการอานวยการในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบระเบียบได้มาตรฐานและ
ครอบคลุมกระบวนการจัดการ โดยการจัดระบบ การจัดการทรัพยากร เพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินและการ
ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ได้อย่างรวดเร็ว ภายใต้ ๓ กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิด
สาธารณภัย ตาม พ.ร.บ.ปภ.พ.ศ.๒๕๕๐ แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งองค์กรปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินระดับต่างๆ
(ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อปท., ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อาเภอ/จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์ส่ ว นหน้ าจั งหวัด/กรุ งเทพมหานคร กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ยกลาง และ
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และรูปแบบโครงสร้างกองบัญชาการ/ศูนย์บัญชาการฯ)
แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการประกาศเขตพื้ น ที่ ป ระสบภั ย แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการตั ด สิ น ใจยกระดั บ การจั ด การ
สาธารณภัย แนวทางในการอพยพ
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบ/เครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ เป็นแนวทางปฏิบัติในการสื่อสาร
และโทรคมนาคม แนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร แนวทางปฏิบัติในการกากับ
ควบคุมพื้นที่ (Area Command) แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์ (รูปแบบและระบบการบัญชาการ
เหตุการณ์) แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนการปฏิบัติงานภาวะฉุกเฉิน หรือ สปฉ. เพื่อประสานงานระหว่าง
ส่วนราชการและหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจ ซึ่งมีทั้งหมด ๑๘ สปฉ. และแนวทางปฏิบัติ
ในการสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ (IMAT)
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข์ เป็นแนวทางปฏิบัติในการขอใช้
เงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหาย
และความต้องการความช่วยเหลือ (DANA) แนวทางปฏิบัติในการรับบริจาค แนวทางปฏิบัติในการรายงาน
ข้อมูล และแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
กล่าวโดยสรุป บทที่ ๕ เป็นบทที่ว่าด้วยการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งเมื่อเกิดสาธารณภัย
หรือใกล้เกิดสาธารณภัย หน่วยงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งในระดับส่วนกลางและระดับ
พื้นที่จะต้องถือปฏิบัติดาเนินการในประเด็ นข้างต้นตามบริบท สถานการณ์ และความเกี่ยวข้อง โดยจะต้อง
แปลงแนวทางเหล่ านี้ เป็ นกิ จกรรมหรื อมาตรการปฏิ บัติ ต่ างๆ ในรู ปของกองบั ญชาการป้ องกั นและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
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หรือศูนย์บัญชาการเหตุ การณ์ส่วนหน้าจังหวัด รวมทั้งจะต้องประสานและอานวยการให้อาเภอและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหน่วยเผชิญเหตุ ในการปฏิบัติภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เกิด
เหตุ ซึ่งจะมีผลทาให้เกิดการกระทาตามอานาจหน้าที่และได้รับการคุ้มครองในฐานะเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
บทที่ ๖ การฟื้นฟู
เป็นการดาเนินงานภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินบรรเทาลงหรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพื่อซ่อมแซม ฟื้นฟู
และปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดารงชีวิต และวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบสาธารณภัยให้กลับสู่
สภาวะปกติหรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) โดยการเน้นหรือให้
ความสาคัญกับการช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ให้มีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟู และ
การพิจารณาหรือประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย (ปัจจัยเสี่ยงหรือต้นเหตุของการเกิดภัย) ในการฟื้นคืน
สภาพและการสร้างใหม่ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (PDNA) กรณีสาธารณภัย
ขนาดใหญ่ เพื่อประมาณการความเสียหายทางกายภาพ ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และทรัพยากร เพื่อนาไปสู่
การตัดสินใจระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูประเทศ และสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการฟื้นฟู ประกอบด้วย การกาหนดแนวทาง
ในการฟื้นฟูสุขภาพผู้ประสบภัย สถานภาพสังคม การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงานระดับชาติที่เกี่ยวข้องแต่ละด้าน
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างแนวทางการฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better
and Safer) ทั้งด้านการฟื้นฟูชุมชนทั้งด้านกายภาพและศักยภาพ ด้านสุขภาพและการบริการสังคม ด้านที่อยู่
อาศั ย ระบบโครงสร้ างพื้ นฐาน ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม และระบบเศรษฐกิ จ โดยมอบหมายให้
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลังและสานักงบประมาณ
ร่ ว มกัน วางแผนพัฒ นา ฟื้น ฟู หรื อการสร้างใหม่ ในกรณีส าธารณภัยขนาดใหญ่ รวมทั้งกระทรวงพานิช ย์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
กล่าวโดยสรุป บทที่ ๖ มีแนวคิดก้าวไกลกว่าการฟื้นฟูและการสงเคราะห์เยียวยาผู้ประสบภัย และ
ความเสียหายแบบเดิมๆ หรือมองว่าเป็นปัญหาเพียงระดับพื้นที่ แต่เป็นการมุ่งฟื้นฟูและพัฒนาสภาพทั้งทาง
สังคม ชุมชน และทางกายภาพให้มีความมั่นคงแข็งแรงหรือเข้มแข็งกว่าเดิม สามารถเผชิญหรือรองรับความ
รุนแรงของสาธารณภัย ในโอกาสต่อไปได้ดีกว่าและจะปลอดภัยกว่า โดยไม่ต้องเสียงบประมาณโดยเปล่ า
ประโยชน์ เป็นการฟื้นฟูที่รุกคืบสู่การพัฒนาระบบการป้องกันอย่างยั่งยืน
บทที่ ๗ ความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เนื่ องจากสาธารณภัย ในปั จ จุบันมีความไร้พรมแดนมากขึ้นแต่ละประเทศ รวมถึงประเทศไทย
จะต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกันในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ให้แก่ประเทศที่
ประสบภัย โดยมีจุดมุ่งหมายที่การเพิ่มศักยภาพของไทย ในด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานโลก และนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศแกนนาในการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่มีเอกภาพ เป็นแนวทาง
ปฏิบัติ “การรับ” และ “การให้” ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศ พัฒนาระบบการประสาน
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ณ จุดเดียว (Single Window System)
กลยุ ท ธ์ ที่ ๒ ยกระดั บ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านด้ า นมนุษ ยธรรม เป็ น การปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บ
กฎหมายด้านมนุษยธรรม การสร้างมาตรฐานบุคลากรในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ โดยการจัดให้มี
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ชุดค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (National Urban Search and Rescue : USAR) ที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
ของคณะที่ป รึกษาด้านการค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองสากล (INSARAG) การจัดทาแผนพัฒ นาและจัดสรร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับชุดค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสาธารณภัยของประเทศ เป็นการปฏิบัติด้าน
ฐานข้อมูลทรัพยากรเพื่อการจัดการสาธารณภัยระหว่างประเทศ การเชื่อมโยงข้อมูล การจัดการอง ค์ความรู้
แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณภัย และการขับเคลื่อนความรู้สู่สาธารณะ เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมบทบาทความเป็นประเทศแกนนาด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย เป็นแนวทางปฏิบัติในการสร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการและปฏิบัติ การ แนวทางปฏิบัติในการ
พัฒ นาบทบาทแกนน า การส่ งเสริ ม ชุดค้นหากู้ภัยในเขตเมือง ปฏิบัติการทั้งภายในประเทศและภายนอก
ราชอาณาจักร การสนับสนุนทางวิชาการแก่กลุ่มประเทศกาลังพัฒนา เป็นต้น
บทที่ ๘ การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
การจัดการสาธารณภัย ตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ จาเป็นจะต้อง
อาศัยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน และกระบวนการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้การกากับดูแลของ
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งชาติ (กปภ.ช.) จาเป็นจะต้องมีการเสริมสร้างและพัฒนา
ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระของแผนในทุกระดับ การบูรณาการและประสานการปฏิบัติกับแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การผลักดันให้มีงบประมาณเชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับแผนฯ รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณประจาปีของ
หน่วยงานต่างๆ ลงสู่ระดับพื้นที่
การก าหนดบทบาทของหน่ ว ยงานและเครื อ ข่ า ยเพื่ อ ร่ ว มขั บ เคลื่ อ นแผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ มี
ประสิ ทธิ ภ าพ การศึกษาวิจั ย เพื่ อปรั บ ปรุงพัฒ นากฎหมายและระเบียบต่ างๆ ให้ ส อดคล้ องกับแผนและมี
มาตรฐาน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นกระบวนการนาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๕๘ รวมทั้งนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ในแผนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
รวมถึงการกาหนดกลไกและกระบวนการติดตามประเมินผล โดยยึดหลักการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการพัฒนา กาหนดให้มีการวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน องค์การความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ พร้อมทั้งมีการศึกษาบทเรียนสาธารณภัยที่ผ่านมา (Lesson Learn) ซึ่งจะนาไปสู่การขับเคลื่อน
แผนการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ที่มีประสิ ทธิภ าพและบรรลุผ ลสั มฤทธิ์ตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ รวมทั้งอาจมีการทบทวนและปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติในโอกาสต่อไป
กล่าวโดยสรุป ภาพรวมของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบและอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ชี้นาทิศทางการบริหารจัดการ
สาธารณภัยแบบก้าวหน้าหรือเชิงรุก ที่มุ่งเน้นการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อพัฒนาระบบป้องกัน
และลดโอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี ย หายและความสู ญ เสี ย จากสาธารณภั ย ให้ ดี ก ว่ า หรื อ มากกว่ า เพี ย งการ
ดาเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้กลับสู่สภาพเดิม ซึ่งจะยังอาจสร้าง
ความเสียหายและความสูญเสียได้อีกหากเกิดภัยพิบัติซ้า โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องรับนาไปปฏิบัติ
ดาเนินการให้ลุล่วงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนฯ
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บทที่ ๓
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สานักนายกรัฐมนตรี มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
๑. จัดหางบประมาณเพื่อดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สานักงบประมาณ)
๒. สนับสนุ นด้านการข่าวกรองและให้คาแนะนาด้านการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สานักข่าวกรองแห่งชาติ)
๓. บริหารจัดการการประชาสัมพันธ์และการจัดการข่าวสารตั้งแต่ภาวะปกติ ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย
(กรมประชาสัมพันธ์)
๔. จัดระบบการรับบริจาคเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย (สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี)
๕. ประสานงานหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศ สภาพน้าในลุ่มน้า
และเขื่อนหรือทีก่ ักเก็บน้า
กระทรวงการคลัง มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
๑. กาหนดมาตรการด้านศุลกากร (ในการนาเข้าและส่งออก) เพื่อใช้สนับสนุนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (กรมศุลกากร)
๒. กาหนดมาตรการด้านการเงินและการคลังที่สนับสนุนการดาเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. กาหนดข้อกฎหมาย/ระเบียบที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กรมบัญชีกลาง)
๔. กาหนดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับระเบียบเงินทดรองราชการ (กรมบัญชีกลาง)
กระทรวงการต่างประเทศ มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
๑. ประสานงานกับหน่วยงานราชการของต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศประจาประเทศไทย
ในการดาเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. ติดต่อประสานขอรับความร่วมมือ ความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากรัฐบาลต่างประเทศและ
องค์กรระหว่างประเทศในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย
๓. ชี้ แ จง และให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย กั บ หน่ ว ยงานของ
ต่างประเทศ รวมทั้งสถานทูตต่างประเทศประจาประเทศไทยเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
๑. ให้ความรู้และเผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัยเมื่อเกิดสาธารณภัยแก่นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
๒. กาหนดมาตรการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย (กรมการท่องเที่ยว)
๓. ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย (กรมการท่องเที่ยว)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
๑. เสริ มสร้ างเครื อข่ายด้านการพัฒนาสั งคมและสวัสดิ การสั งคมให้เป็นกลไกเสริมในการท างานป้องกั น
สาธารณภัยในระดับชุมชนรากฐาน
๒. สนับสนุนด้านการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัย และดูแลช่วยเหลือเด็กกาพร้า คนพิการและผู้สูงอายุ
ในพื้นที่ประสบภัย
๓. วางแผนและฟื้นฟูด้านสังคมและจิตใจให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้ประสบปัญหาทางสังคม
๔. สนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อฟื้นฟูภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว
๕. รับผิดชอบในการเตรียมการและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
๑. จัดทาฐานข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ที่เกิดภัยในอดีต (กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน และสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
๒. วางแผนและมาตรการในการป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหาภั ยพิ บั ติ ด้ านการเกษตร (ส านั กงานปลั ด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน
สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมการข้าว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร )
๓. พั ฒนาพื้ นที่ เกษตรกรรมและพื้ นที่ ชลประทานเพื่ อลดความเสี่ ยงจากสาธารณภั ย (กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
และกรมวิชาการเกษตร)
๔. ติดตามสถานการณ์ภัยและแจ้งเกษตรกรเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์(สานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน และ
กรมการข้าว)
๕. ส ารวจและประเมินความเสี ยหายด้ านการเกษตร เพื่ อให้ การช่ วยเหลื อตามระเบี ยบของทางราชการ
(สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมชลประทาน)
๖. ปรั บปรุ ง ฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ชลประทานที่ได้รั บความเสี ยหายจากสาธารณภั ย เพื่อให้
เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้ (กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมชลประทาน กรมพัฒนา
ที่ดิน และสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
๗. ปฏิบัติการฝนหลวงและบริหารจัดการน้าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง (กรมฝน
หลวงและการบินเกษตร และกรมชลประทาน)
๘. กาหนดแนวทางป้องกันและให้ความช่วยเหลือสัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์งานไม่ให้ได้รับผลกระทบ
จากสาธารณภัย (กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม และกรมการข้าว)
กระทรวงคมนาคม มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
๑. จัดทาแผนสนั บสนุ นการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านคมนาคมให้สอดคล้ องกับแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
๒. ปรับปรุงเส้นทางและโครงข่ายคมนาคม สนับสนุนภารกิจการส่งกาลังบารุง พร้อมทั้งแก้ไขเส้นทาง
เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย
๓. จัดให้มีเส้นทางสารอง เส้นทางเลี่ยง หรือทาทางชั่วคราว รวมทั้งซ่อมหรือดัดแปลงแก้ไขสิ่งอานวย
ความสะดวกในระบบคมนาคม เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ และกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
๔. สนับสนุนการอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย หรือเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย
เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย
๕. สนับสนุนข้อมูลเส้นทางสัญจร เส้นทางเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่ประสบภัยสาหรับประชาชน
๖. บูรณะ ฟื้นฟู เส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายให้สามารถใช้งานได้โดยเร็ว
๗. จัดทาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านคมนาคม
๘. ให้การสนับสนุนงานด้านการจราจรในเส้นทางรับผิดชอบที่ประสบภัย
๙. ประสานงานและรั บ แจ้ งเหตุ ส าธารณภั ย ภั ยด้ านความมั่ นคง และสถานการณ์ ฉุ กเฉิ นระหว่ าง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาสังคม
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
๑. ประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศ สิ่งปกคลุมดิน ปริมาณน้าฝน
สถานการณ์น้า ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ที่เกิดภัยในอดีต พร้อมทั้งประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งเตือนประชาชน และเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์
๒. ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผน ควบคุม ป้องกันอันตรายจากสาธารณภั ย
ประเภทต่าง ๆ ที่ส่ งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เช่น ไฟป่าและหมอกควัน ธรณีพิบัติภัย
(ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ และหลุมยุบ) และมลพิษต่าง ๆ เป็นต้น
๓. วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเพื่อลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย
๔. ปรั บปรุ ง ฟื้นฟู แหล่ งทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้ อม และเขตอุทยาน ที่ได้รับผลกระทบจาก
สาธารณภัยให้กลับสู่สภาพเดิม และไม่เสี่ยงต่อการเกิดภัย
๕. ติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมจากการเกิ ดสาธารณภั ย รวมทั้ งวางแผน
ดาเนินการฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลเหมาะสมต่อการดารงชีวิตของประชาชนและสิ่งมีชีวิต
๖. ควบคุมและป้องกันสัตว์ป่าและสัตว์อพยพที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
๑. ดาเนินการให้มีระบบสื่อสารและโทรคมนาคมทั้งระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง ระบบสื่อสาร
ส ารอง ตลอดจนให้ บ ริ ก ารฐานข้ อ มู ล ด้ า นสารสนเทศการสื่ อ สารให้ ส ามารถใช้ ก ารได้ ใ นทุ ก สถานการณ์
(สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) และ
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน))
๒. สนับสนุนข้อมูลสภาวะและการพยากรณ์อากาศ (กรมอุตุนิยมวิทยา) และสถิติเพื่อการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (สานักงานสถิติแห่งชาติ)
๓. ให้ บ ริ การฐานข้อมู ล ด้านการเตือนภัย และการสื่ อสารในภาวะวิกฤตตลอดจนสนับสนุนการใช้
ระบบสื่อสารสารอง
๔. สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการสื่อสาร การจัดช่องการสื่อสารสารองเพื่อใช้ในภาวะ
ฉุกเฉิน และสนับสนุนกาลังคน เพื่อบริการติดต่อสื่อสารได้ตลอดระยะเวลาระหว่างที่เกิดภัยและพื้นที่ภายนอก
เพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว (บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) และ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน))
๕. ฟื้นฟูระบบสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารได้ (บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด (มหาชน) บริษัท
กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) และ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน))
กระทรวงพลังงาน มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
๑. บริหารจัดการด้านก๊าซธรรมชาติในสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน (กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และบริษัท
ปตท. จากัด (มหาชน))
๒. บริหารจัดการด้านน้ามันเชื้อเพลิงในสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน (กรมธุรกิจพลังงาน)
๓. บริหารจัดการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานในสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน (สานักงานคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงาน และ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
๔. บริห ารจั ดการด้านไฟฟ้าในสภาวะฉุกเฉินด้านพลั งงาน (สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงาน สานักนโยบายและแผนพลังงาน และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)
๕. บริ หารจัดการแผนรองรั บในสภาวะฉุกเฉินด้านพลั งงานในภาพรวม (ส านักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน)
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๖. จัดทาฐานข้อมูลแหล่ งพลังงาน เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของกองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ (สานักงานคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และ กรมธุรกิจพลังงาน)
๗. จัดหาทรัพยากรด้านพลังงาน ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(กรมธุรกิจพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน))
๘. สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมธุรกิจพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน))
กระทรวงพาณิชย์ มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
๑. จัดทาทะเบียนฐานข้อมูลผู้ผลิต/ผู้นาเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็นต่อการครองชีพ (กรมการค้า
ภายใน และ องค์การคลังสินค้า)
๒. สนั บ สนุน การบรรเทาสาธารณภัย โดยประสานผู้ ผลิ ต/ผู้นาเข้าสิ นค้าที่จาเป็นต่อการครองชีพ
(กรมการค้าภายใน)
๓. จัดระบบการปันส่วนและกาหนดมาตรการควบคุมราคาสินค้าและบริการขณะเกิดภัย (กรมการค้าภายใน)
๔. กาหนดมาตรการกากับดูแลราคาสินค้าและปริมาณสินค้า เพื่อการจัดหาสินค้าที่จาเป็ นในขณะเกิด
สาธารณภัยและป้องปรามการฉวยโอกาสกักตุนสินค้าหรือขึ้นราคาสินค้าซ้าเติมผู้บริโภค โดยมีการกากับดูแล
ทั้งต้นทางและปลายทาง (กรมการค้าภายใน)
๕. ติดตามสินค้าที่เป็นพืชผลการเกษตรในพื้นที่ประสบภัย รวมทั้งสารวจและประเมินความเสียหาย
(กรมการค้าภายใน)
๖. ประสานผู้ผลิต/ผู้นาเข้า เพื่อส่งสินค้าเข้าแต่ละพื้นที่ให้เพียงพอกับความต้องการโดยเฉพาะพื้นที่
ประสบภัย และให้จาหน่ายในราคาปกติ (กรมการค้าภายใน)
กระทรวงมหาดไทย มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
๑. สั่งการ และประสานให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการเกี่ ยวกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และพื้นที่ข้างเคียงหรือเมื่อได้รับการร้องขอ
๒. ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน กฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการการค้าอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกแห่งสาธารณชนและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
๓. ดาเนินการตามมาตรการด้านผังเมืองเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศ การจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และผู้ว่าราชการ
จังหวัดประกาศการจัดการสาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ ๑) และการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ ๒)
๕. อานวยการและประสานการปฏิบัติการจัดการสาธารณภัยและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฟื้นฟู
และบูรณะสภาพพื้นที่ประสบภัยในกรณีที่เกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบรุนแรงกว้างขวาง
๖. ส่งเสริมและรักษาความมั่นคงภายใน ความสงบเรียบร้อย และให้มีบริการประชาชนในพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๗. ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยเงิ น ทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ โดยการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน เขตพื้นที่จังหวัดประกาศโดยผู้ว่าราชการจังหวัด และเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครประกาศโดย
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการดาเนินการเกี่ยวกับ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ ตามมาตรา ๑๑ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ.๒๕๕๐ โดยมีหน้าที่ ดังนี้
๑. จัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสนอคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี
๒. จัดให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อหามาตรการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
๓. ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. ให้การสงเคราะห์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย ผู้ได้รับภยันตราย หรือ ผู้ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย
๕. แนะนา ให้คาปรึกษา และอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่หน่วยงานของรัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน
๖. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในแต่ละระดับ
กระทรวงยุติธรรม มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
๑. ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ และให้ความรู้แก่ประชาชนทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิและ
การคุ้มครองสิ ทธิตามกฎหมาย (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ าพ สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และ
สานักงานยุติธรรมจังหวัด)
๒. สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์เมื่อได้รับการร้องขอ (สถาบันนิติวิทยาศาสตร์)
๓. สนับสนุนกาลังแรงงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กรมคุมประพฤติ และ กรมราชทัณฑ์)
กระทรวงแรงงาน มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
๑. จัดเตรียม จัดหา แรงงานที่มีความรู้ทางเทคนิค เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. ให้การศึกษา อบรม และฝึกฝนแรงงานในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทางาน และ
สามารถป้องกันและรักษาความปลอดภัยในสถานประกอบการของตนเอง (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)
๓. สารวจ จัดเตรียม จัดหา โดยการเรียกร้องเกณฑ์จ้างหรือเช่าเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
๔. ตรวจสอบข้อมูลแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อให้การช่วยเหลือด้านคุ้มครอง และ
เรียกร้องสิทธิที่พึงได้ตามกฎหมายแรงงาน (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)
๕. ฝึกอาชีพและจัดหางานให้ผู้ประสบภัย (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)
๖. จัดหน่วยให้บริการด้านประกันสังคมแก่แรงงานที่ประสบภัย (สานักงานประกันสังคม)
กระทรวงวัฒนธรรม มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
๑. จัดทาฐานข้อมูลโบราณสถานที่ สามารถใช้เป็นจุดอพยพ/ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือสถานที่อานวย
ความสะดวกแก่การปฏิบัติงานของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และกองอานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ (กรมศิลปากร)
๒. จัดเตรียมพื้นที่โบราณสถานที่สามารถใช้เป็นจุดอพยพ/ศูนย์พักพิ งชั่วคราว หรือสถานที่อานวย
ความสะดวกแก่การปฏิบัติงานของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และกองอานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ (กรมศิลปากร)
๓. ฟื้นฟูบูรณะศาสนสถาน (ยกเว้นวัดและมัสยิด) โบราณสถาน โบราณวัตถุที่เสียหายจากสาธารณภัย
ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม (กรมการศาสนา และ กรมศิลปากร)
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
๑. ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมสาหรับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน))
๒. ให้บริการข้อมูลดาวเทียมสารวจทรัพยากร ข้อมูลภูมิสารสนเทศ และข้อมูลจากเรดาร์ชายฝั่งเพื่อ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สานักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน))
๓. สนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการจั ดการสาธารณภัย (สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สถาบั นเทคโนโลยีนิ วเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สานักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิส ารสนเทศ
(องค์การมหาชน) และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน))
กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
๑. พัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับชั้น ตั้งแต่
การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับชั้นอุดมศึกษา
๒. ส่ งเสริ มหน่ ว ยงานการศึก ษาให้ มี บทบาทในการช่ ว ยเหลื อ/สนั บสนุนการป้อ งกั นและบรรเทา
สาธารณภัย
๓. ส่งเสริมให้ความรู้และการสร้างจิต สานึกแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้ มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. สนับสนุนบุคลากรด้านการศึกษา เช่น ลูกเสือ และ เนตรนารี เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในพื้นที่
๕. สารวจและจัดทาฐานข้อมูลสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว
กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
๑. จัดเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลทุกระดับในการรับมือกับสาธารณภัย รวมถึงพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขและอาสาสมัครให้มีความรู้ และทักษะ พร้อมที่จะปฏิบัติงานเมื่อเกิดสาธารณภัย และป้องกันตนเอง
จากภัยที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน
๒. จัดหาและจัดเตรียมสารองทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงการพัฒนาทีมปฏิบัติการ
ฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉินในระดับต่างๆ ที่พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่ างมีประสิทธิภาพ
โดยสามารถใช้ประโยชน์ได้ทันทีเมื่อเกิดสาธารณภัย ได้แก่ ทีม Mini MERT ระดับอาเภอ ทีม MERT (Medical
Emergency Response Team) ระดับจังหวัด ทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เป็นต้น
๓. จัดให้ มีและพัฒนาระบบสื่อสารเพื่อการประสานงานและสั่ งการภายในและภายนอกกระทรวง
สาธารณสุข รวมถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งเครื่องมือทางการแพทย์
และเวชภัณฑ์ของภาครัฐ และเอกชน
๕. เป็นหน่วยงานหลักด้านการแพทย์และสาธารณสุขรับผิดชอบในการตอบสนองต่อสาธารณภัย โดย
ประสานและจัดการให้มีผู้บัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health & Medical
Incidence Commander) รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในระดับต่างๆ
(Public Health Emergency Operation Center: PHEOC)
๖. ประสานและสั่ ง การหน่ ว ยงานสั งกั ด และหน่ ว ยงานในก ากั บของกระทรวงสาธารณสุ ข ได้ แ ก่
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ (สปสช.) องค์การเภสัชกรรม
(GPO) เป็นต้น พร้อมทั้งประสานความร่วมมือหน่วยงาน เครือข่าย ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น
โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย โรงพยาบาล
เอกชน มูลนิธิฯ อาสาสมัครต่างๆ เป็นต้น

แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ๒๕๕๘

หน้า 42 ของ

127 หน้า

๗. ประสานการระดมสรรพก าลั ง และทรั พ ยากรด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข แบบบู ร ณาการ
(Integrated resource management) จากทุกภาคส่วน
๘. จัดให้มีการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (Emergency Care System) ครอบคลุม การแพทย์ฉุกเฉินก่อน
ถึงโรงพยาบาล (Emergency Medical Services: EMS) การรักษาพยาบาลฉุกเฉินที่โรงพยาบาล (Emergency
Care in Hospital) การส่งต่อ (Interhospital Care) และจัดระบบเครือข่ายบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
สนับสนุนการปฏิบัติงานทั่วประเทศ
๙. จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและความเสียหายทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข และการรายงานผล
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
๑๐. ก ากั บ ให้ มี ก ารคงสภาพและประคั บ ประคองระบบบริ ก ารด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข
ครอบคลุ มทุกมิติ ได้แก่ มิติด้านการดูแลสภาพจิตใจ การอนามัยแม่และเด็ก การป้องกันและควบคุมโรค
การรักษาพยาบาล การเฝ้ าระวังโรคติดต่อ ตลอดจนการเข้าถึ งบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของ
ผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ของประเทศ
๑๑. ฟื้นฟูระบบการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงฟื้นฟูสภาพจิตใจ สังคม และวิถีชีวิต
ของผู้ประสบภัย และผู้เกี่ยวข้องให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
๑๒. จั ดให้ ความรู้ แก่ประชาชนและชุมชนในด้านการป้ องกัน การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การสุ ขาภิบาล
และอนามัย สิ่งแวดล้อมเพื่อให้สามารถช่วยตนเองและผู้อื่นได้
๑๓. พัฒนาให้มีระบบการพยากรณ์โรค (Prognosis) และการแจ้งเตือนภัย (Warning System) พร้อมทั้ง
มีการกระจายข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๔. พัฒนาวิชาการและองค์ความรู้ด้านเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเผยแพร่ให้ภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวปฏิบัติ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
๑. สนับสนุนงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. สนับสนุนหน่วยงานที่จัดทาข้อมูลผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากภัยที่เกิดขึ้น
๓. จัดทามาตรฐาน หลักเกณฑ์ เกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรฐานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
๔. สนั บ สนุ น ให้ มีระบบปฏิบัติการฉุก เฉิน และพัฒ นาระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน
๕. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา รวมถึงเผยแพร่ความรู้การแพทย์ฉุกเฉิน
๖. จัดให้มีการศึกษาและฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ฉุกเฉิน
๗. ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน
กระทรวงอุตสาหกรรม มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
๑. กาหนดมาตรฐานและกากับดูแลการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าชุมชน ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบและวิธีการอื่นที่กาหนด
๒. จัดทาแผนการจัดการสาธารณภัยให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
๓. สนั บ สนุ น ข้อมูลและผู้ เชี่ย วชาญด้านการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายเพื่อการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
๔. จัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรของแหล่งอุตสาหกรรม เพื่อใช้สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. ให้ความช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย
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สานักงานตารวจแห่งชาติ มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
๑. รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ใกล้เคียง
๒. ควบคุมและบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทาผิดทางอาญา
๓. ปฏิบัติหน้าที่ด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล การจัดการศพ การติดตาม ผู้สูญหาย และการส่งกลับ
๔. จัดระบบจราจรในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ใกล้เคียง
๕. จั ดชุดเจ้ า หน้ าที่ผู้ เชี่ ย วชาญพิเ ศษสนับสนุ นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ชุดกู้ภั ย
ชุดสุนัขค้นหา ชุดเก็บกู้และทาลายวัตถุระเบิด เป็นต้น
๖. สนับสนุนกาลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะแก่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ และกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
สานักงานพระพุทธศาสนา มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
๑. จัดทาฐานข้อมูลวัดที่สามารถใช้เป็นจุดอพยพ/ศูนย์พักพิงชั่วคราว หรือสถานที่อานวยความสะดวก
แก่การปฏิบัติงานของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และกองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
๒. จัดเตรียมพื้นที่วัดที่สามารถใช้เป็นจุดอพยพ/ศูนย์พักพิงชั่วคราว หรือสถานที่อานวยความสะดวก
แก่การปฏิบัติงานของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และกองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
๓. ฟื้นฟูบูรณะวัดที่เสียหายจากสาธารณภัยให้กลับสู่สภาพปกติหรือดีกว่าเดิม
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
๑. ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ
๒. ให้การสงเคราะห์ ด้านการศึกษา ทุนการศึกษา และเด็ กกาพร้าหรืออนาถาที่ครอบครัว ประสบ
สาธารณภัย
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่วประเทศ
๔. ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือและบรรเทาแก่ประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อน
สภากาชาดไทย มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
๑. จั ดเตรี ย มโลหิ ต ยา เวชภัณ ฑ์ วัส ดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโ ภคเพื่อใช้ในการ
บรรเทาทุกข์และสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
๒. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภากาชาดไทย อาสากาชาด เหล่ากาชาดจังหวัด และประชาชนเพื่อ
เตรียมพร้อมรับสาธารณภัย รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการสาธารณสุข เพื่อให้สามารถ
ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เมื่อประสบภัย
๓. บรรเทาทุกข์ผู้ป ระสบภัย ขณะเกิดเหตุ และหลั งเกิดเหตุด้วยการบริการทางการแพทย์ รวมทั้ง
การรักษาพยาบาล ป้องกันโรค และสงเคราะห์เครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนอุปกรณ์และบริการอื่นๆ ตาม
ความจาเป็นของผู้ประสบภัย
๔. ติดต่อและประสานความร่วมมือกับสภากาชาดประเทศต่างๆ ผ่านคณะกรรมการกาชาดระหว่าง
ประเทศ และสหพันธ์กาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ
สานักงานกิจ การกระจายเสียง กิจการโทรทัศ น์ และกิจการโทรคมนาคม มีบทบาทและหน้าที่
ควบคุม กากับ ดูแล การใช้คลื่นความถี่ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เพื่อสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย
เมื่อได้รับการประสานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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องค์การสาธารณกุศล มูลนิธิ และภาคเอกชน มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
๑. สนับสนุนกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือกองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
๒. สนับสนุนการจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. ร่วมปฏิบัติงานตามที่ผู้อานวยการมอบหมายตามขีดความสามารถและทรัพยากร
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม (ศบภ.กห.)
เพื่อให้ การปฏิบั ติงานในการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากสาธารณภัย และ
อุบั ติภั ย รวมทั้ง การช่ ว ยเหลื อผู้ ป ระสบภั ยพิ บั ติข อง กห. เป็น ไปด้ ว ยความเรี ยบร้อ ย และมีป ระสิ ท ธิภ าพ
สอดคล้องกับ นโยบายของรัฐ บาล จึงจัดตั้ง ศบภ.กห. โดยมี รมว.กห. เป็น ผอ.ศบภ.กห. ปล.กห. และ
ผบ.ทสส. เป็น รอง ผอ.ศบภ.กห. ผบ.ทบ. ผบ.ทร. และ ผบ.ทอ. เป็น ผช.ผอ.ศบภ.กห. อธิบดี ปภ. จก.สม.
ผอ.สงป.กห. จก.ธน.และ จก.กง.กห. เป็นกรรมการ ผอ.สนผ.กห. เป็นกรรมการและเลขานุการ จก.กร.ทหาร
และ ผอ.สกร.สนผ.กห. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งมีโครงสร้างดังนี้

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหม
(ศบภ.กห.)

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
(ศบภ.สป.)

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กองบัญชาการกองทัพไทย
(ศบภ.บก.ทท.)

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กองทัพบก
(ศบภ.ทบ.)

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย
(ศบภ.ทท.)

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กองทัพเรือ
(ศบภ.ทร.)

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กองทัพอากาศ
(ศบภ.ทอ.)

รูปที่ ๓-๑ แสดงโครงสร้างการจัด ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม
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ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย (ศบภ.ทท.)

ศบภ.ทท.

ศบภ.บก.ทท.

ศบภ.ทบ.

ศบภ.ทร.

ศบภ.นขต.บก.ทท.

รูปที่ ๓-๒ แสดงโครงสร้างการจัด ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย

ศบภ.ทอ.
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บทที่ ๔
การจัดหน่วยบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบก
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก (ศบภ.ทบ.)
เพื่อให้การปฏิบัติงานในการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น รวมทั้งการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบั ติของกองทัพบก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิ ทธิภ าพสอดคล้ องกับนโยบายของ
รัฐบาล จึงจัดตั้ง ศบภ.ทบ. โดยมี ผบ.ทบ. เป็น ผอ.ศบภ.ทบ. รอง ผบ.ทบ. เป็น รอง ผอ.ศบภ.ทบ. ผช.ผบ.ทบ.
เป็น ผช.ผอ.ศบภ.ทบ. ซึ่งมีโครงสร้างการจัดของ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ดังนี้

ทบ.
ศบภ.ทบ.

ศบภ.ทภ. 1 2

ศบภ.นสศ.
3

4

ศบภ.นปอ.

ศบภ.พล.ม.๒รอ.

ศบภ.พล.ป.

ศบภ.นรด.

ศบภ.กรมฝ่าย
ยุทธบริการ

ศบภ.ยศ.ทบ.

ศบภ.ศบบ.

ศบภ.สห.ทบ.

ศบภ.นขต.ทภ.

รูปที่ ๔-๑ แสดงโครงสร้างการจัด ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ส่วนหน้า (ศบภ.ทบ.สน.)
เมื่อเกิ ด สาธารณภัย ร้ ายแรงอย่ า งยิ่ง (ความรุนแรงระดับ ๔) ที่มีผ ลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สิ น
ความเป็นอยู่และขวัญกาลังใจของประชาชนจานวนมากอย่างร้ายแรง นรม. หรือ รอง นรม. ที่ได้รับมอบหมาย
ใช้ อ านาจตามมาตรา ๓๑ แห่ ง พ.ร.บ.ป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ.๒๕๕๐ ในฐานะผู้ บัญ ชาการ
เหตุการณ์ ความรุนแรงระดับ ๔ เข้าควบคุมสถานการณ์มีอานาจสั่งการและบัญชาการทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร
โดย ศบภ.ทบ. จะจัดตั้ง ศบภ.ทบ.สน. ขึ้นเพื่อสนับสนุน กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(บกปภ.ช.)
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ศบภ.ทบ.สน.

ฝ่ายแผน

ฝ่ายปฏิบัติการ

ADAT

ชุดปฏิบัตกิ าร

ฝ่ายสนับสนุน

รูปที่ ๔-๒ แสดงโครงสร้างการจัด ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ส่วนหน้า
- ศบภ.ทบ.สน. มี ผบ.ทบ./ผอ.ศบภ.ทบ. หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก ผบ.ทบ./ผอ.ศบภ.ทบ. เป็นผู้บัญชาการ
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกส่วนหน้า มีหน้าที่ในการให้นโยบาย และสั่งการในการดาเนินการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ฝ่า ยแผน มีห น้ าที่ในการวิเ คราะห์ และประเมิน สถานการณ์โ ดยใช้ข้ อมูล จากชุดประเมิน ภัยพิบั ติ
กองทัพบก (Army Disaster Assessment Team : ADAT) และจากแหล่งอื่นๆที่เชื่อถือได้ ในการ
วางแผน ปรับปรุงและคลี่คลายสถานการณ์
- ฝ่ายปฏิบัติการ มีหน้าที่ในการนาแผนที่ได้จากฝ่ายแผน มาดาเนินการและอานวยการ การปฏิบัติของ
ชุดปฏิบัติการ
- ฝ่ายสนับสนุน มีหน้าที่ดาเนินการสนับสนุนยุทโธปกรณ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ การดาเนินการด้าน
งบประมาณ และอื่นๆ ให้การปฏิบัติของทุกฝ่ายสาเร็จภารกิจ
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย (หน่วย) (ศบภ.(หน่วย))
เมื่อเกิดภัยพิบัติและหน่วยได้รับการร้องขอให้เข้าสนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติการของ กองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งพื้นที่ ศูนย์บัญชาเหตุการณ์อาเภอ (ศบก.อ.) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร (ศบก.จ./ศบก.กทม.) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจัง หวัด/กรุงเทพมหานคร ในการ
ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ สาหรับภัยขนาดเล็ก (ระดับ ๑) และภัยขนาดกลาง (ระดับ ๒) (ก่อนที่จะมีการ
ยกระดับเป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) หรือ การจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔))
ให้จัดโครงสร้าง ศบภ.หน่วย ดังนี้ (ในกรณีสถานการณ์ปกติไม่มีภัยพิบัติให้อยู่ในโครงสร้างของหน่วยตามปกติ)
ศบภ.(หน่วย)

ฝ่ายแผน

ฝ่ายปฏิบัติการ

UDAT

ร้อย.บภ./ร้อย.ชป.

รูปที่ ๔-๓ แสดงโครงสร้างการจัด ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย (หน่วย)

ฝ่ายสนับสนุน
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- ศบภ.(หน่วย) มี ผบ.หน่วย หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก ผบ.หน่วย เป็นผู้บัญชาการศูนย์บรรเทา
สาธารณภัยหน่วย มีหน้าที่ในการให้นโยบาย และสั่งการในการดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ฝ่ายแผน มีหน้าที่ในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์โดยใช้ข้อมูลจากชุดประเมินภัยพิบัติของ
หน่วย (Unit Disaster Assessment Team : UDAT) และจากแหล่งอื่นๆ ที่เชื่อถือได้ วางแผน ปรับปรุง
สถานการณ์
- ฝ่ายปฏิบัติการ มีหน้าที่ในการนาแผนที่ได้จากฝ่ายแผน มาดาเนินการ อานวยการ การปฏิบัติของกองร้อย
บรรเทาสาธารณภัย/กองร้อยช่วยเหลือประชาชน
- ฝ่ายสนับสนุน มีหน้าที่ดาเนินการสนับสนุนยุทโธปกรณ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ การดาเนินการด้าน
งบประมาณ และอื่นๆ ให้การปฏิบัติของทุกฝ่ายสาเร็จภารกิจ
ชุดประเมินภัยพิบัติกองทัพบก ( ADAT : Army Disaster Assesment Team )
หน.ชุดฯ
: ฝกร.ศบภ.ทบ.
รอง หน.ชุดฯ
: อยู่ในดุลยพินิจของ ฝกร.ฯ ตามสถานการณ์ภัยพิบัติ
จนท.วิเคราะห์และประเมิน : ศบภ.พบ., ศบภ.กช., ศบภ.วศ.ทบ., ศบภ.ขส.ทบ. และ หน่วยที่เกี่ยวข้อง
จนท.สื่อสาร
: ศบภ.สส.
หน้าที่ของชุดประเมินภัยพิบัติกองทัพบก
- ประสานกับ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
- วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น เพื่อนาไปสู่การจัดกาลังพล เครื่องมือที่เหมาะสม
กั บ ภั ย พิ บั ติ ตลอดจนมาตรการต่ า งๆ ที่ จ ะป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ห รื อ อั น ตรายที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในการเข้ า
ดาเนินการช่วยเหลือประชาชน
- จัดการสถาปนาการติดต่อสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกั บหน่วยที่เข้าดาเนินการ และสามารถ
ติดต่อสื่อสารได้กับฝ่ายพลเรือนได้
ชุดประเมินภัยพิบัติหน่วย ( UDAT : Unit Disaster Assesment Team )
หน.ชุดฯ
: ผบ.หน่วย
รอง หน.ชุดฯ
: รอง ผบ.หน่วย
จนท.วิเคราะห์และประเมิน
: ตามการพิจารณาของ ผบ.หน่วย
จนท.สื่อสาร
: จนท.สื่อสารของหน่วย
หน้าที่ของชุดประเมินภัยพิบัติหน่วย
- ประสานกับ กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งพื้นที่ (องค์การบริหารส่วนตาบล/
เทศบาล/เมือ งพัทยา) ศูน ย์ บั ญชาเหตุการณ์อาเภอ (ศบก.อ.) ศูนย์ บัญชาการเหตุ การณ์จังหวัด /
กรุ ง เทพมหานคร (ศบก.จ./ศบก.กทม.) และศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ ส่ ว นหน้ า จั ง หวั ด /
กรุงเทพมหานคร
- วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น เพื่อนาไปสู่การจัดกาลังพล เครื่องมือที่เหมาะสม
กั บ ภั ย พิ บั ติ ตลอดจนมาตรการต่ า งๆที่ จ ะป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ห รื อ อั น ตรายที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในการเข้ า
ดาเนินการช่วยเหลือประชาชน
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- จัดการสถาปนาการติดต่อสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยที่เข้าดาเนินการ และสามารถ
ติดต่อสื่อสารได้กับฝ่ายพลเรือนได้
- ดาเนินการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
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บทที่ ๕
หน้าที่ของ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก (ศบภ.ทบ.)
เพื่อให้การปฏิบัติงานในการป้องกัน และช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัย และสาธารณภัยของ ศปก.ทบ.
ในฐานะศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก (ศบภ.ทบ.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงให้ปฏิบัติดังนี้. ๑. ให้ฝ่ายต่าง ๆ ใน ศปก.ทบ. ปฏิ บัติหน้าที่เป็นฝ่ายต่าง ๆ ของ ศบภ.ทบ. ตามสายงานที่เกี่ยวข้อง
โดย ผบ.ทบ./ผอ.ศปก.ทบ. ดารงตาแหน่งเป็น ผู้อานวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก (ผอ.ศบภ.ทบ.)
๒. ให้ ฝกร.ศบภ.ทบ. มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัย และ
สาธารณภัย ดังนี้
๒.๑ วางแผน อานวยการ ประสานงาน สั่งการ กากับดูแล และให้การสนับสนุนที่เกี่ยวข้องต่อ
การปฏิบัติของหน่วยต่าง ๆ ใน ทบ. ในภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัย และสาธารณภัย รวมทั้งการ
ปฏิบัติในขั้นการบูรณะสภาพความเสียหาย โดยยึดถือ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นหลักในการดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยและสาธารณภัย
๒.๒ เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยต่างๆ ทั้งในและนอก ทบ. ในการอานวยการ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยและสาธารณภัย รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงิน และสิ่งของเพื่อนาไปแจกจ่าย
ช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยดังกล่าวด้วย
๒.๓ อานวยการ และดาเนินการประชาสัมพันธ์ โดยสื่อทุกชนิดที่มีอยู่ ของ ทบ. หรือผ่าน
สื่อมวลชนอื่นๆ เพื่อเตือนภัย รายงานเหตุการณ์ และการปฏิบัติการช่วยเหลือของ ทบ. และ/หรือ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้คาแนะนาการปฏิบัติต่างๆ
๒.๔ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบจาก ศบภ.กห. ศบภ.ทท. และตามที่ ผบ.ทบ./ผอ.ศบภ.ทบ.
มอบหมาย
๓. ให้ นขต.ทบ. จั ดตั้ง ศูน ย์ บ รรเทาสาธารณภัยทุ กระดับหน่ ว ย ให้ ส อดคล้ องกับ การจัดและการ
ดาเนินงานของ ศบภ.ทบ. และเป็นหน่วยรับผิดชอบการดาเนินงานเกี่ยวกับการป้องกัน แก้ไข บรรเทาภัยพิบัติ
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของ ทบ.
๔. ให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทุกระดับหน่วย จัดทาแผนการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกัน แก้ไข และ
บรรเทาภัย พิบัติ ที่เกิดจากสาธารณภัย และอุบัติภัย โดยการประสานงานกับฝ่ายพลเรือนในพื้นที่ รวมทั้ง
แผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของหน่วย พร้อมทั้งพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงแผนดังกล่าว ให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาภัยพิบัติ ของ ทบ. และให้
ติดตามสถานการณ์ด้านสาธารณภัยและอุบัติ ภัย พร้อมทั้งรายงานเหตุการณ์ด้านสาธารณภัยและอุบัติภัย
รวมถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยในการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาภัยพิบัติให้ ศบภ.ทบ. ทราบอย่างต่อเนื่อง
โดยหากมีกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนให้รายงานให้ทราบในโอกาสแรก
การปฏิบัติในส่วนของกองทัพบก
๑. การแบ่งมอบความรับผิดชอบ แบ่งเป็น ๓ ส่วน
๑.๑ ส่วนบังคับบัญชา ได้แก่ กองทัพบก/ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กองทัพบก โดยมี กรมกิจการพลเรือนทหารบก/ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก/ฝ่ายกิจการพลเรือน
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก เป็นหน่วยหลักทางฝ่ายอานวยการมีหน้าที่ อานวยการ ประสานงาน และ
ควบคุม การปฏิบัติของหน่วยในการจัดการสาธารณภัย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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๑.๒ ส่วนปฏิบัติการ ได้แก่ กองทัพภาค/ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กองทัพภาค/หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก/หน่วยขึ้ นตรงศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก เป็นหน่วยปฏิบัติหลัก
และในบางสถานการณ์ กรมฝ่ายกิจการพิเศษ และกรมฝ่ายยุทธบริการ จะเป็นหน่วยปฏิบัติหลัก
๑.๓ ส่วนสนับสนุน ได้แก่ กรมฝ่ายกิจการพิเศษ และกรมฝ่ายยุทธบริการ
๒. ขอบเขต และขั้นตอนในการปฏิบัติ
๒.๑ ขอบเขตการปฏิบัติ ได้แก่ การป้องกัน การบรรเทา และการฟื้นฟูบูรณะในสาธารณภัย
ทุกประเภท
๒.๒ ขั้นการปฏิบัติมี ๓ ขั้น ได้แก่ ขั้นเตรียมการ ขั้นการปฏิบัติเมื่อเกิดภัย และขั้นการฟื้นฟู
บูรณะ ซึ่งการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยแต่ละประเภท อาจแตกต่างกันในรายละเอียด เนื่องจากในแต่ละภัยมีเงื่อนไข
การปฏิบัติทแี่ ตกต่างกัน ดังนั้น บางขั้นตอนของบางภัยสามารถละเว้นการปฏิบัติที่ไม่จาเป็นในแต่ละขั้นตอนได้
โดยทั่วไปแล้วมีการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
ขั้นการเตรียมการ
๑. การจัดทาบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก โดยยึดกรอบแนวทางจากแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๘
๒. การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ มอบหมายให้หน่วยต่างๆ ของ
กองทัพบก รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ ตามการแบ่งมอบของแผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๘
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการบรรเทาภัยพิบัติต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และมี
ความอ่อนตัวในการปฏิบัติ รวมทั้งให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่เป็นไปโดยทั่วถึงและ
ไม่ซ้าซ้อน พร้อมกันนี้ได้กาหนดผู้แทน กห.ที่ได้รับมอบหมาย เป็ นกรรมการในกองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) และ กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ (กอปภ.อ.)
๓. การเตรียมการก่อนเกิดภัย เป็นการเตรียมการป้องกันภัยพิบัติตั้งแต่ในภาวะปกติ โดยเน้น
ถึงความสาคัญของการเตรียมการล่วงหน้าในรูปแบบวิธีการป้ องกัน เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ
ดังกล่ าว การจัดระบบหน้ าที่ความรับ ผิดชอบ และการอานวยการปฏิบัติเพื่อให้ เกิดประสิทธิภ าพสูงสุดใน
ภาพรวมของกองทัพบก จึงให้ กองทัพบก/ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก/ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก
(โดย ฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก/ฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก) เป็น
ฝ่ายอานวยการหลัก ดาเนินการดังนี้
๓.๑ วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากั บดู แล และประชาสั มพั นธ์ ในการเตรี ยมการ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติในส่วนที่รับผิดชอบ รวมทั้งสนับสนุนหน่วยงานฝ่ายพลเรือนเมื่อได้รับการร้องขอ
๓.๒ ติดตามสถานการณ์สาธารณภัยและเฝ้าระวัง รวบรวมสถิติข้อมูลสาธารณภัยในพื้นที่
และข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประเมินความเสี่ยงภัยและโอกาสที่จะเกิดภัยตามฤดูกาลในพื้นที่ รวมทั้งแจ้ง
เตือนภัยให้หน่วยงาน และประชาชนทราบในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้
๓.๓ ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ภาคเอกชนและองค์กร
การกุศลที่เกี่ยวข้อง ในการแบ่งมอบพื้นที่และงานที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นไปโดยทั่วถึงและ
ไม่ซ้าซ้อนกัน
๓.๔ เตรียมแผนการปฏิบัติ การฝึกอบรม และให้ความรู้ในด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติร่วมกับฝ่ายพลเรือนตามห้วงเวลาที่เหมาะสม
๓.๕ จัดเตรี ยมกาลั งพล ยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งระบบสื่อสารและ
สารสนเทศ (ระบบหลั กและระบบรอง รวมถึงยามฉุ กเฉิน) ส าหรับการช่ว ยเหลื อผู้ ประสบภัยให้ พร้อมใช้
ปฏิบัติงานได้ตลอด เมื่อได้รับการร้องขอ
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๓.๖ จัดเตรียมชุดประเมินภัยพิบัติกองทัพบก (ADAT : Amry Disaster Assesment Team)
เพื่อเข้าประเมินภัยพิบัติระดับ ๓ และ ๔ ที่เกิดขึ้นก่อนพิจารณาจัดกาลังพล และเครื่องมือเข้าช่วยเหลือ โดยมี
ผู้แทนจาก กรมกิจการพลเรือนทหารบก/ฝ่ ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก/ฝ่ายกิจการพลเรือน
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก เป็น หัวชุด และ หน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นทีมประเมิน
๓.๗ จัดเตรียมชุดประเมินภัยพิบัติของหน่วยทุกระดับ (UDAT : Unit Disaster Assesment
Team) เพื่อเข้าประเมินภัยพิบัติ ระดับ ๑, ๒ และ ๓ ที่เกิดขึ้นก่อนพิจารณาจัดกาลังพล และเครื่องมือเข้า
ช่วยเหลือ โดยพิจารณาจัดตามความเหมาะสมของภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
๓.๘ จั ด ก าลั ง พล และยุท โธปกรณ์ เข้ า ร่ ว มการฝึ ก ซ้ อมแผนการป้อ งกั นและบรรเทา
สาธารณภัย และการฝึกซ้อมอื่นๆ ด้านการบรรเทาสาธารณภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
(ขึ้นอยู่กับงบประมาณ) เพื่อให้กาลังพลมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามแผนฯ
๓.๙ ประสานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ภาคเอกชนและองค์กรการกุศล
ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัย เพื่อรองรับการอพยพ และสนับสนุนการดาเนินการในการหลีกเลี่ยง
หรือลดผลกระทบต่าง ๆ ขณะเกิดภัย เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด
การปฏิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติ
๑. การปฏิบัติ เมื่อเกิดภัยพิบัติเป็นการปฏิบัติ เพื่อระงับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นให้ยุติลงโดยรวดเร็ว
หรื อลดความรุ น แรงของภัย พิบั ตินั้ น โดยการประสานความร่ว มมือในการปฏิบัติร่ว มกับส่ ว นราชการหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ ภาคเอกชน และองค์กรการกุศลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาชี วิตและทรัพย์สินของประชาชน
และสภาวะแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติให้มีการสูญเสียน้อยที่สุด ตามแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัยในด้านต่างๆ ตามระดับ
ความรุนแรง ๔ ระดับ ดังนี้
ระดับ ๑ สาธารณภัยที่ เกิดขึ้นทั่ว ไป หรือมีขนาดเล็ ก ระดับการจัดการ ผู้ อานวยการ
ท้องถิ่น ผู้อานวยการอาเภอ ผู้ช่วยผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร สามารถควบคุมสถานการณ์และจัดการระงับ
ภัยได้โดยลาพัง
ระดับ ๒ สาธารณภัยขนาดกลาง ระดับการจัดการ ผู้อานวยการในระดับ ๑ ไม่สามารถ
ควบคุมสถานการณ์ได้ ผู้อานวยการจังหวัด และ/หรือผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร เข้าควบคุมสถานการณ์
ระดับ ๓ สถานการณ์ ข นาดใหญ่ ที่ มี ผ ลกระทบรุ น แรงกว้ า งขวาง หรื อ สาธารณภั ย ที่
จาเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ หรืออุปกรณ์พิเศษ ระดับการจัดการ ผู้อานวยการในระดับ ๒ ไม่สามารถควบคุม
สถานการณ์ได้ ผู้อานวยการกลาง และ/หรือผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เข้าควบคุม
สถานการณ์
ระดับ ๔ สาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบร้ายแรงอย่างยิ่ง ระดับการจัดการ นรม.
หรือ รอง นรม. ที่ นรม. มอบหมาย ควบคุมสถานการณ์
๒. การปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ ในกองทัพบก/ศูนย์ ปฏิบัติการกองทัพบก/ศูนย์บรรเทา
สาธารณภัยกองทัพบก ตามระดับความรุนแรง มีดังนี้
๒.๑ สถานการณ์ภัยพิบัติที่มีความรุนแรงระดับ ๑ และ ๒ หากมีการร้องขอ ให้หน่วยเข้า
ดาเนินการช่วยเหลือ โดยหน่วยทหารที่ได้รับแบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบ (ตามผนวกแบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบ)
จัดชุดประเมินภัยพิบัติของหน่วย ( UDAT : Unit Disaster Assesment Team ) เข้าประสาน และตรวจสอบ
พื้นที่ภัยพิบัติพร้อมทั้งจัดกาลังพล ยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ เข้าสนับสนุนกองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่และ/หรือ บกปภ.ช. ตามแผนที่กาหนดไว้ โดยให้ดารงการประสานการปฏิบัติ
กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ ศบภ. (หน่วยต้นสังกัด) รวมถึง ศบภ.กห. อย่างใกล้ชิด และ รายงานผลการ
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ประชุม กอปภ.จ. และ/หรือ กอปภ.อ. รวมถึงผลการปฏิบัติให้กับ ศบภ.(หน่วยต้นสังกัด) ทราบในโอกาสแรก
ซึ่งทั้งนี้ ศบภ.ทบ. อาจจัดตั้ง ศบภ.ทบ.(สน.) เพื่อบูรณาการการปฏิบัติการของหน่วยทหารต่างๆ ในพื้นที่ที่
ประสบภัยพิบัติ โดยให้หน่วยทหารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่ประสบภัยพิบัติขึ้นควบคุมทางยุทธการ
กับ ศบภ.ทบ.(สน.)
๒.๒ สถานการณ์ภัยพิบัติที่มีความรุนแรงตั้งแต่ระดับ ๓ หน่วยระดับกองทัพภาค (หน่วยที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบพื้นที่ ตามผนวก) จัดชุดประเมินภัยพิบัติของหน่วย ( UDAT : Unit Disaster Assessment
Team ) หรือ ศบภ.ทบ. พิจารณาจัดชุดประเมินภัยพิบัติกองทัพบก ( ADAT : Army Disaster Assessment Team )
เข้าประสาน และตรวจสอบพื้นที่ภัยพิบัติ โดยหน่วยระดับกองทัพภาค จะต้องระดมทรัพยากรในการบรรเทา
สาธารณภัยของหน่วย หรือร้องขอรับการสนับสนุนกาลังพล ยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ จาก ศบภ.ทบ.
เข้าสนับสนุนกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามแผนที่กาหนดไว้
๒.๓ สถานการณ์ภัยพิบัติที่มีความรุนแรงระดับ ๔ ซึ่งเป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบ
ร้ า ยแรงอย่ า งยิ่ ง หรื อ เป็ น สาธารณภั ย ระดั บ ชาติ ผู้ บั ญ ชาการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ
(ผบ.ปภ.ช.) และ/หรื อ ผู้ อ านวยการกลาง กองอ านวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ในเขตพื้ น ที่
(ผอ.ปถ.ก.) จะออกคาสั่งจัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
ระดมสรรพกาลัง และทรัพยากร เพื่อจัดการต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้น และอานวยการประสานการปฏิบัติระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ โครงสร้างศูนย์อานวยการเฉพาะกิจประกอบด้วย อย่างน้อย ๑ คณะที่ปรึกษา ๘ ฝ่าย ดังนี้
๑) คณะที่ปรึกษา ๒) ฝ่ายอานวยการ ๓) ฝ่ายแจ้งเตือนภัย ๔) ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ๕) ฝ่ายสื่อสาร
๖) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ๗) ฝ่ายรับบริจาค ๘) ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย และ ๙) ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ สาหรับ
การปฏิบัติของหน่วยทหารที่ได้รับแบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบ (ตามผนวกแบ่งมอบพื้นที่รั บผิดชอบฯ) ให้ดารง
การประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และ ศบภ.ทบ.อย่างใกล้ชิดซึ่ง ทั้งนี้ ศบภ.ทบ. จะจัด
ชุดประเมินภัยพิบัติกองทัพบก ( ADAT : Army Disaster Assesment Team ) เข้าประสาน และตรวจสอบ
พื้นที่ภัยพิบัติ พร้อมทั้งจัดตั้ง ศบภ.ทบ. (สน.) เพื่อบูรณาการการปฏิบัติการของหน่วยทหารต่างๆ ในพื้นที่ที่
ประสบภัยพิบัติในภาพรวม โดยให้หน่วยทหารต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่ประสบภัยพิบัติขึ้นควบคุมทาง
ยุทธการกับ ศบภ.ทบ.(สน) และ รายงานผลการประชุม ก.ภ.ช.จ. และ/หรือ ก.ภ.ช.อ./ก.ภ.ช.ก.อ. รวมถึงผล
การปฏิบัติให้กับ ศบภ.ทบ.ทราบในโอกาสแรก
๓. ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย เมื่อมีการร้องขอหรือประสานจากกองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ ให้หน่วยงานในสังกัดกองทัพบก ดาเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อป้องกัน
และบรรเทาภัยพิบัติทั้งในระยะก่อนเกิดภัย หรือขณะเกิดภัย ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์อย่าง
เป็ น ระบบ เพื่อลดอัน ตราย ความเสี ย หายต่อชีวิตและทรัพย์สิ นของประชาชนและส่ ว นราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ดาเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ตามแผน
บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก หรือระเบียบปฏิบัติประจา (รปจ.) ของหน่วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่
กาหนดไว้ตามประกาศ กห. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน ดังนี้
๓.๑ วางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแล และประชาสัมพันธ์ในการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติในส่วนที่รับผิดชอบ ตามระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ รวมทั้งสนับสนุนส่วนราชการหรือ
หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘
๓.๒ สนั บ สนุ น ก าลั ง พล ยุ ท โธปกรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารและ
ยานพาหนะ เข้าระงับและบรรเทาภัยพิบัติจากสาธารณภัย และภัยด้านความมั่นคง
๓.๓ สนั บ สนุ น การดาเนิ น การอพยพผู้ ประสบภัยพิบัติ และเคลื่ อนย้ ายสิ่ งของออกจากพื้น ที่
อันตรายไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัย โดยให้ถือว่าการรักษาชีวิตของประชาชนเป็นความเร่งด่วนสูงสุด
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๓.๔ สนับสนุนด้านการแพทย์แก่ผู้ประสบภัยพิบัติที่ได้รับบาดเจ็บ
๓.๕ มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จาเป็นต่อการยังชีพแก่ผู้ประสบภัยพิบัติตามประกาศ
กห. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
๓.๖ สนับสนุนการดาเนินการต่างๆ ตามที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานภาครัฐอื่นร้องขอ เช่น การ
รื้อซากปรักหักพัง รื้อถอนสิ่งกีดขวางเส้นทางคมนาคม จัดสร้างที่พักชั่วคราว การกู้เรืออับปาง การขนย้าย
ประชาชน การจัดระเบียบจราจร การใช้กระสอบทรายทาคันกั้นน้า และการจัดทาสะพานทางเดิน เป็นต้น
๓.๗ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทราบสถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น และ
วิธีการป้องกันตนเองอย่างถูกต้องจากภัยพิบัติ โดยให้สอดคล้องกับการประชาสัมพันธ์หรือการแถลงข่าวของ
รัฐบาลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนและตื่นตระหนกต่อเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น รวมทั้งป้องกันการสร้างข่าวลือที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของภาครัฐ หรือความสงบเรียบร้อย
ของสังคม
๓.๘ ในกรณีที่ภัยพิบัติมีความรุนแรงอย่างร้ายแรงยิ่งและเกินขีดความสามารถที่ประเทศไทยจะ
รับมือได้ หรือกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน (Disaster Emergency) จนรัฐบาลได้ร้องขอความช่วยเหลือจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน ผ่านทาง AHA Centre หรือองค์การระหว่างประเทศ ให้ ศบภ.ทท. ทาหน้าที่เป็นศูนย์
ปฏิบัติการร่วมระหว่างพลเรือนกับทหาร (Civil Military Operation Center: CMOC) ตามกฎเกณฑ์และแนว
ทางการปฏิบัติสากล อาทิ AADMER, Oslo Guideline, APC MADRO, และ/หรือ SASOP เป็นต้น
๓.๙ ทั้งนี้ การดาเนินการทุกขั้นตอนจะต้องรายงานให้ ศบภ.ทบ.(ฝกร.ศบภ.ทบ.) ทราบโดยทันที
เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
การฟื้นฟูและบูรณะ
๑. การฟื้นฟูบูร ณะเป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายพลเรือน โดยมีกองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ เป็นหน่วยปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑ คณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ซึ่งได้รับมอบหมายจาก กปภ.ช. มีหน้าที่
ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วราชอาณาจักร และให้ความเห็นชอบวงเงิน
ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในปัญหาเฉพาะหน้าจากวงเงินงบกลางรายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็นเพื่อขออนุมัติวงเงินจาก ครม.
๑.๒ ก.ช.ภ.จ. ซึ่งมีผู้ แทน กห. เป็นกรรมการฯ (ตามผนวกแนบท้าย) โดยมีหน้าที่สารวจความ
เสียหายที่เกิดขึ้นภายในจังหวัด เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตาม ระเบียบ กค. ว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และหลักเกณฑ์ที่กาหนด
๑.๓ ก.ช.ภ.อ./กอ. ซึ่งมีผู้แทน กห. เป็นกรรมการฯ (ตามผนวกแนบท้าย) โดยมีห น้าที่สารวจ
ความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตพื้นที่อาเภอ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ตามระเบียบ กค. ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และหลั กเกณฑ์ที่
กาหนด
๑.๔ การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ในอ านาจหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งอื่ น ๆ ตาม
กฎหมาย ระเบี ย บที่ ก าหนด โดยประสานการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ กั บ กองอ านวยการป้ องกั น และบรรเทา
สาธารณภัยทุกระดับ
๒. การฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติและพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ประกอบด้วย
๒.๑ การฟื้ น ฟู ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ได้ แ ก่ การปฐมพยาบาลผู้ บ าดเจ็ บ และผู้ ป่ ว ย การขนย้ า ย
ผู้ประสบภัยพิบัติและทรัพย์สินไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัย การประกอบเลี้ยงอาหารแก่ผู้ประสบภัยพิบัติในระยะแรก
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยแก่บุคคลและสถานที่ การสารวจความเสียหายเพื่อจัดทาบัญชี
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รายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหาย การสงเคราะห์ ผู้ประสบภัยพิบัติตามผลการสารวจ การซ่อมแซมที่
พักอาศัย สิ่ งสาธารณูปโภคและเส้น ทางคมนาคมในระยะแรก การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและ
กาลังใจของประชาชน การป้องกันโรคระบาดในคนและสัตว์ การรื้อถอนหรือทาลายสิ่งปรักหักพัง การทาลาย
ล้างวัตถุระเบิด และการล้างสารพิษตกค้างต่างๆ เป็นต้น
๒.๒ การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การสารวจความเสียหายทุกด้านอย่างละเอียดทั้งระบบ
สาธารณูป โภคและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ การซ่อมแซมส่วนที่ชารุดเสี ยหาย เพื่อให้ สามารถใช้การได้
ตามปกติ ให้เป็นไปตามที่รัฐบาลมอบหมายแต่ละหน่วยงาน
๓. การฟื้นฟูบูรณะเป็นการดาเนินการภายหลังจากภัยได้ยุติลงหรือผ่านพ้นไปแล้ว เป็นการดาเนินการ
ทั้งปวงเพื่อช่วยเหลื อประชาชนผู้ ประสบภัยพิบัติ และเพื่อฟื้นฟูส ภาพพื้นที่ เมื่อได้รับการร้องขอจากส่ ว น
ราชการที่เกี่ยวข้องให้ ศบภ.ทบ. หรือ หน่วยที่รับผิดชอบในพื้นที่ (ตามผนวกแนบท้าย) ให้การสนับสนุนและ
ดาเนินการ ดังนี้
๓.๑. วางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแล และประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยพิบั ติในส่วนที่รับผิ ดชอบ หลังจากเกิดเหตุการณ์ รวมทั้งสนับสนุนส่ว นราชการหรือหน่ว ยงาน
ภาครัฐอื่นในการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูบูรณะ
๓.๒ จัดกาลั งพลร่ วมทาความสะอาด เก็บกู้ซากปรักหั กพัง ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและ
สิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ ตามขีดความสามารถ
๓.๓ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยรวดเร็ว
๓.๔ การมอบสิ่งของที่จาเป็นต่อการยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ
๓.๕ สนับสนุนการขนย้ายผู้ประสบภัยพิบัติ รวมถึงทรัพย์สินของผู้ประสบภัยพิบัติ ไปยังที่ปลอดภัย
หรือกลับสู่สถานที่เดิม
๓.๖ สารวจและรวบรวมข้อมูลความเสียหายทุกด้าน เพื่อประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือของ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบต่อไป
๓.๗ รักษาความสงบเรียบร้อย การจราจร และความปลอดภัยแก่บุคคล และสถานที่และทรัพย์สิน
ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
๓.๘ ให้การปฐมพยาบาลขั้นต้นแก่ผู้บาดเจ็บและผู้ป่วย
๓.๙ ดาเนินการประชาสัมพัน ธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างขวัญ และกาลังใจให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว โดยให้สอดคล้องกับการประชาสัมพันธ์หรือการแถลง
ข่าวของรั ฐบาลหรื อหน่ว ยงานที่ได้รั บ มอบหมาย เพื่อไม่ให้ ประชาชนเกิดความสับสนและตื่นตระหนกต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งป้องกันการสร้างข่าวลือที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของภาครัฐ หรือความสงบ
เรียบร้อยของสังคม
๓.๑๐ การรายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ
ในขั้นการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยและการฟื้นฟูบูรณะ ให้รายงานผลการปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชาโดยใช้แบบ
รายงาน การปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของ ศบภ.ทบ.
๓.๑๑ การติดตามและประเมินผล เมื่อสถานการณ์ภัยพิบัติยุติแล้ว ให้หน่วยที่ได้รับมอบภารกิจเข้า
ไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ รายงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้ง ให้ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคหรือข้อขัดข้องในด้านต่างๆ โดยให้รายงานผลการปฏิบัติตามสายการบังคับ
บัญชา ตามแบบรายงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของ ศบภ.ทบ. เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทาสถิติผลการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนนาไปพิจารณาปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งแก้ไขข้อบกพร่อง ในการบริหารจัดการภัยพิบัติในโอกาสต่อไป
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๔. คาแนะนาในการประสาน
๔.๑ ในการปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ ส่ ว นราชการพลเรื อ น เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเวลา ให้พิจารณาจัดนายทหารติดต่อไปประจา ณ ส่วนราชการนั้น ๆ ด้วย
๔.๒ หน่วยปฏิบัติหลักสามารถประสานการปฏิบัติกับหน่วยข้างเคียง และส่วนราชการพลเรือน
ที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง
๔.๓ ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติ ให้หน่วยดาเนินการปฏิบัติการจิตวิทยา เพื่อให้ประชาชนหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าใจสถานการณ์ และเกิดความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน
๔.๔ ในทุกขั้นการปฏิบัติ ให้หน่วยใช้สื่อที่มีอยู่ดาเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งเตือนภัย และ
รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการช่วยเหลือของหน่วยต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน
๔.๕ การรั บบริจาค ให้หน่วยปฏิบัติหลักพิจารณาจัดตั้งศูนย์รับบริจาคขึ้นตามความเหมาะสม
และพิจารณานาสิ่งของที่ได้จากการบริจาคไปช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคต่อไปโดยเร็วที่สุด
๔.๖ การรายงาน (ผนวก จ)
๔.๗ ระเบี ย บการปฏิบั ติป ระจาที่ห น่ว ยจัดทาขึ้น ให้ ห น่ว ยพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ ทันสมัย
สอดคล้ องกับแผนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก สอดคล้ องกับสถานการณ์ และแจ้งให้ห น่วยที่เกี่ยวข้อง
ได้ทราบ

แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ๒๕๕๘

หน้า 58 ของ

127 หน้า

บทที่ ๖
การบังคับบัญชาและการติดต่อสื่อสาร
การบังคับบัญชา
๑. สถานการณ์ก่อนเกิดภัยให้ปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชาปกติจนถึง ศบภ.ทบ.
๒. เมื่อเกิดภัย และมีสถานการณ์ภัยพิบัติที่มีความรุนแรงระดับ ๑ และ ๒ หน่วยงานในสังกัด ทบ.
(ตามผนวกแบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบฯ) เมื่อได้รับการร้องขอ ให้พิจารณาจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยส่วน
หน้า พร้อมทั้งจัดกาลังพล และเครื่องมือตามความเหมาะสม เข้าไปสนับสนุน กองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอาเภอ/กิ่งอาเภอ หรือจังหวัด หรือ กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
พื้น ที่ หรื อ บก.ปภ.ช. แล้ว แต่กรณี ตามแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของแต่ละพื้นที่ หรือแผนป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และให้รายงานผลการประชุม ก.ภ.ช.จ. และ/หรือ ก.ภ.ช.อ./ก.ภ.ช.กอ. และ ผล
การปฏิบัติให้กับ ศบภ.(หน่วยต้นสังกัด) และ ศบภ.ทบ. ทราบในโอกาสแรก
๓. สถานการณ์ ภั ย พิ บั ติ ที่ มี ค วามรุ น แรงตั้ ง แต่ ร ะดั บ ๓ หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก ทบ.
(ตามผนวกแบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบฯ) เมื่อได้รับการร้องขอ ให้พิจารณาจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วย
ส่วนหน้า เข้าไปสนับสนุนกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่และ/หรือ บก.ปภ.ช. แล้วแต่
กรณี ตามแผนที่กาหนดไว้ ให้ดารงการประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และ ศบภ.ทบ.
อย่างใกล้ชิด ซึ่งทั้งนี้ ผบ.ทบ./ผอ.ศบภ.ทบ. อาจมอบหมายให้ ศบภ.ทบ. จัดตั้ง ศบภ.ทบ.(สน.) เพื่อบูรณาการ
การปฏิบัติการของหน่ว ยทหารในสั งกัดของ ทบ. ในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ หรือหน่ว ยทหารอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมายจาก ศบภ.ทท. หรือ ศบภ.กห. ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติขึ้นควบคุมทางยุทธการกับ ศบภ.ทบ.(สน.)
และ รายงานผลการประชุม ก.ภ.ช.จ. และ/หรือ ก.ภ.ช.อ./ก.ภ.ช.กอ. รวมถึงผลการปฏิบัติให้กับ ศบภ.ทบ.(สน.)
ทราบในโอกาสแรก
๔. สถานการณ์ภัยพิบัติที่มีความรุนแรงระดับ ๔ ซึ่งเป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบร้ายแรง
อย่างยิ่ง หรือเป็นสาธารณภัยระดับชาติ ผบ.ปภ.ช. และ/หรือ ผอ.กลาง กองอานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตพื้นที่ อาจจะออกคาสั่งจัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยขึ้น เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการระดมสรรพกาลัง และทรัพยากรเพื่อจัดการต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้น และอานวยการประสานการ
ปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ สาหรับการปฏิบัติของหน่วยทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก จะ
พิจารณาจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกส่วนหน้า เพื่อบูรณาการการปฏิบัติการของหน่วยทหารต่างๆ
ในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบั ติในภาพรวมของ ทบ. โดยควบคุมทางยุทธการกับ ศบภ.ทท. และรายงานผลการ
ประชุม ก.ภ.ช.จ. และ/หรื อ ก.ภ.ช.อ./ก.ภ.ช.กอ. รวมถึงผลการปฏิบัติให้กับ ศบภ.ทบ., ศบภ.ทท.(สน.),
ศบภ.กห.(สน.) และ ศบภ.กห. ทราบในโอกาสแรก
การติดต่อสื่อสาร
การติดต่อสื่ อสารนั บ เป็ นปั จ จั ย ที่มีความส าคัญและจาเป็นอย่างยิ่งในการประสานการปฏิบัติของ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ได้แก่ การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างหน่วยทหารกับส่วนราชการพลเรือน หรือภาคประชาสังคมในพื้นที่ และระหว่างหน่วยทหารกับหน่วย
ทหาร เป็นต้น ถ้าระบบการสื่อสารมีความแน่นอน รวดเร็ว เชื่อถือได้ และเป็นระบบเดียวกัน จะทาให้การ
ติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารในระหว่างปฏิบัติ ณ ที่เกิดเหตุของหน่วยให้
ความช่วยเหลือจะต้องสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ตลอดเวลา หากการติ ดต่อสื่อสารมีข้อจากัด ล้มเหลว
หรือล่าช้า จะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงในการประสานงานเพื่อระดมความช่วยเหลือ อาจก่อให้เกิด
ความสับ สน ไม่ป ระสบผลสาเร็ จตามเป้าหมายและมีข้อผิดพลาด ดังนั้น การเชื่อมโยงระบบติดต่อสื่ อสาร
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ระหว่างหน่วยงานให้ใช้งานได้ขณะเกิดภัยโดยการจัดตั้งศูนย์สื่อสารเพื่อการจัดการภัยพิบัติ รวมทั้งการเชื่อม
ระบบติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ เ อื้ อ อ านวย มี ค วามอ่ อ นตั ว สามารถติ ด ต่ อ ประสานงาน ควบคุ ม สั่ ง การ รายงาน
สถานการณ์และผลการปฏิบัติของกองอานวยการ หน่วยงาน และฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตั้งแต่ในภาวะปกติจึง
มีความสาคัญอย่างยิ่ง
วัตถุประสงค์ของการจัดระบบการติดต่อสื่อสารในการบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อสถาปนาและดารงการติดต่อสื่อสารในการอานวยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยใช้
เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดของหน่วยเป็นสื่อในการติดต่อ ประสานงาน สั่งการ รายงาน ดาเนินการอานวยการ
ควบคุมการปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับหน่วยงานภายในกระทรวงกลาโหม ส่วนราชการ
หรือภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
การดาเนินการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย
๑. การปฏิบัติ
๑.๑ การติดต่อสื่อสาร จะต้องสามารถดารงการติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
ตั้งแต่ในภาวะปกติ โดยใช้เครื่องมือสื่อสารหลักประเภทโทรคมนาคม ซึ่งมีหลายระบบ และสามารถใช้ทดแทน
กันได้
๑.๒ ยึดหลั กการรักษาความปลอดภัยทางการสื่ อสารควบคู่กับความรวดเร็วและถูกต้องในการ
ติดต่อสื่อสารด้วยเสมอ
๑.๓ ให้ ศบภ.นขต.ทบ. ดาเนินการฝึกอบรม ให้ความรู้แก่กาลังพลในการใช้เครื่องมือสื่อสาร และ
จัดระบบการติดต่อสื่อสารของหน่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยรับผิดชอบหลักในการติดต่อสื่อสาร หรือ
ติดต่อกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๔ จั ดทาคาแนะน าปฏิบั ติการสื่ อสาร (นปส.) ฉบับใช้ร่ว ม เพื่อใช้เป็นคาแนะนาหลั กในการ
ติดต่อสื่อสารร่วมกันระหว่างหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เกิดภัยพิบัติ
๒. การปฏิบัติในการดาเนินการติดต่อสื่อสาร เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้
๒.๑ ให้ ศู น ย์ บ รรเทาสาธารณภั ย ในแต่ ล ะระดั บ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
กับ กองอ านวยการป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ ดารงการปฏิบั ติในฐานะแม่ ข่ายในระบบ
การติดต่อสื่อสารกับหน่วยรองของตนในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต่ภาวะปกติ
๒.๒ พัฒนาศักยภาพของระบบ เครื่องมือ และบุคลากรในการติดต่อสื่อสารร่วมกับเครือข่ายการ
สื่อสารโทรคมนาคมและข่ายอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และจัดระบบข่ายการสื่อสาร
สารอง รวมทั้งพิจารณาใช้ประโยชน์ จากข่ายการสื่อสารของชมรมวิทยุอาสาสมัครตลอดจนชมรมหรือสมาคม
วิทยุสมัครเล่นในท้องถิ่น
๒.๓ ดารงการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง
๓. ระบบการติดต่อสื่ อสาร ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การติดต่อสื่อสารระหว่างส่ว น
ราชการต่างๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก กห. ให้ใช้ระบบโทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์
และโทรสาร เป็นหลัก โดยให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับจัดทาผังการติดต่อสื่อสาร โดยปรับปรุงให้มี
ความถูกต้องและทันสมัยตลอดเวลา สาหรับการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการกรณีฉุกเฉินให้เป็นไป
ตามระบบที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกาหนด รวมทั้งให้วางระบบการสื่อสารหลักและ
สื่อสารรองไว้ตั้งแต่ในภาวะปกติ หากเป็นการติดต่อโดยใช้ เครื่องมือสื่อสารประเภทวิทยุของทหารให้กาหนด
ความถี่หลักและความถี่รองในข่ายวิทยุไว้ด้วย
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๔. เมื่อเกิดสาธารณภัยที่มีความรุนแรงระดับ ๓ ขึ้นไป ให้ ศบภ.สส. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการ
จัดระบบการติดต่อสื่อสารสนับสนุน ศบภ.ทบ.
๕. พิจารณาใช้ระบบควบคุมบังคับบัญชา (Command Control Communication and Information: C4I)
ของ ทบ. รวมถึงระบบสื่อสารและสารสนเทศของ ทบ. สนับสนุนการปฏิบัติงานในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของส่วนราชการต่างๆ ใน ศบภ.กห. ตามความเหมาะสม
กองบัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
สาธารณภัยแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร และหน่วยงานใน
ศูนย์สื่อสารส่วนราชการ และ
องค์กรส่วนภูมภิ าค

ศูนย์เตือนภัยพิบตั แิ ห่งชาติ
ข่ายการสื่อสาร
กระทรวงกลาโหม
ศูนย์สื่อสารกลาง สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สป.มท.

กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ
แห่งประเทศไทย
กรมประชาสัมพันธ์ และ
องค์การสื่อสารมวลชนแห่ง
ประเทศไทย
กองการสื่อสาร
กรมการปกครอง

ศูนย์สื่อสารส่วนราชการ และ
องค์กรส่วนกลาง

ศูนย์สื่อสาร
ศูนย์ ปภ.เขต
1-18

ศูนย์
สื่อสาร
ภูมิภาค

ศูนย์สื่อสาร
สนง.ปภ.จังหวัด

ศูนย์
สื่อสาร

กอ.ปภ.กทม.

กอ.ปภ.จว.

กอ.ปภ.สนง.เขต

กอ.ปภ.อ.

ศูนย์
สื่อสาร
ปค.

กอ.ปภ.เมืองพัทยา /เทศบาล/
อบต.

ตาบล /หมู่บ้าน

อาสาสมัคร /มูลนิธิ /องค์กรภาคเอกชน
(ศูนย์วทิ ยุสมัครเล่น)

รูปที่ ๖-๑ การติดต่อสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระบบสื่อสารหลัก
ระบบสื่อสารรอง
ระบบสื่อสารสารอง
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ศบภ.สป.

กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธาณภัย
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๗๔๕๐ -๖
สายด่วน ปภ. ๑๗๘๔

โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๓๖๐๖
โทรสาร ๐ ๒๒๒๔ ๒๐๓๒
โทรทหาร ๕๒ ๕๓๑๖๒
นอกเวลาราชการ
0 2622 1972

ศบภ.บก.ทท.
โทร. 0 2575-6259-60

ศบภ.กห.
โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๓๖๐๖
โทรสาร ๐ ๒๒๒๔ ๒๐๓๒
โทร.ทหาร ๕๒ ๕๓๑๖๒
นอกเวลาราชการ
0 2622 1972

ศบภ.ทอ.
โทร. ๐ ๒๕๓๔ 2096
โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ 8643
โทร.ทหาร ๕๑ ๔๓๖๙๔
ต่อ ๒๐๓๘
นอกเวลาราชการ
0 2534 1700 ต่อ 25

ศบภ.ทบ.
โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๖๔๘-๙
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๒๕๒๗
๐ ๒๒๙๗ ๗๖๐๙
โทรทหาร ๕๓ ๒๒๑๐๓

ศบภ.ทร.
โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๔๒๓๘
โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๓๐22
โทรทหาร ๕๒ ๓๒๕๐๔

รูปที่ ๖-๒ ผังการติดต่อสื่อสารของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม

แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ๒๕๕๘
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

หน่วย
ศบภ.ทบ.
ศบภ.ทภ.๑
ศบภ.ทภ.๒
ศบภ.ทภ.๓
ศบภ.ทภ.๔
ศบภ.นสศ.
ศบภ.นปอ.
ศบภ.นรด.
ศบภ.ยศ.ทบ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ศบภ.ศบบ.
ศบภ.สห.ทบ.
ศบภ.พล.ป.
ศบภ.พธ.ทบ.
ศบภ.พบ.
ศบภ.สส.
ศบภ.สพ.ทบ.
ศบภ.ยย.ทบ.
ศบภ.กช.
ศบภ.ขส.ทบ.
ศบภ.กส.ทบ.
ศบภ.วศ.ทบ.

หน้า 62 ของ

เบอร์โทรศัพท์
0 2297 7648
0 2280 7070
0 4424 5946/22050
0 5525 2730/73582
0 7538 3405/40605
0 3641 2192/36735
53455
0 2221 2871/91950
0 2241 1398/89000
95000
0 3648 6364/39429
0 2354 4403-12 ต่อ 99026
35050
0 2589 3293/68396
0 2354 4423/94432
96712, 96713
0 2241 5650/94712
90725-6
0 3233 7494/53132
0 2241 1565/94520
0 3624 3364/50616
0 2579 8612/99895

127 หน้า
หมายเหตุ

รูปที่ ๖-๓ ตารางแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก
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บทที่ ๗
งบประมาณและการเงิน
เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของประเทศ โดยทางราชการได้ประกาศเป็น “เขตให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ” แล้ว และกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ
ซึ่ง กห. ได้รับการร้องขอหรือถูกสั่งการ ให้ กห. สามารถดาเนินการให้ความช่วยเหลือได้โดยตรงและให้ดาเนินการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ตามระเบียบ กค. ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖
แหล่งที่มาของงบประมาณ ได้แก่ เงินทดรองราชการตามระเบียบ กค. ว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ
งบประมาณปกติของหน่วย งบกลางรัฐบาล และเงินบริจาค สาหรับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของ กห. จะต้องถือปฏิบัติตามประกาศ กห. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และข้อตกลงว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน ที่ได้จั ดทาร่ วมกัน ระหว่างกระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็น
ส่วนราชการที่มีวงเงินทดราชการ หรือมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบ กค. ว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการฯ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปโดยทั่วถึง
และไม่ซ้าซ้อนกัน
การจัดสรรวงเงินทดรองราชการ สป. ได้จัดสรรเงินทดรองราชการตามระเบียบ กค. ว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ จานวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าสิบล้าน
บาทถ้วน) ซึ่งให้อานาจแก่ ปล.กห. ในการจัดสรรเงินทดรองราชการดังกล่าวให้แก่ส่วนราชการในสังกัด กห.
ตามความจ าเป็ น และเหมาะสม รวมทั้ ง มี อ านาจในการอนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น ทดรองราชการดั ง กล่ า ว และอาจ
มอบหมายให้บุคคลอื่นที่เป็นข้าราชการในสังกัดอนุมัติจ่ายเงินแทนตนได้ ตามคาสั่ง สป. (เฉพาะ) ที่ ๕๘๕/๕๖
ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ ดังนี้
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๘ (๒) วรรคสอง และข้อ ๙ (๒) วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ ดังนั้น เพื่อให้การใช้เงิน
ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงให้
ปฏิบัติดังนี้
๑. มอบอานาจให้ ผบ.ทสส. ผบ.ทบ. ผบ.ทร. และ ผบ.ทอ. มีอานาจอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการ
ตามวงเงินที่ สป. ได้รับการจัดสรร หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่น ซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดอนุมัติจ่ายเงินทด
รองราชการแทนตนได้
๒. การใช้เงินทดรองราชการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ และประกาศ กห. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ค่าใช้จ่า ยที่ กห. เบิกจ่ ายได้ ตามประกาศ กห. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีค่าใช้จ่ายที่ กห. เบิกจ่ายได้ ดังนี้
๑. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สาหรับเจ้าที่ที่ได้รับคาสั่ง
ให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้เบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ
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๒. ค่าน้ามัน ได้แก่ น้ามันเชื้อเพลิง และน้ามันหล่อลื่น ให้เบิกจ่ายได้ตามเกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ามัน
เชื้อเพลิงของยานพาหนะและสิ่งอุปกรณ์แต่ละชนิด เช่น เครื่องกาเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้า เป็นต้น โดยคิดตาม
ระยะทางหรือระยะเวลาในการใช้งาน
๓. ค่า ซ่อมย่ อ ย ได้แ ก่ การซ่อ มแซมยานพาหนะ อุป กรณ์เครื่อ งใช้ ซึ่ งช ารุด เสี ยหาย ในระหว่า ง
ปฏิบัติงาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติให้อยู่สภาพเดิม ตามที่จ่ายจริงโดยประหยัด
๔. ค่า วัสดุที่จาเป็นในการช่วยเหลื อผู้ ประสบภัยพิบัติ ได้แก่ วัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือนของ
ผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ ตามที่จ่ายจริง หลังละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
๕. วัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กระสอบทราย ดิน ลูกรัง เป็นต้น ตามที่จ่ายจริงตามความจาเป็น
๖. ค่าอาหารจัดเลี้ยงผู้ประสบภัยพิบัติ วันละไม่เกิน ๓ มื้อ ๆ ละไม่เกิน ๓๐ บาท ต่อคน
๗. ค่าถุงยังชีพชุดละไม่เกิน ๕๕๐ บาท ต่อครอบครัว
๘. ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ สาหรับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น เท่าที่จ่ายจริงตามความจาเป็น
๙. ค่าอาหารจัดเลี้ยงเจ้ าหน้าที่ของทางราชการ วันละไม่เกิน ๓ มื้อ ๆ ละไม่เกิน ๓๐ บาท ต่อคน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของทางราชการต้องไม่ได้รับเงินอื่นใดจากทางราชการอีก
๑๐. ค่าน้าดื่มแก่ครอบครัวที่ขาดแคลนน้าสะอาดบริโภค ครอบครัวละไม่เกิน ๒๐๐ บาท
๑๑. ค่ าจั ด หาวั ส ดุ เคมีภั ณ ฑ์ และเวชภั ณฑ์ ส าหรั บ ผลิ ต น้าที่ ส ะอาดแจกจ่า ยประชาชน เพื่อ ให้
ประชาชนได้บริโภคน้าที่ปลอดภัย เท่าที่จ่ายจริงตามความจาเป็น
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ผนวก ก
แผนที่แสดงความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
ความเสี่ยงจากอุทกภัย

รูปที่ ก-๑ : แผนที่แสดงการวิเคราะห์พื้นที่น้าท่วมขังระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๕๔ โดย GISTDA
หมายเหตุ ข้อมูลเพิ่มเติมตรวจสอบได้ที่ http://flood.gistda.or.th/ สาหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัด
อื่นๆ อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ สามารถตรวจสอบได้ที่ ttp://cendru.eng.cmu.ac.th/cmflood/map.html
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ความเสี่ยงจากภัยแผ่นดินไหว

รูปที่ ก-๒ แผนที่แสดงความเสี่ยงจากภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย กรมทรัพยากรธรณี
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นอกจากนี้ สิ่งที่จะเป็นประโยชน์เพิ่มเติม ในการวางแผนการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่ได้รับจาก
ภัยแผ่ นดิน ไหว คือ ภาพรอยเลื่ อนมีพลังในประเทศไทย เนื่องจากจานวนที่แน่ชัดของรอยเลื่อนมีพลั งยังมี
ความเห็นที่แตกต่างกันในกลุ่มนักวิชาการที่ทาการศึกษาวิจัยเลื่อนในประเทศไทย สาหรับ กรมทรัพยากรธรณี
ระบุว่า ประเทศไทย มีรอยเลื่อนมีพลัง ๑๔ รอยเลื่อน (มีนาคม ๒๕๕๕) ดังแสดงในรูป ข – ๑ ได้แก่ รอยเลื่อน
แม่จัน แม่อิง แม่ฮ่องสอน พะเยา แม่ทา ปัว เถิน อุตรดิตถ์ เมย เพชรบูรณ์ ศรีสวัสดิ์ เจดีย์สามองค์ ระนอง และ
คลองมะรุ่ย ซึ่งสามารถจัดกลุ่มรอยเลื่อนที่ สาคัญได้ ๓ แนว ตามทิศทางการวางตัวและการเคลื่อนที่ คือ
๑) กลุ่มรอยเลื่อนที่วางตัวในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ -ตะวันตกเฉียงใต้ ๒) กลุ่มรอยเลื่อนที่วางตัวใน
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ และ ๓) กลุ่มรอยเลื่อนที่วางตัวอยู่ในทิศเหนือ-ใต้

รูปที่ ก-๓ แผนที่แสดงรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย กรมทรัพยากรธรณี
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ความเสี่ยงจากภัยดินโคลนถล่ม

รูปที่ ก-๔ แผนที่แสดงความเสี่ยงจากภัยดินโคลนถล่มในประเทศไทย กรมทรัพยากรธรณี
หมายเหตุ ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงระดับจังหวัด ๑๗ จังหวัด สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่
http://www.dmr.go.th/main.php?filename=landslide_province

แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ๒๕๕๘

หน้า 70 ของ

127 หน้า

ผนวก ข
นิยามศัพท์ และคาจากัดความ
ภัยประเภทต่าง ๆ
สาธารณภัย (Disaster) หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์
โรคระบาดสัตว์น้ า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจาก
ธรรมชาติ มีผู้ทาให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือ
ความเสี ย หายแก่ ท รั พ ย์ สิ น ของประชาชนหรื อ ของรั ฐ และให้ ห มายความรวมถึ ง ภั ย ทางอากาศ และ
การก่อวินาศกรรมด้วย (มาตรา ๔ พ.ร.บ.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐)
ภัยพิบัติ หมายถึง ๑. สาธารณภัยอันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง
ภั ยจากลู กเห็ บ ภั ยจากไฟป่ า ภั ยที่ เกิ ดจากโรคหรื อการระบาดของแมลงหรื อศั ตรู พื ชทุ กชนิ ด อากาศหนาวจั ด
ผิ ด ปกติ ภั ย สงคราม และภั ย อั น เนื่ อ งมาจากการกระท าของผู้ ก่ อ การร้ า ย กองก าลั ง จากนอกประเทศ
ตลอดจนภั ยอื่ นๆ ไม่ ว่ าเกิ ดจากธรรมชาติ หรื อมี บุ คคลหรื อสั ตว์ ท าให้ เกิ ดขึ้ น ซึ่ งก่ อให้ เกิ ดอั นตรายแก่ ชี วิ ต
ร่างกายของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน (ระเบียบ กค. ว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่ อช่ วยเหลือผู้ ประสบภัยพิบั ติกรณี ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖) และ ๒ หมายความถึง อั คคี ภัย วาตภัย อุ ทกภัย ธรณี
พิ บั ติ ภั ย ตลอดจนภั ยอื่ น ๆ อั นมี มาเป็ นสาธารณะ ไม่ ว่ าเกิ ดจากธรรมชาติ หรื อมี ผู้ ท าให้ เกิ ดขึ้ น ซึ่ งก่ อให้ เกิ ด
อันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ
(คาสั่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒)
อุทกภัย (Flood) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีน้าท่วมพื้นดินสูงกว่าระดับปกติ ซึ่งมีสาเหตุจากมีปริมาณ
น้าฝนมากจนทาให้มีปริมาณน้าส่วนเกินมาเติมปริมาณน้าผิวดินที่มีอยู่ตามสภาพปกติ จนเกินขีดความสามารถ
การระบายน้าของแม่น้า ลาคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระทาของมนุษย์ โดยการปิดกั้นการไหลของน้า
ตามธรรมชาติ ทั้งเจตนาและไม่เจตนา จนเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และสิ่งแวดล้อม
น้าท่วมขัง/น้าล้นตลิ่ง (Inundation/Over Bank Flow) หมายถึง สภาวะน้าท่วมหรือสภาวะน้าล้นตลิ่ง
ที่เกิดขึ้นเนื่องจากระบบระบายน้าไม่มีประสิทธิภาพ มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป อันเป็นผลจากการเกิดฝนตกหนัก
ณ บริเวณนั้นๆ ติดต่อกันเป็ นเวลาหลายวัน มักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบลุ่มริมแม่น้าและบริเวณชุมชนเมืองใหญ่ๆ
น้าท่วมขังส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณท้ายน้าและแผ่เป็นบริเวณกว้างเนื่องจากไม่สามารถระบายน้าได้ทัน
น้าท่วมฉับพลัน (Flash Flood) หมายถึง ภาวะน้าท่วมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในพื้นที่ เนื่องจาก
ฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ซึ่งมีความชันมาก และมีคุณสมบัติในการกักเก็บน้าหรือต้านน้าน้อย หรืออาจเกิดจาก
สาเหตุอื่นๆ เช่น เขื่อนหรืออ่างเก็บน้าพังทลาย น้าท่วมฉับพลัน มักเกิดขึ้นหลังจากฝนตกหนัก และมักเกิดขึ้น
ในบริเวณที่ราบระหว่างหุบเขา ซึ่งอาจจะไม่มีฝนตกหนักในบริเวณนั้นมาก่อนเลย แต่มีฝนตกหนักมากบริเวณ
ต้นน้าที่อยู่ห่างออกไป การเกิดน้าท่วมฉับพลันมีความรุนแรงและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมาก โอกาสที่จะป้องกัน
และหลบหนีจึงมีน้อย
ดินถล่มหรือโคลนถล่ม (Landslide or Mud/Debris Flow) หมายถึง ปรากฏการณ์ที่มวลดิน หรือ
หิ น ไถลเลื่ อ นลงจากพื้ น ที่ สู ง สู่ พื้ น ที่ต่ ากว่า ภายใต้ อิ ท ธิพ ลแรงโน้ ม ถ่ว งของโลก และการมี น้ าเป็ น ตัว กลาง
ทาให้มวลวัสดุเกิดความไม่มีเสถียรภาพ อัตราการไถลเลื่อนดังกล่าวข้างต้นอาจช้าหรือเร็วขึ้นกับประเภทของ
วัสดุ ความลาดชัน สภาพสิ่งแวดล้อม และปริมาณน้าฝน ในบางกรณีแผ่นดินถล่มอาจเกิดจากแผ่นดินไหว หรือ
ภูเขาไฟระเบิด การเคลื่อนตัวของวัสดุดังกล่าวอาจพัดพาต้นไม้ บ้านเรือน รถยนต์ สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ชารุด หรือ
พังทลาย และยังอาจทาให้ช่องเปิดของสะพานและแม่น้าลาคลองอุดตัน จนเป็นสาเหตุให้เกิดอุทกภัยขึ้นได้ใน
เส้นทางการเคลื่อนตัว ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และสิ่งแวดล้อม
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พายุหมุนเขตร้อน (Tropical Cyclone) หมายถึง พายุหมุนที่เกิดขึ้นในน่านน้าเขตร้อนมีความกดอากาศ
ที่ศูนย์กลางของพายุต่ามาก และมีลมพัดเวียนเป็นรูปก้นหอยเข้าหาศูนย์กลางของพายุในชั้นบรรยากาศระดับ
ล่างแบบทวนเข็มนาฬิกา โดยสามารถแบ่งชนิดของพายุตามความแรงของลมที่พัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางเป็น ๓
ระดับ คือ ๑) พายุดีเปรสชั่น มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่ถึง ๖๓ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ๒) พายุโซนร้อน
หรือพายุไซโคลน มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง ๖๓ – ๑๑๗ กิโลเมตรต่อชั่วโมง และ ๓) พายุไต้ฝุ่น หรือ
พายุไซโคลนกาลังแรง เป็นพายุที่มีความแรงลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางมากกว่า ๑๑๗ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนชื่อ
พายุที่เรียกแตกต่างกันนั้น ขึ้นอยู่กับแหล่งที่เกิดของพายุ กล่าวคือ ในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันออก
รวมทั้งทะเลจีนใต้จะเรียก พายุโซนร้อนและไต้ฝุ่น ส่วนในมหาสมุทรอินเดียเหนือ รวมทั้งอ่าวเบงกอล และ
ทะเลอันดามันจะเรียก พายุไซโคลน
คลื่นพายุซัดฝัง (Storm Surge) หมายถึง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับพายุหมุนเขตร้อนที่มี
ความแรงลมมากกว่า ๑๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระดับน้าที่สูงขึ้นจากความกดอากาศที่ลดต่าลงบริเวณใกล้ศูนย์กลาง
ของพายุพร้อมกับคลื่นลมแรงจัดที่พัดเข้าหาฝั่ง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ราบชายฝั่งทะเลใกล้ศูนย์กลาง
ของพายุ โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งที่เป็นด้านรับลม ระดับความรุนแรงของความเสียหายจะขึ้นอยู่กับความแรงลม
ของพายุ สภาพภูมิประเทศ และขนาดของชุมชน
พายุฤดูร้อน (Thunderstorms) หมายถึง พายุที่เกิดในช่วงที่มีลักษณะอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน
หลายวัน และเมื่อมีอากาศเย็นจากความกดอากาศสูงในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนพัดมาปะทะกับอากาศ
ร้อน จะทาให้อากาศร้อนชื้นที่เบากว่าลอยตัวขึ้นเหนืออากาศเย็นอย่างรวดเร็ว เกิดเป็นเมฆและพายุฟ้าคะนอง
ที่มียอดเมฆสูงมาก (เมฆคิวมูโลนิมบัส) เกิดพายุฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า และมั กมีลูกเห็บตกตามมา
ด้วย พายุฤดูร้อนมักเกิดขึ้นและสิ้นสุดลงในช่วงเวลาสั้น ๆ ไม่เกินหนึ่งชั่วโมง และครอบคลุมบริเวณพื้นที่ไม่เกิน
๒๐ – ๓๐ ตารางกิโลเมตร แต่จะมีลมกระโชกแรงที่เริ่มสร้างความเสียหาย เมื่อมีความแรงลมตั้งแต่ ๕๐ กิโลเมตร
ต่อชั่วโมงขึ้นไป
ลูกเห็ บ (Hail) หมายถึ ง ก้อนน้ าลั กษณะเหมื อนน้าแข็ งซึ่ งมี รูปร่างที่ ไม่แน่นอน เกิดจากละอองหยาดฝน
ซึ่งเย็นแบบยิ่งยวดในเมฆฝน (ยังอยู่ในสภาพของเหลวที่อุณหภูมิต่ากว่าจุดเยือกแข็ง) ปะทะกับวัตถุแข็ง เช่น
ผงฝุ่น หรือ ก้อนลูกเห็บที่เกาะตัวอยู่ก่อนแล้ว จนเกิดการแข็งตัวเกาะรอบวัตถุนั้น ๆ และกลายเป็นก้อนลูกเห็บ
ซึ่งมักเกิดขึ้นพร้อมกับพายุฤดูร้อน
วาตภัยจากพายุหมุนเขตร้อน (Storm Caused by Tropical Cyclone) หมายถึง ความเสียหาย
ของอาคารบ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างจากความแรงของลมที่พัดเวียนเข้า
หาศูนย์กลางของพายุ ภัยดังกล่าวเกิดขึ้นตามแนวเส้นทางเดินของพายุ โดยปกติจะมีความกว้าง ๕๐ – ๑๐๐
กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับ ขนาดและความแรงของพายุแต่ละลูก โดยความเสียหายจะมีมากที่สุดบริเวณใกล้ แนว
ศูนย์กลางที่พายุเคลื่อนผ่าน
วาตภัยจากพายุฤดูร้อน (Storm Caused by Thunderstorms) หมายถึง ความเสียหายของ
อาคารบ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณแคบๆ จากลมกระโชกแรงที่เกิดจากพายุฝน
ฟ้าคะนอง หรือลูกเห็บ (Hail) มักเกิดในระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่งบ่อยครั้งมีความเร็วลมเกินกว่า ๑๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง
อัคคีภัย (Fire) หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทาให้เกิดการติดต่อลุกลาม
ไปตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้น ถ้าการลุกไหม้ที่มีเชื้อเพลิง
หนุนเนื่อง หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น
ภัยที่เกิด จากสารเคมีและวัต ถุอัน ตราย หมายถึง ภัยที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตรายรั่ว ไหล
พลิงไหม้และการระเบิด ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่มีการเก็บ การใช้ การบรรจุ และการขนส่ง ทั้งที่เคลื่อนที่ได้
และไม่ได้
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สารเคมีและวัตถุอันตราย หมายถึง วัตถุที่ระเบิดได้ (อาทิ กระสุนปืน ดินระเบิด ดินปืน ตัวจุดระเบิด
พลุ แก๊ป ประทัด และดอกไม้ไฟ เป็นต้น) ก๊าซ (อาทิ ก๊าซหุงต้ม ก๊าซไฮโดรเจน ก๊าซบิวเทน ก๊าซคลอรีน และ
ก๊าซแอมโมเนีย เป็นต้น) ของเหลวไวไฟ (อาทิ บิวเทน เมทิลแอลกอฮอล์ เอทิลแอลกอฮอล์ และน้ามัน เป็ นต้น)
ของแข็งไวไฟ (อาทิ กามะถัน ฟอสฟอรัส และลิกไนต์ เป็นต้น) สารออกซิไดซ์และสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์
สารมีพิษและสารติดเชื้อโรค วัสดุกัมมันตรังสี (อาทิ โคบอล – ๖๐ และเรเดียม – ๒๒ เป็นต้น) สารกัดกร่อน
สารหรือวัตถุอื่นที่อาจเป็นอันตรายได้ อาวุธเคมี สารเคมี พิษ สารที่ใช้ผลิตสารเคมีพิษ องค์ประกอบหลักของ
ระบบเคมีที่มีองค์ประกอบทวิภาคหรือพหุภาค และอาวุธชีวภาพ
ภัยจากการคมนาคมขนส่ง หมายถึง ภัยจากอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ทางน้า และทางอากาศ
ภัยจากระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ ภัยจากกระบวนการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย และภัยจากการ
รั่วไหลของน้ามันและวัตถุอันตรายในแหล่งน้า รวมถึงการเททิ้งน้ามันหรือของเสียในแม่น้า หรือทะเล
ภัยแล้ง หมายถึง ความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อันเกิดจากการที่มีปริมาณฝนน้อยหรือฝนไม่ตก
เป็นระยะเวลานานและครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ทาให้เกิดการขาดแคลนน้าดื่ม น้าใช้ พืชพันธุ์ไม้ต่างๆ
ขาดน้ าไม่ส ามารถเจริ ญเติบโตได้ตามปกติ เกิดความเสียหายและส่ งผลกระทบอย่างกว้างขวางรุนแรงต่ อ
ประชาชน
ภัยหนาว หมายถึง ภัยที่เกิดจากสภาพอากาศที่มีความหนาวจัด อุณหภูมิต่ากว่า ๑๕ องศาเซลเซียส
และลดลงต่อเนื่องจนประชาชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและกว้างขวาง
ไฟป่า หมายถึง ไฟที่เกิดจากสาเหตุใดก็ตาม แล้วลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุม ทั้งนี้
ไม่ว่าไฟนั้นจะเกิดขึ้นในป่าธรรมชาติหรือสวนป่า
หมอกควัน หมายถึง ปรากฏการณ์ที่ฝุ่น ควัน และอนุภาคแขวนลอยในอากาศ รวมตัวกันในสภาวะ
ที่อากาศปิด
การเผาในที่โล่ง หมายถึง ไฟไหม้ การเผาไหม้ หรือไฟคุกรุ่นใดๆ หรือการเผาวัสดุใดๆ ที่เกิดขึ้นในที่
เปิดโล่ง โดยที่ฝุ่น ควัน ก๊าซ และสารพิษอื่นจากการเผาไหม้ สามารถแพร่กระจายไปได้ในบรรยากาศ
แผ่นดิ น ไหว หมายถึง การสั่ น สะเทือนของพื้นดิน อันมีส าเหตุห ลักมาจากการขยับเคลื่ อนตัวของ
เปลือกโลก การสั่นสะเทือนนี้อาจมีระดับความรุนแรงขั้นต่าที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ แต่บางครั้งก็อาจมี
ระดับความรุนแรงในขั้นที่เป็นอันตรายจนก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงได้
อาคารถล่ม หมายถึง อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ ตึก บ้าน โรง เรือน ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงาน
ที่ได้รับความเสียหายจากการโยกไหวตัวรุนแรง ซึ่งเป็นผลมาจากแผ่นดินไหวและอาจทาให้เกิดความเสียหาย
หรือพังทลายลงมาได้
สึนามิ หมายถึง คลื่นยักษ์ คาว่า สึนามิเป็นภาษาญี่ปุ่น แปลว่า คลื่นท่าเรือ ซึ่งสามารถ แบ่งได้เป็น
๒ ประเภท ได้แก่ ๑) คลื่นสึนามิเฉพาะแห่ง (Local Tsunami) มักจะเกิดใกล้ๆ ชายฝั่งและเคลื่ อนเข้าถล่ม
ชายฝั่งอย่างทันทีทันใด และ ๒) คลื่นสึนามิ ที่เดินทางข้ามทวีป (Distance Tsunami) มักจะเกิดจาก
แผ่นดินไหวที่ค่อนข้างรุนแรงและสามารถเคลื่อนตัวข้ามทวีปไปยังชายฝั่งที่อยู่ห่างไกลหลายหมื่นกิโลเมตร
โดยสาเหตุของการเกิดคลื่นสึนามิ มีหลายสาเหตุ เช่น แผ่นดิ นไหว ภูเขาไฟระเบิด ดินถล่ม และดาวเคราะห์
น้อยตกลงสู่มหาสมุทร
โรคระบาดในมนุ ษ ย์ หมายถึ ง การจ าแนกโรคอย่ า งหนึ่ ง ซึ่ ง ปรากฏขึ้ น ในประชากรกลุ่ ม หนึ่ ง ใน
ระยะเวลาหนึ่ ง ในอั ต ราที่ สู ง ขึ้ น มากกว่ า ที่ ค าดการณ์ ไ ว้ โดยเที ย บกั บ ประวั ติ ก ารเกิ ด โรคในอดี ต โรคนั้ น
อาจเป็นโรคติดต่อทางสัมผัสหรือไม่ก็ได้ แต่ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งในพื้นที่เกิดโรคระบาด
และพื้นที่ใกล้เคียง
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ภัยด้านความมั่นคง หมายถึง ภัยที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ
ภาวะปกติ หมายถึง ภาวะที่ประเทศปราศจากภัยจากการกระทาของศัตรูภายในประเทศ หรือภัยจาก
การรุกรานจากภายนอกประเทศ
ภาวะไม่ปกติ หมายถึง ภาวะในระหว่างเวลาที่ประเทศมีภัยจากการกระทาของศัตรูอย่างรุนแรง
ภายในประเทศ หรือจากการรุกรานจากภายนอกประเทศ จนถึงขั้นที่ต้องมีการระดมสรรพกาลังของชาติ และ
รวมถึงการรบ การสงคราม
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หมายถึง การดาเนินการเพื่อป้องกัน ควบคุม แก้ไข และ
ฟื้นฟูสถานการณ์ใด ที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภัยอันเกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ก่อให้เกิด ความไม่สงบสุข
ทาลาย หรือทาความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐให้กลับสู่ สภาวะปกติเพื่อให้
เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ
ฉุกเฉิน หมายถึง เกิดขึ้น โดยปัจจุบันทันด่ว นหรือเป็นที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ และ
จาเป็นต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน (ระเบียบ กค. ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖)
สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น หมายถึ ง สถานการณ์ อั น กระทบหรื อ อาจกระทบต่ อ ความสงบเรี ย บร้ อ ย
ของประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ หรืออาจทาให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่
ในภาวะคับขันหรือมีการกระทาความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญาการรบหรือการ
สงคราม ซึ่ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ม าตรการเร่ ง ด่ ว นเพื่ อ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต
ผลประโยชน์ของชาติ การปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน การดารงชีวิตโดยปกติสุขของ
ประชาชน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบร้อยหรือประโยชน์ส่วนรวม หรือการป้องปัดหรือแก้ไข
เยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอย่างฉุกเฉินและร้ายแรง
ภัยพิบัติฉุกเฉิน หมายถึง สถานการณ์ที่ภาคีประกาศว่าไม่สามารถรับมือกับภัยพิบัติได้ (AADMER)
ภัยทางอากาศ หมายถึง ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ (มาตรา ๔ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐)
การก่อวิ น าศกรรม หมายถึง การกระทาใดๆ อันเป็นการมุ่ งทาลายทรัพย์สิ น ของประชาชนหรื อ
ของรั ฐ หรื อ สิ่ งอั น เป็ น สาธารณู ป โภค หรื อ การรบกวน ขั ด ขวาง หน่ ว งเหนี่ ย ว ระบบการปฏิ บัติ ง านใดๆ
ตลอดจนการประทุษร้ายต่อบุคคลอันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมือง การเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ (มาตรา ๔ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐)
การก่อการร้าย หมายถึง การกระทาใดๆ ที่สร้างความปั่นป่วนให้ประชาชนเกิด ความหวาดกลัว หรือ
เพื่อขู่เข็ญหรือบีบบังคับรัฐบาล หรือองค์การระหว่างประเทศให้กระทาหรือละเว้นกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด
อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินที่สาคัญ
การก่อการร้ายสากล หมายถึง การปฏิบัติการของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มุ่งหวังผลตามเงื่อนไข
ข้อเรียกร้องทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งส่วนใหญ่จะปฏิบัติการล่วงล้าเขตแดน หรือเกี่ยวพันกับชาติ
อื่น การกระทานั้นอาจเป็นไปโดยเอกเทศ ปราศจากการสนับสนุนจากรัฐใดๆ หรือมีรัฐใดรัฐหนึ่งสนับสนุนรู้เห็น
ก็ได้ เมื่อเกิดขึ้นย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อผลประโยชน์ของชาติ พันธกรณีระหว่างประเทศ นโยบายของชาติ
ทั้งด้านการเมืองและการป้องกันประเทศ การเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของชาติ
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การดาเนินการและการปฏิบัติ
การป้องกัน หมายถึง มาตรการและกิจกรรมต่างๆ ที่กาหนดขึ้นล่วงหน้า ทั้งทางด้านโครงสร้าง และที่
มิใช่ด้านโครงสร้าง เพื่อลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย
การลดผลกระทบ หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงและลดผลกระทบทางลบจาก
สาธารณภัย และยังหมายถึงการลดและป้องกันมิให้เกิดเหตุหรือลดโอกาสที่อาจก่อให้เกิดสาธารณภัย
การเตรี ยมความพร้ อม หมายถึง มาตรการและกิ จกรรมที่ด าเนินการล่ วงหน้ าก่อนเกิดสาธารณภัย เพื่ อ
เตรียมพร้อมการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้สามารถรับมือกับผลกระทบจากสาธารณภัยได้อย่างทันการณ์
และมีประสิทธิภาพ
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน หมายถึง การจัดตั้งองค์กรและการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อรับผิดชอบ
ในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมรับมือและการฟื้นฟู
บูรณะ
การฟื้นฟู หมายถึง การฟื้นฟูสภาพเพื่อทาให้สิ่งที่ถูกทาลายหรือได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย
ได้รับการช่วยเหลือ แก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม รวมทั้งให้ผู้ประสบภัยสามารถดารงชีวิตตาม
สภาพปกติได้โดยเร็ว
การจัดการภัยพิบัติ หมายถึง การดาเนินการต่างๆ ในช่วงก่อน ระหว่างและหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติ
เพื่อควบคุมภัยพิบัติ และเพื่อจัดทากรอบการให้ความช่วยเหลือบุคคล และ/หรือชุมชนที่อยู่ในอันตราย ให้
หลีกเลี่ยง ลดและฟื้นตัวจากผลกระทบจากภัยพิบัติ (AADMER)
การให้ความช่วยเหลือ หมายถึง การดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโดยเร่งด่วนตามความ
จาเป็นและเหมาะสมเมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในท้องที่หนึ่งท้องที่ใด โดยมุ่งหมายที่จะบรรเทาความ
เดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติ แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ใด (ระเบียบ กค. ว่า
ด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖)
การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ หมายถึง การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินสาหรับค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการดารงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน หรือเป็นการซ่อมแซม
ให้คืน สู่สภาพเดิมอันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยไม่สามารถใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
เพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างหรือสาธารณูปโภคที่ถาวรหรือก่อสร้างใหม่ได้ (ระเบียบ กค. ว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖)
ความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ หมายถึง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายหรือคาดว่าจะมีความเสียหาย
ทั้งในชีวิต บาดเจ็บ ทรัพย์ สิน ความเป็ นอยู่ธุรกิจทางเศรษฐกิจ หรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้ อม ซึ่งเป็น
ผลกระทบมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ หรือมนุษย์ และสภาวะที่มีความเปราะบาง (AADMER)
การลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ หมายถึง องค์ประกอบของกรอบความคิดที่พิจารณาว่าจะลดความ
เปราะบาง และความเสี่ยงต่อภัยพิบัติที่มีต่อสังคมทั้งหมดลงได้ การหลีกเลี่ยงโดยการป้องกัน หรือกาหนด
ขอบเขตโดยการบรรเทา และการเตรีย มพร้อมต่อผลกระทบที่จะเกิดจากภัยพิบัติ ภายใต้การพั ฒนาอย่าง
ยั่งยืน (AADMER)
การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน หมายถึง การเตรียมตนเอง และการเตรียมชุมชนให้มี
ความพร้อมที่จะเผชิญภัยพิบัติโดยได้รับผลกระทบน้อยที่สุด หรือสามารถอยู่ร่วมกับภัยได้อย่างสงบสุขและ
พึ่งพาความช่วยเหลือจากภายนอกให้น้อยที่สุด
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การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า หมายถึง การสื่อสารเพื่อแจ้งข้อมูลและข่าวสารเพื่อเตือนภัยอย่างมี
ประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์โดยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีโอกาสและเวลาเพียงพอในการรับมือกับภัย
พิบัติ การแจ้งเตือนภัยจะต้องดาเนินการผ่านองค์การ องค์กร สถาบันหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
องค์การ องค์กร หน่วยงาน กลุ่มบุคคล ผู้ที่เกี่ยวข้อง
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่ งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งองค์กรความร่วมมือระดับ
ภูมิภาคที่ก่อตั้งเมื่อ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๕ โดยการลงนามปฏิญญากรุงเทพ
ศูนย์ ประสานงานของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวั นออกเฉียงใต้ เพื่อการช่วยเหลือด้านมนุ ษยธรรม
ในการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster
Management: AHA Center) หมายถึง ศูนย์ประสานงานที่ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อให้มีบทบาทหน้าที่ หลักในการ
อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานร่วมกันและการประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ ในการจัดการภัยพิบัติบนพื้นฐานของการดาเนินการ
โดยประเทศสมาชิกก่อน ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
รัฐสมาชิก หมายถึง ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (AADMER)
ภาคี หมายถึง รัฐสมาชิกที่ได้ให้ความเห็นชอบต่อพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วย การจัดการ
ภัยพิบัติและตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (AADMER)
ภาคีผู้รับ หมายถึง ภาคีซึ่งยอมรับข้อเสนอที่จะให้ความช่วยเหลือจากผู้ให้ทั้งหลายเมื่อเกิดภัยพิบัติ
ฉุกเฉิน (AADMER)
ภาคีผู้ขอ หมายถึง ภาคีที่ขอความช่วยเหลือจากอีกภาคี หรือหลายภาคีเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน
(AADMER)
หน่ วยงานของรั ฐ หมายถึ ง ส่ วนราชการ รั ฐวิ สาหกิ จ องค์ การมหาชนและหน่ วยงานอื่ นของรั ฐ แต่ ไม่
หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๔ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐)
องค์กรที่มิใช่รัฐ (Non Government Organization: NGO) คือ องค์กรที่ไม่ใช่ภาคราชการ และไม่ใช่
ภาคธุ รกิ จที่ แสวงหาก าไร ซึ่ งก่ อตั้ งและด าเนิ นการโดยกลุ่ มบุ คคล ที่ มี ความมุ่ งมั่ นในอั นที่ จะเข้ ามามี ส่ วนร่ วม
ในการแก้ไข ปั ญหาสังคม โดยเฉพาะปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของกลุ่ มบุคคลผู้ด้อยโอกาสและประชาชนผู้ ทุกข์ยาก
อันเกิดจากผลกระทบของการพัฒนา
องค์กรภาคประชาสังคม (Civil Society Organization: CSO) หมายถึง องค์กร หรือองค์การอิสระ
ที่ไม่ขึ้นกับรัฐ ได้แก่ กลุ่มชุมชน (Community Groups) องค์กรที่มิใช่รัฐ (NGO) สหภาพแรงงาน (Labor Unions)
องค์กรเพื่อการกุศล (Charitable Organizations) องค์กรที่มีความเชื่อเป็นพื้นฐาน (Faith-based Organizations)
สมาคมตามสาขาอาชีพ (Professional Associations) และ มูลนิธิ (Foundations) เป็นต้น
ผู้ให้ความช่วยเหลือ หมายถึง รัฐ องค์การระหว่างประเทศ และนิติบุคคลหรือบุคคลที่เสนอ และ/หรือ
ให้ความช่วยเหลือแก่ภาคีผู้รับหรือภาคีที่ขอความช่วยเหลือ เมื่อเกิดกรณีภัยพิบัติฉุกเฉิน (AADMER)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายถึง นิติบุคคลหนึ่ง หรือมากกว่าที่ได้รับมอบหมายและอานาจจากแต่ละ
ภาคี ให้ปฏิบัติการในนาม ในการอนุวัติข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและตอบโต้สถานการณ์
ฉุกเฉิน (AADMER)
หน่วยงานประสานงานหลักระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานที่ได้รับ มอบหมาย และอานาจจากภาคี ที่
จะเป็นผู้มีหน้าที่รับและส่งข้อมูล ภายใต้ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและตอบโต้สถานการณ์
ฉุกเฉิน (AADMER)
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง (มาตรา ๔ พ.ร.บ.ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ หมายถึง องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาลเมืองพัทยา และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจั ดตั้ง แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร (มาตรา ๔ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐)
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ หมายถึง กองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ กองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล กองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบล และกองอ านวยการป้อ งกั นและบรรเทาสาธารณภั ย
กรุงเทพมหานคร/สานักงานเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้อานวยการ หมายถึง ผู้อานวยการกลาง ผู้อานวยการจังหวัด ผู้อานวยการอาเภอ ผู้อานวยการท้องถิ่น
และผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร (มาตรา ๔ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐)
ผู้อานวยการในเขตพื้นที่ หมายถึง ผู้อานวยการจังหวัด รองผู้อานวยการจังหวัด ผู้อานวยการอาเภอ
ผู้ อ านวยการท้ อ งถิ่ น ผู้ ช่ ว ยผู้ อ านวยการท้ อ งถิ่ น และผู้ อ านวยการกรุ ง เทพมหานคร รองผู้ อ านวยการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร
เจ้า พนักงาน หมายถึง ผู้ซึ่ งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
พื้นที่ต่างๆ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ (มาตรา ๔ พ.ร.บ.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายถึง เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ นายกเทศมนตรี สาหรับในเขตเทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาหรับใน
เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา สาหรับใน
เขตเมืองพัทยา ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด สาหรับในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
อาสาสมัคร หมายถึง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (มาตรา ๔ พ.ร.บ.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐)
ผู้ประสบภัยพิบัติ หมายถึง ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน แต่ไม่รวมถึง
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ (ระเบียบ กค. ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖)
กฎ มาตรฐาน และระเบียบปฏิบัติ
ระเบียบ กค. ว่าด้วยเงินทดรองราชการ ฯ หมายถึง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อวางหลักเกณฑ์สาหรับ
ส่วนราชการในการดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโดยเร่งด่วนตามความจาเป็ นและเหมาะสมเมื่อเกิดภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในท้องที่หนึ่งท้องที่ใด โดยมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัย
พิบัติ แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ใด

แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ๒๕๕๘
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ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (ASEAN Agreement on
Disaster Management and Emergency Response: AADMER) หมายถึง ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการ
จัดการภัยพิบัติและตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ประเทศสมาชิกอาเซียน มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน ในการจัดหา
กลไกที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถลดความเสียหายจากภัยพิบัติต่อชีวิต และต่อทรัพย์สินของสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อมของภาคีต่างๆ และเพื่อร่วมกันตอบโต้ภัยพิบัติฉุกเฉิน โดยการร่วมมือกันระดับชาติ และขยาย
ความร่วมมือระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ โดยการดาเนินการภายในกรอบของการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และภายใต้บทบัญญัติของความตกลง ที่ลงนามเมื่อ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๐
ระเบียบปฏิบัติประจาของอาเซียนสาหรับการเตรียมพร้อมและการประสานงานในการปฏิบัติการ
ร่วมกันของภูมิภาคในการบรรเทาภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (Standard Operating Procedure
for Regional Standby Arrangements and Coordination of Joint Disaster Relief and Emergency
Response Operations: SASOP) หมายถึง คู่ มื อและแนวทางการปฏิ บั ติส าหรับ ประเทศสมาชิ กสมาคม
ประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ในการปฏิบัติการร่วมในการบรรเทาสาธารณภัย (Disaster
Relief) และการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response) โดยรวมถึงการอานวยความสะดวกและ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและขีดความสามารถทางทหารและทางภาคพลเรือน ซึ่งผ่านการรับรอง ในการ
ประชุม ASEAN Committee Disaster Management ครั้งที่ ๑๑ เมื่อ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑
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ผนวก ค
การแบ่งมอบพื้นที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั ิ
จังหวัด
อาเภอ/เขต

ผู้แทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กปภ.อ./กปภ.จ.
สป.

๑. กรุงเทพมหานคร (๕๐ เขต)
เขตพระนคร
เขตดุสิต
เขตหนองจอก
เขตบางรัก
เขตบางเขน
เขตบางกะปิ
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพระโขนง
เขตมีนบุรี
เขตลาดกระบัง
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตพญาไท
เขตธนบุรี
เขตบางกอกใหญ่
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตตลิ่งชัน
เขตบางกอกน้อย
เขตบางขุนเทียน
เขตภาษีเจริญ
เขตหนองแขม
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตบางพลัด
เขตดินแดง
เขตบึงกุ่ม
เขตสาทร
เขตบางซื่อ
เขตจตุจักร

บก.ทท.

ทบ.
ศบภ.มทบ.๑๑

ทร.

ทอ.

ศบภ.พล.๑ รอ.
ศบภ.พล.๑ รอ.
ศบภ.ทอ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ศบภ.พล.๑ รอ.
ศบภ.พล.๑ รอ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ศบภ.พล.๑ รอ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ศบภ.ทอ.
ศบภ.ทอ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ศบภ.พล.๑ รอ.
ศบภ.พล.๑ รอ.
ศบภ.ฐท.กท.
ศบภ.ฐท.กท.
ศบภ.พล.๑ รอ.
ศบภ.ฐท.กท.
ศบภ.ฐท.กท.
ศบภ.ฐท.กท.
ศบภ.ฐท.กท.
ศบภ.ฐท.กท.
ศบภ.ฐท.กท.
ศบภ.ฐท.กท.
ศบภ.ฐท.กท.
ศบภ.พล.๑ รอ.
ศบภ.ทอ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ศบภ.สป.
ศบภ.พล.๑ รอ.

หมายเหตุ

แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ๒๕๕๘
จังหวัด
อาเภอ/เขต
เขตบางคอแหลม
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตสวนหลวง
เขตจอมทอง
เขตดอนเมือง
เขตราชเทวี
เขตลาดพร้าว
เขตวัฒนา
เขตบางแค
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตคันนายาว
เขตสะพานสูง
เขตวังทองหลาง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตทวีวัฒนา
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
๒. กาญจนบุรี (๑๓ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.ไทรโยค
อ.บ่อพลอย
อ.ศรีสวัสดิ์
อ.ท่ามะกา
อ.ท่าม่วง
อ.ทองผาภูมิ
อ.สังขละบุรี
อ.พนมทวน
อ.เลาขวัญ
อ.ด่านมะขามเตี้ย
อ.หนองปรือ

หน้า 79 ของ

ผู้แทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กปภ.อ./กปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.

ทร.

ทอ.

ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.

ศบภ.ฐท.กท.
ศบภ.ทอ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.

ศบภ.ทอ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.

ศบภ.ฐท.กท.
ศบภ.สสน.นทพ.

ศบภ.ทอ.
ศบภ.ทอ.
ศบภ.พล.๑ รอ.
ศบภ.ทอ.
ศบภ.ทอ.
ศบภ.ฐท.กท.
ศบภ.ฐท.กท.
ศบภ.ฐท.กท.
ศบภ.ฐท.กท.
ศบภ.มทบ.๑๗
ศบภ.พล.ร.๙
ศบภ.พล.ร.๙
ศบภ.พล.ร.๙
ศบภ.พล.ร.๙
ศบภ.พล.ร.๙
ศบภ.พล.ร.๙
ศบภ.นพค.๑๑
ฯ
ศบภ.นพค.๑๑
ฯ

ศบภ.พล.ร.๙
ศบภ.พล.ร.๙
ศบภ.พล.ร.๙
ศบภ.พล.ร.๙

127 หน้า
หมายเหตุ

แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ๒๕๕๘
จังหวัด
อาเภอ/เขต

สป.

บก.ทท.

อ.เนินขาม

ทบ.

ทร.

ทอ.

ศบภ.พล.ร.๙
ศบภ.กปช.จต.

อ.เมือง
อ.ขลุง
อ.ท่าใหม่
อ.โป่งน้าร้อน
อ.มะขาม
อ.แหลมสิงห์
อ.สอยดาว
อ.แก่งหางแมว
อ.นายายอาม
อ.เขาคิชฌกูฎ
๔. ฉะเชิงเทรา (๑๑ อาเภอ)

อ.เมือง
อ.มโนรมย์
อ.วัดสิงห์
อ.สรรพยา
อ.สรรคบุรี
อ.หันคา
อ.หนองมะโมง

127 หน้า

ผู้แทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กปภ.อ./กปภ.จ.

อ.ห้วยกระเจา
๓. จันทบุรี (๑๐ อาเภอ)

อ.เมือง
อ.บางคล้า
อ.บางน้าเปรี้ยว
อ.บางปะกง
อ.บ้านโพธิ์
อ.พนมสารคาม
อ.ราชสาส์น
อ.สนามชัยเขต
อ.แปลงยาว
อ.ท่าตะเกียบ
อ.คลองเขื่อน
๕.ชัยนาท (๘ อาเภอ)

หน้า 80 ของ

ศบภ.กปช.จต.
ศบภ.กปช.จต.
ศบภ.กปช.จต.
ศบภ.กปช.จต.
ศบภ.กปช.จต.
ศบภ.กปช.จต.
ศบภ.กปช.จต.
ศบภ.กปช.จต.
ศบภ.กปช.จต.
ศบภ.กปช.จต.

ศบภ.มทบ.๑๒
ศบภ.นรด.
ศบภ.สนภ.๑
ฯ

ศบภ.สนภ.๑
ฯ
ศบภ.สนภ.๑
ฯ
ศบภ.สนภ.๑
ฯ

ศบภ.นรด.
ศบภ.นรด.
ศบภ.นรด.
ศบภ.นรด.
ศบภ.นรด.
ศบภ.นรด.
ศบภ.มทบ.๑๓
ศบภ.ศป.
ศบภ.บน.๔
ศบภ.บน.๔
ศบภ.บน.๔
ศบภ.ศบบ.
ศบภ.ศบบ.
ศบภ.ศป.
ศบภ.ศบบ.

หมายเหตุ

แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ๒๕๕๘
จังหวัด
อาเภอ/เขต

หน้า 81 ของ

ผู้แทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กปภ.อ./กปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.

๖. ชลบุรี (๑๑ อาเภอ)

ศบภ.มทบ.๑๔

อ.เมือง
อ.บ้านบึง
อ.หนองใหญ่
อ.บางละมุง
อ.พานทอง
อ.พนัสนิคม
อ.ศรีราชา
อ.เกาะสีชัง
อ.สัตหีบ
อ.บ่อทอง
อ.เกาะจันทร์
๗. ตราด (๗ อาเภอ)

ศบภ.ร.๒๑ รอ.

อ.เมือง
อ.คลองใหญ่
อ.เขาสมิง
อ.บ่อไร่
อ.แหลมงอบ
อ.เกาะกูด
อ.เกาะช้าง
๘. นครนายก (๔ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.ปากพลี
อ.บ้านนา
อ.องครักษ์
๙. นครปฐม (๗ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.กาแพงแสน
อ.นครชัยศรี
อ.ดอนตูม
อ.บางเลน
อ.สามพราน
อ.พุทธมณฑล

127 หน้า

ทร.

ทอ.

ศบภ.มทบ.๑๔
ศบภ.มทบ.๑๔
ศบภ.ทรภ.๑
ศบภ.มทบ.๑๔
ศบภ.ร.๒๑ รอ.
ศบภ.ทรภ.๑
ศบภ.ทรภ.๑
ศบภ.ทรภ.๑
ศบภ.บชร.๑
ศบภ.บชร.๑
ศบภ.กปช.จต.
ศบภ.กปช.จต.
ศบภ.กปช.จต.
ศบภ.กปช.จต.
ศบภ.กปช.จต.
ศบภ.กปช.จต.
ศบภ.กปช.จต.
ศบภ.กปช.จต.
ศบภ.มทบ.๑๒
ศบภ.รร.จปร.
ศบภ.รร.จปร.
ศบภ.รร.จปร.
ศบภ.รร.จปร.
ศบภ.มทบ.๑๑
ศบภ.กส.ทบ.
ศบภ.รร.การบิน

ศบภ.กส.ทบ.
ศบภ.กส.ทบ.
ศบภ.รร.การบิน

ศบภ.กส.ทบ.
ศบภ.ฐท.กท.

หมายเหตุ

แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ๒๕๕๘
จังหวัด
อาเภอ/เขต

อ.เมือง
อ.คลองหลวง
อ.ธัญบุรี
อ.หนองเสือ
อ.ลาดหลุมแก้ว
อ.ลาลูกกา
อ.สามโคก
๑๒. ประจวบคีรีขันธ์ (๘ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.กุยบุรี
อ.ทับสะแก
อ.บางสะพาน
อ.บางสะพานน้อย
อ.ปราณบุรี
อ.หัวหิน
อ.สามร้อยยอด
๑๓. ปราจีนบุรี (๗ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.กบินทร์บุรี
อ.นาดี
อ.บ้านสร้าง
อ.ประจันตคาม
อ.ศรีมหาโพธิ
อ.ศรีมโหสถ

127 หน้า

ผู้แทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กปภ.อ./กปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

๑๐. นนทบุรี (๖ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.บางกรวย
อ.บางใหญ่
อ.บางบัวทอง
อ.ไทรน้อย
อ.ปากเกร็ด
๑๑. ปทุมธานี (๗ อาเภอ)

หน้า 82 ของ

ทบ.
ศบภ.มทบ.๑๑

ทร.

ทอ.

ศบภ.นปอ.
ศบภ.นปอ.
ศบภ.นปอ.
ศบภ.นพศ.นทพ.
ศบภ.สทพ.นทพ.

ศบภ.นปอ.
ศบภ.มทบ.๑๑
ศบภ.นปอ.
ศบภ.นปอ.
ศบภ.นปอ.
ศบภ.นปอ.
ศบภ.นปอ.
ศบภ.ทอ.
ศบภ.นปอ.
ศบภ.มทบ.๑๕
ศบภ.บน.๕
ศบภ.ศร.
ศบภ.บน.๕
ศบภ.บน.๕
ศบภ.บน.๕
ศบภ.ศร.
ศบภ.ศร.
ศบภ.ศร.
ศบภ.มทบ.๑๒
ศบภ.พล.ร.๒ รอ.
ศบภ.พล.ร.๒ รอ.
ศบภ.พล.ร.๒ รอ.
ศบภ.พล.ร.๒ รอ.
ศบภ.พล.ร.๒ รอ.
ศบภ.พล.ร.๒ รอ.
ศบภ.พล.ร.๒ รอ.

หมายเหตุ

แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ๒๕๕๘
จังหวัด
อาเภอ/เขต
๑๔. พระนครศรีอยุธยา (๑๖ อาเภอ)

หน้า 83 ของ

ผู้แทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กปภ.อ./กปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.
ศบภ.มทบ.๑๘

อ.พระนครศรีอยุธยา
อ.ท่าเรือ
อ.นครหลวง
อ.บางไทร
อ.บางบาล
อ.บางปะอิน
อ.บางปะหัน
อ.ผักไห่
อ.ภาชี
อ.ลาดบัวหลวง
อ.วังน้อย
อ.เสนา
อ.บางซ้าย
อ.อุทัย
อ.มหาราช
อ.บ้านแพรก
๑๕. เพชรบุรี (๘ อาเภอ)

ศบภ.พล.ม.๒ รอ.

อ.เมือง
อ.เขาย้อย
อ.หนองหญ้าปล้อง
อ.ชะอา
อ.ท่ายาง
อ.บ้านลาด
อ.บ้านแหลม
อ.แก่งกระจาน
๑๖. ระยอง (๘ อาเภอ)

ศบภ.มทบ.๑๕

อ.เมือง
อ.บ้านฉาง
อ.แกลง
อ.วังจันทร์
อ.บ้านค่าย
อ.ปลวกแดง

ทร.

ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ศบภ.มทบ.๑๕
ศบภ.มทบ.๑๕
ศบภ.ร้อย.ฝรพ.1
ศบภ.มทบ.๑๕

ศบภ.นพค.๑๓
ฯ
ศบภ.ร.๑๑ รอ.
ศบภ.มทบ.๑๕

ศบภ.นพค.๑๓
ฯ
ศบภ.มทบ.๑๔
ศบภ.ทรภ.๑
ศบภ.ทรภ.๑
ศบภ.ทรภ.๑
ศบภ.มทบ.๑๔
ศบภ.มทบ.๑๔
ศบภ.มทบ.๑๔

ทอ.

127 หน้า
หมายเหตุ

แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ๒๕๕๘
จังหวัด
อาเภอ/เขต
อ.เขาชะเมา
อ.นิคมพัฒนา
๑๗. ราชบุรี (๑๐ อาเภอ)

ผู้แทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กปภ.อ./กปภ.จ.
สป.

อ.เมือง
อ.จอมบึง
อ.สวนผึ้ง
อ.ดาเนินสะดวก
อ.บ้านโป่ง
อ.บางแพ
อ.โพธาราม
อ.ปากท่อ
อ.วัดเพลง
อ.บ้านคา
๑๘. ลพบุรี (๑๑ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.พัฒนานิคม
อ.โคกสาโรง
อ.ชัยบาดาล
อ.ท่าวุ้ง
อ.บ้านหมี่
อ.ท่าหลวง
อ.สระโบสถ์
อ.โคกเจริญ
อ.ลาสนธิ
อ.หนองม่วง
๑๙. สิงห์บุรี (๖ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.บางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน
อ.อินทร์บุรี
อ.พรหมบุรี
อ.ท่าช้าง

หน้า 84 ของ

บก.ทท.

ทบ.
ศบภ.มทบ.๑๔
ศบภ.มทบ.๑๔
ศบภ.มทบ.๑๖

ทร.

ทอ.

ศบภ.กช.
ศบภ.พล.พัฒนา 1

ศบภ.กช.
ศบภ.กช.
ศบภ.กช.
ศบภ.กช.
ศบภ.กช.
ศบภ.กช.
ศบภ.กช.
ศบภ.กช.
ศบภ.มทบ.๑๓
ศบภ.นสศ.
ศบภ.บน.๒
ศบภ.บน.๒
ศบภ.บน.๒

ศบภ.สป.
ศบภ.สป
ศบภ.นสศ.
ศบภ.นสศ.
ศบภ.นสศ.
ศบภ.นสศ.
ศบภ.นสศ.
ศบภ.มทบ.๑๓
ศบภ.พล.ป.
ศบภ.พล.ป.
ศบภ.พล.ป.
ศบภ.พล.ป.
ศบภ.พล.ป.
ศบภ.พล.ป.

127 หน้า
หมายเหตุ

แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ๒๕๕๘
จังหวัด
อาเภอ/เขต
๒๐. สุพรรณบุรี (๑๐ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.เดิมบางนางบวช
อ.ด่านช้าง
อ.บางปลาม้า
อ.ศรีประจันต์
อ.ดอนเจดีย์
อ.สองพี่น้อง
อ.สามชุก
อ.อู่ทอง
อ.หนองหญ้าไซ
๒๑. สมุทรปราการ (๖ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.บางบ่อ
อ.บางพลี
อ.พระประแดง
อ.พระสมุทรเจดีย์
อ.บางเสาธง
๒๒. สมุทรสาคร (๓ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.กระทุ่มแบน
อ.บ้านแพ้ว
๒๓. สมุทรสงคราม (๓ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.บางคนที
อ.อัมพวา
๒๔. สระแก้ว (๙ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.คลองหาด
อ.ตาพระยา
อ.วังน้าเย็น
อ.วัฒนานคร
อ.อรัญประเทศ

หน้า 85 ของ

127 หน้า

ผู้แทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กปภ.อ./กปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.
ศบภ.มทบ.๑๗
ศบภ.มทบ.๑๗
ศบภ.มทบ.๑๗
ศบภ.มทบ.๑๗

ทร.

ทอ.

ศบภ.รร.การบิน

ศบภ.มทบ.๑๗
ศบภ.พล.ร.๙
ศบภ.รร.การบิน

ศบภ.มทบ.๑๗
ศบภ.พล.ร.๙
ศบภ.พล.ร.๙
ศบภ.ฐท.กท.
ศบภ.ฐท.กท.
ศบภ.ฐท.กท.
ศบภ.นรด.
ศบภ.ฐท.กท.
ศบภ.ฐท.กท.
ศบภ.ฐท.กท.
ศบภ.มทบ.๑๖
ศบภ.ส.๑
ศบภ.ส.๑
ศบภ.ส.๑
ศบภ.มทบ.๑๖
ศบภ.มทบ.๑๖
ศบภ.มทบ.๑๖
ศบภ.มทบ.๑๖
ศบภ.มทบ.๑๙
ศบภ.ร.๑๒
รอ.
ศบภ.ร.๑๒
รอ.
ศบภ.ร.๑๒
รอ.
ศบภ.ร.๑๒
รอ.
ศบภ.นพค.๑๒
ฯ
ศบภ.ร.๑๒
รอ.

หมายเหตุ

แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ๒๕๕๘
จังหวัด
อาเภอ/เขต
อ.เขาฉกรรจ์
อ.โคกสูง
อ.วังสมบูรณ์
๒๕. สระบุรี (๑๓ อาเภอ)

ผู้แทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กปภ.อ./กปภ.จ.
สป.

บก.ทท.
ศบภ.นพค.๑๒
ฯ

อ.เมือง
อ.แก่งคอย
อ.หนองแค
อ.วิหารแดง
อ.หนองแซง
อ.บ้านหมอ
อ.ดอนพุด
อ.หนองโดน
อ.พระพุทธบาท
อ.เสาไห้
อ.มวกเหล็ก
อ.วังม่วง
อ.เฉลิมพระเกียรติ
๒๖. อ่างทอง (๗ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.ไชโย
อ.ป่าโมก
อ.โพธิ์ทอง
อ.วิเศษชัยชาญ
อ.สามโก้
อ.แสวงหา
๒๗. มุกดาหาร (๗ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.นิคมคาสร้อย
อ.ดงหลวง
อ.ดอนตาล
อ.คาชะอี
อ.หว้านใหญ่
อ.หนองสูง

หน้า 86 ของ

ทบ.
ศบภ.ร.๑๒ รอ.

ทร.

ศบภ.ร.๑๒ รอ.
ศบภ.มทบ.๑๘
ศบภ.ศม.
ศบภ.ศม.
ศบภ.ศม.
ศบภ.ศม.
ศบภ.ศม.
ศบภ.ศม.
ศบภ.ศม.
ศบภ.ศม.
ศบภ.ศม.
ศบภ.ศม.
ศบภ.ศม.
ศบภ.ศม.
ศบภ.ศม.
ศบภ.มทบ.๑๓
ศบภ.พล.๑ รอ.
ศบภ.พล.๑ รอ.
ศบภ.พล.๑ รอ.
ศบภ.พล.๑ รอ.
ศบภ.พล.๑ รอ.
ศบภ.พล.๑ รอ.
ศบภ.พล.๑ รอ.
ศบภ.มทบ.๒๑๐
ศบภ.นรข.
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.นรข.

ศบภ.นพค.๒๔
ฯ
ศบภ.นพค.๒๔
ฯ

ศบภ.พล.ร.๓

ทอ.

127 หน้า
หมายเหตุ

แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ๒๕๕๘
จังหวัด
อาเภอ/เขต
๒๘. สกลนคร (๑๘ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.พังโคน
อ.คาตากล้า
อ.อากาศอานวย
อ.ส่องดาว
อ.พรรณนานิคม
อ.วาริชภูมิ
อ.วานรนิวาส
อ.บ้านม่วง
อ.สว่างแดนดิน
อ.เจริญศิลป์
อ.กุดบาก
อ.นิคมน้าอูน
อ.โศกศรีสุพรรณ
อ.โพนนาแก้ว
อ.กุสุมาลย์
อ.เต่างอย
อ.ภูพาน
๒๙. นครพนม (๑๒ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.บ้านแพง
อ.ท่าอุเทน
อ.ธาตุพนม
อ.นาแก
อ.นาหว้า
อ.นาทม
อ.ปลาปาก
อ.เรณูนคร
อ.ศรีสงคราม
อ.โพนสวรรค์
อ.วังยาง

หน้า 87 ของ

ผู้แทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กปภ.อ./กปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.
ศบภ.มทบ.๒๙

ทร.

ศบภ.มทบ.๒๙
ศบภ.นพค.๒๖
ฯ

ศบภ.นพค.๒๖
ฯ

ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.มทบ.๒๙
ศบภ.มทบ.๒๙
ศบภ.มทบ.๒๙
ศบภ.มทบ.๒๙
ศบภ.มทบ.๒๙
ศบภ.มทบ.๒๙
ศบภ.มทบ.๒๙
ศบภ.มทบ.๒๑๐
ศบภ.มทบ.๒๑๐
ศบภ.นรข.
ศบภ.นรข.
ศบภ.นรข.

ศบภ.นพค.๒๒
ฯ
ศบภ.มทบ.๒๑๐
ศบภ.นพค.๒๒
ฯ
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.มทบ.๒๑๐
ศบภ.มทบ.๒๑๐
ศบภ.พล.ร.๓

127 หน้า
หมายเหตุ

ทอ.

แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ๒๕๕๘
จังหวัด
อาเภอ/เขต
๓๐. ขอนแก่น (๒๖ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.พล
อ.หนองสองห้อง
อ.แวงน้อย
อ.แวงใหญ่
อ.เปือยน้อย
อ.ชุมแพ
อ.ภูผาม่าน
อ.หนองเรือ
อ.มัญจาคีรี
อ.โคกโพธิ์ไชย
อ.บ้านแฮด
อ.โนนศิลา
อ.ชนบท
อ.พระยืน
อ.บ้านไผ่
อ.น้าพอง
อ.กระนวน
อ.ซาสูง
อ.อุบลรัตน์
อ.เขาสวนกวาง
อ.บ้านฝาง
อ.ภูเวียง
อ.หนองนาคา
อ.สีชมพู
อ.เวียงเก่า
๓๑. เลย (๑๔ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.นาแห้ว
อ.ด่านซ้าย
อ.ภูเรือ
อ.ท่าลี่

หน้า 88 ของ

ผู้แทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กปภ.อ./กปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.
ศบภ.มทบ.๒๓
ศบภ.มทบ.๒๓
ศบภ.มทบ.๒๓
ศบภ.พล.ม.๓
ศบภ.มทบ.๒๓
ศบภ.มทบ.๒๓
ศบภ.พล.ม.๓
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.มทบ.๒๓
ศบภ.มทบ.๒๓
ศบภ.มทบ.๒๓
ศบภ.พล.ม.๓
ศบภ.พล.ม.๓
ศบภ.พล.ม.๓
ศบภ.พล.ม.๓
ศบภ.พล.ม.๓
ศบภ.พล.ม.๓
ศบภ.พล.ม.๓
ศบภ.พล.ม.๓
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.มทบ.๒๘
ศบภ.มทบ.๒๘
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓

ทร.

ทอ.

127 หน้า
หมายเหตุ

แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ๒๕๕๘
จังหวัด
อาเภอ/เขต
อ.เชียงคาน
อ.ปากชม
อ.นาด้วง
อ.วังสะพุง
อ.ภูหลวง
อ.เอราวัณ
อ.ภูกระดึง
อ.ผาขาว
อ.หนองหิน
๓๒. อุดรธานี (๒๐ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.โนนสะอาด
อ.นายูง
อ.น้าโสม
อ.บ้านผือ
อ.เพ็ญ
อ.สร้างคอม
อ.บ้านดุง
อ.หนองแสง
อ.วังสามหมอ
อ.ศรีธาตุ
อ.หนองวัวซอ
อ.ทุ่งฝน
อ.กู่แก้ว
อ.พิบูลย์รักษ์
อ.กุดจับ
อ.กุมภวาปี
อ.หนองหาน
อ.ไชยวาน
อ.ประจักษ์ศลิ ปาคม
๓๓. หนองคาย (๙ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.โพนพิสัย

หน้า 89 ของ

127 หน้า

ผู้แทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กปภ.อ./กปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.

ทร.
ศบภ.นรข.
ศบภ.นรข.

ทอ.

ศบภ.นพค.๒๓
ฯ
ศบภ.มทบ.๒๘
ศบภ.มทบ.๒๘
ศบภ.มทบ.๒๘
ศบภ.มทบ.๒๘
ศบภ.มทบ.๒๘
ศบภ.มทบ.๒๘
ศบภ.มทบ.๒๔
ศบภ.บน.๒๓

ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.สนภ.๒ ฯ

ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.บน.๒๓

ศบภ.นพค.๒๑
ฯ
ศบภ.นพค.๒๑
ฯ

ศบภ.บน.๒๓

ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.มทบ.๒๔
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.มทบ.๒๔
ศบภ.มทบ.๒๔
ศบภ.มทบ.๒๔
ศบภ.มทบ.๒๔
ศบภ.นรข.
ศบภ.นรข.

หมายเหตุ

แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ๒๕๕๘
จังหวัด
อาเภอ/เขต
อ.รัตนวาปี
อ.สระใคร
อ.สังคม
อ.ศรีเชียงใหม่
อ.ท่าบ่อ
อ.เฝ้าไร่
อ.โพธิ์ตาก
๓๔. บึงกาฬ (๘ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.เซกา
อ.พรเจริญ
อ.ศรีวิไล
อ.ปากคาด
อ.โซ่พิสัย
อ.บึงโขงหลง
อ.บุ่งคล้า
๓๕. มหาสารคาม (๑๓ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.นาเชือก
อ.วาปีปทุม
อ.นาดูน
อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย
อ.กุดรัง
อ.เชียงยืน
อ.โกสุมพิสัย
อ.แกดา
อ.ชื่นชม
อ.กันทรวิชัย
อ.บรบือ
อ.ยางสีสรุ าช
๓๖. หนองบัวลาภู (๖ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.นากลาง

หน้า 90 ของ

ผู้แทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กปภ.อ./กปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓

ทร.

ศบภ.นพค.๒๕
ฯ
ศบภ.นพค.๒๕
ฯ
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.นพค.๒๕
ฯ
ศบภ.มทบ.๒๙
ศบภ.นรข.
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.นรข.
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.มทบ.๒๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.มทบ.๒๘

ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓

ทอ.

127 หน้า
หมายเหตุ

แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ๒๕๕๘
จังหวัด
อาเภอ/เขต
อ.นาวัง
อ.สุวรรณคูหา
อ.ศรีบุญเรือง
อ.โนนสัง
๓๗. อานาจเจริญ (๗ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.หัวตะพาน
อ.ลืออานาจ
อ.เสนางคนิคม
อ.ชานุมาน
อ.ปทุมราชวงศา
อ.พนา
๓๘. อุบลราชธานี (๒๕ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.โพธิ์ไทร
อ.ศรีเมืองใหม่
อ.นาตาล
อ.กุดข้าวปุ้น
อ.สิรินธร
อ.เขมราฐ
อ.ตระการพืชผล
อ.โขงเจียม
อ.นาจะหลวย
อ.บุณฑริก
อ.น้าขุ่น
อ.นาเยีย
อ.เดชอุดม
อ.ทุ่งศรีอุดม
อ.วารินชาราบ
อ.ตาลสุม
อ.สาโรง
อ.เหล่าเสือโก้ก
อ.เขื่องใน

หน้า 91 ของ

127 หน้า

ผู้แทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กปภ.อ./กปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓

ทร.

ทอ.

ศบภ.มทบ.๒๒
ศบภ.นพค.๕๑
ฯ
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.นรข.
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.มทบ.๒๒
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.นรข.
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.นรข.
ศบภ.นพค.๕๖
ฯ
ศบภ.มทบ.๒๒
ศบภ.มทบ.๒๒
ศบภ.มทบ.๒๒
ศบภ.นพค.๕๖
ฯ
ศบภ.มทบ.๒๒
ศบภ.มทบ.๒๒
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.มทบ.๒๒
ศบภ.บน.๒๑
ศบภ.บน.๒๑

หมายเหตุ

แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ๒๕๕๘
จังหวัด
อาเภอ/เขต
อ.ม่วงสามสิบ
อ.พิบูลมังสาหาร
อ.ดอนมดแดง
อ.สว่างวีระวงศ์
อ.น้ายืน
๓๙. ศรีสะเกษ (๒๒ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.ศรีรัตนะ
อ.โนนคูน
อ.ไพรบึง
อ.พยุห์
อ.อุทุมพรพิสัย
อ.ขุขันธ์
อ.ปรางค์กู่
อ.ห้วยทับทัน
อ.ศิลาลาด
อ.ราษีไศล
อ.บึงบูรพ์
อ.วังหิน
อ.เมืองจันทร์
อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ์
อ.กันทรารมย์
อ.ยางชุมน้อย
อ.น้าเกลี้ยง
อ.เบญจลักษ์
อ.กันทรลักษ์
อ.ขุนหาญ
อ.ภูสิงห์
๔๐.บุรีรัมย์ (๒๓ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.ปะคา
อ.โนนสุวรรณ
อ.หนองกี่

หน้า 92 ของ

ผู้แทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ฝฝก.ช.ภ.จ. และ กปภ.อ./กปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.มทบ.๒๒

ศบภ.นพค.๕๖
ฯ
ศบภ.มทบ.๒๕
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.นพค.๕๓
ฯ
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.มทบ.๒๖
ศบภ.มทบ.๒๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖

ทร.

ทอ.

127 หน้า
หมายเหตุ

แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ๒๕๕๘
จังหวัด
อาเภอ/เขต
อ.นางรอง
อ.เฉลิมพระเกียรติ
อ.ประโคนชัย
อ.พลับพลาชัย
อ.ลาปลายมาศ
อ.หนองหงส์
อ.ชานิ
อ.บ้านกรวด
อ.ละหานทราย
อ.โนนดินแดง
อ.ห้วยราช
อ.กระสัง
อ.นาโพธิ์
อ.สตึก
อ.พุทไธสง
อ.คูเมือง
อ.บ้านใหม่ไชยพจน์

อ.บ้านด่าน
อ.แคนดง
๔๑. สุรินทร์ (๑๗ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.พนมดงรัก
อ.กาบเชิง
อ.สังขะ
อ.ลาดวน
อ.ศรีณรงค์
อ.บัวเชด
อ.ปราสาท
อ.ท่าตูม
อ.รัตนบุรี
อ.ศรีขรภูมิ
อ.โนนนารายณ์
อ.ชุมพลบุรี

หน้า 93 ของ

ผู้แทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กปภ.อ./กปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.
ศบภ.พล.ร.๖

ศบภ.นพค.๕๒
ฯ
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.มทบ.๒๖
ศบภ.มทบ.๒๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.มทบ.๒๖
ศบภ.มทบ.๒๖
ศบภ.มทบ.๒๖
ศบภ.มทบ.๒๖
ศบภ.มทบ.๒๖
ศบภ.มทบ.๒๖
ศบภ.มทบ.๒๖
ศบภ.มทบ.๒๖
ศบภ.มทบ.๒๖
ศบภ.มทบ.๒๕
ศบภ.มทบ.๒๕
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.นพค.๕๔
ฯ
ศบภ.มทบ.๒๕
ศบภ.มทบ.๒๕
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.มทบ.๒๕
ศบภ.มทบ.๒๕

ทร.

ทอ.

127 หน้า
หมายเหตุ

แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ๒๕๕๘
จังหวัด
อาเภอ/เขต
อ.จอมพระ
อ.สนม
อ.สาโรงทาบ
อ.เขวาสินรินทร์
๔๒. ร้อยเอ็ด (๒๐ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.ปทุมรัตต์
อ.เกษตรวิสยั
อ.พนมไพร
อ.หนองฮี
อ.อาจสามารถ
อ.เมืองสรวง
อ.จตุรพักตรพิมาน
อ.สุวรรณภูมิ
อ.โพนทราย
อ.หนองพอก
อ.โพธิ์ชัย
อ.เชียงขวัญ
อ.ธวัชบุรี
อ.เมยวดี
อ.เสลภูมิ
อ.ทุ่งเขาหลวง
อ.โพนทอง
อ.จังหาร
อ.ศรีสมเด็จ
๔๓. ยโสธร (๙ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.ค้อวัง
อ.กุดชุม
อ.ไทยเจริญ
อ.เลิงนกทา
อ.มหาชนะชัย
อ.ป่าติ้ว

หน้า 94 ของ

ผู้แทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กปภ.อ./กปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.
ศบภ.มทบ.๒๕
ศบภ.มทบ.๒๕
ศบภ.มทบ.๒๕
ศบภ.มทบ.๒๕
ศบภ.มทบ.๒๗
ศบภ.มทบ.๒๗
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.มทบ.๒๗
ศบภ.มทบ.๒๗
ศบภ.มทบ.๒๗
ศบภ.มทบ.๒๗
ศบภ.มทบ.๒๗
ศบภ.มทบ.๒๗
ศบภ.มทบ.๒๗
ศบภ.มทบ.๒๗
ศบภ.มทบ.๒๗
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.มทบ.๒๗
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖

ทร.

ทอ.

127 หน้า
หมายเหตุ

แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ๒๕๕๘
จังหวัด
อาเภอ/เขต
อ.ทรายมูล
อ.คาเขื่อนแก้ว
๔๔. ชัยภูมิ (๑๖ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.หนองบัวแดง
อ.เกษตรสมบูรณ์
อ.คอนสาร
อ.บาเหน็จณรงค์
อ.เทพสถิต
อ.ภักดีชุมพล
อ.ซับใหญ่
อ.แก้งคร้อ
อ.ภูเขียว
อ.บ้านแท่น
อ.เนินสง่า
อ.คอนสวรรค์
อ.บ้านเขว้า
อ.จตุรัส
อ.หนองบัวระเหว
๔๕. นครราชสีมา (๓๒ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.โนนแดง
อ.บัวใหญ่
อ.บัวลาย
อ.สีดา
อ.ประทาย
อ.ชุมพวง
อ.เมืองยาง
อ.ลาทะเมนชัย
อ.พิมาย
อ.คง
อ.ขามสะแกแสง
อ.แก้งสนามนาง

หน้า 95 ของ

ผู้แทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กปภ.อ./กปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.มทบ.๒๑
ศบภ.บชร.๒
ศบภ.บชร.๒

ศบภ.นพค.๕๕ฯ

ศบภ.บชร.๒
ศบภ.บชร.๒
ศบภ.นพค.๕๕ฯ
ศบภ.นพค.๕๕ฯ

ศบภ.บชร.๒
ศบภ.บชร.๒
ศบภ.บชร.๒
ศบภ.บชร.๒
ศบภ.บชร.๒
ศบภ.บชร.๒
ศบภ.บชร.๒
ศบภ.บชร.๒
ศบภ.บชร.๒
ศบภ.มทบ.๒๑
ศบภ.มทบ.๒๑
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.พัฒนา ๒
ศบภ.พล.พัฒนา ๒

ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.พัฒนา ๒

ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.พัฒนา ๒
ศบภ.สนภ.๕ ฯ
ศบภ.พล.พัฒนา ๒
ศบภ.พล.พัฒนา ๒
ศบภ.พล.พัฒนา ๒

ทร.

ทอ.

127 หน้า
หมายเหตุ

แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ๒๕๕๘
จังหวัด
อาเภอ/เขต
อ.บ้านเหลื่อม
อ.พระทองคา
อ.โนนไทย
อ.โนนสูง
อ.ด่านขุนทด
อ.ขามทะเลสอ
อ.จักราช
อ.ห้วยแถลง
อ.เฉลิมพระเกียรติ
อ.เทพารักษ์
อ.สูงเนิน
อ.สีคิ้ว
อ.ปากช่อง
อ.ครบุรี
อ.เสิงสาง
อ.วังน้าเขียว
อ.ปักธงชัย
อ.โชคชัย
อ.หนองบุญมาก
๔๖. กาฬสินธุ์ (๑๘ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.สามชัย
อ.กมลาไสย
อ.กุฉินารายณ์
อ.เขาวง
อ.ห้วยผึ้ง
อ.ร่องคา
อ.ฆ้องชัย
อ.นาคู
อ.ยางตลาด
อ.สหัสขันธ์
อ.หนองกุงศรี
อ.ห้วยเม็ก

หน้า 96 ของ

127 หน้า

ผู้แทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กปภ.อ./กปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.

ทร.

ทอ.

ศบภ.พล.พัฒนา ๒
ศบภ.พล.พัฒนา ๒

ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.บน.๑
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.มทบ.๒๑
ศบภ.มทบ.๒๑
ศบภ.บน.๑
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.สนภ.๕ ฯ

ศบภ.บน.๑
ศบภ.มทบ.๒๑
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.มทบ.๒๓
ศบภ.พล.ม.๓
ศบภ.พล.ม.๓
ศบภ.พล.ม.๓
ศบภ.พล.ม.๓
ศบภ.พล.ม.๓
ศบภ.พล.ม.๓
ศบภ.พล.ม.๓
ศบภ.พล.ม.๓
ศบภ.พล.ม.๓
ศบภ.พล.ม.๓
ศบภ.พล.ม.๓
ศบภ.พล.ม.๓
ศบภ.พล.ม.๓

หมายเหตุ

แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ๒๕๕๘
จังหวัด
อาเภอ/เขต
อ.ท่าคันโท
อ.คาม่วง
อ.สมเด็จ
อ.นามน
อ.ดอนจาน
๔๗. กาแพงเพชร (๑๑ อาเภอ)

ผู้แทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กปภ.อ./กปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.
ศบภ.พล.ม.๓
ศบภ.พล.ม.๓
ศบภ.พล.ม.๓
ศบภ.พล.ม.๓
ศบภ.พล.ม.๓

ทร.

ศบภ.มทบ.๓๑
ศบภ.พล.ร.๔
ศบภ.พล.ร.๔
ศบภ.พล.ร.๔
ศบภ.พล.ร.๔
ศบภ.พล.ร.๔
ศบภ.พล.ร.๔
ศบภ.พล.ร.๔
ศบภ.พล.ร.๔
ศบภ.พล.ร.๔
ศบภ.พล.ร.๔
ศบภ.พล.ร.๔
ศบภ.มทบ.๓๗
ศบภ.มทบ.๓๗
ศบภ.มทบ.๓๗

อ.เมือง
อ.ไทรงาม
อ.คลองลาน
อ.ขาณุวรลักษบุรี
อ.คลองขลุง
อ.พรานกระต่าย
อ.ลานกระบือ
อ.ทรายทองวัฒนา
อ.ปางศิลาทอง
อ.บึงสามัคคี
อ.โกสัมพีนคร
๔๘. เชียงราย (๑๘ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.เวียงชัย
อ.เชียงของ
อ.เทิง
อ.พาน
อ.ป่าแดด
อ.แม่จัน
อ.เชียงแสน
อ.แม่สาย
อ.แม่สรวย
อ.เวียงป่าเป้า
อ.พญาเม็งราย
อ.เวียงแก่น
อ.ขุนตาล
อ.แม่ฟ้าหลวง

หน้า 97 ของ

ศบภ.นรข.
ศบภ.พล.ม.๑
ศบภ.มทบ.๓๗
ศบภ.มทบ.๓๗
ศบภ.นพค.๓๕
ฯ

ศบภ.นรข.
ศบภ.พล.ม.๑
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๗

ศบภ.นพค.๓๕
ฯ

ศบภ.นรข.
ศบภ.มทบ.๓๗
ศบภ.พล.ม.๑

ทอ.

127 หน้า
หมายเหตุ

แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ๒๕๕๘
จังหวัด
อาเภอ/เขต
อ.แม่ลาว
อ.เวียงเชียงรุ้ง
อ.ดอยหลวง
๔๙. เชียงใหม่ (๒๕ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.จอมทอง
อ.แม่แจ่ม
อ.กัลยาณิวัฒนา
อ.เชียงดาว
อ.ดอยสะเก็ด
อ.แม่แตง
อ.แม่ริม
อ.สะเมิง
อ.ฝาง
อ.แม่อาย
อ.พร้าว
อ.สันป่าตอง
อ.สันกาแพง
อ.สันทราย
อ.หางดง
อ.ฮอด
อ.ดอยเต่า
อ.อมก๋อย
อ.สารภี
อ.เวียงแหง
อ.ไชยปราการ
อ.แม่วาง
อ.แม่ออน
อ.ดอยหล่อ
๕๐. ตาก (๙ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.บ้านตาก
อ.สามเงา

หน้า 98 ของ

127 หน้า

ผู้แทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กปภ.อ./กปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.
ศบภ.มทบ.๓๗

ทร.

ทอ.

ศบภ.นพค.๓๕
ฯ
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.มทบ.๓๓
ศบภ.พล.พัฒนา ๓

ศบภ.สนภ.๓
ฯ
ศบภ.พล.พัฒนา ๓
ศบภ.มทบ.๓๓
ศบภ.นพค.๓๒
ฯ

ศบภ.บน.๔๑

ศบภ.กส.ทบ.
ศบภ.พล.พัฒนา ๓

ศบภ.มทบ.๓๓
ศบภ.สป.
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.บน.๔๑
ศบภ.บน.๔๑

ศบภ.กส.ทบ.
ศบภ.บน.๔๑
ศบภ.พล.พัฒนา 3

ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.มทบ.๓๓
ศบภ.บน.๔๑

ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.กส.ทบ.
ศบภ.กส.ทบ.
ศบภ.สนภ.๓
ฯ
ศบภ.มทบ.๓๑๐
ศบภ.มทบ.๓๑๐
ศบภ.นพค.๓๓
ฯ
ศบภ.มทบ.๓๑๐

หมายเหตุ

แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ๒๕๕๘
จังหวัด
อาเภอ/เขต
อ.แม่ระมาด
อ.ท่าสองยาง
อ.แม่สอด
อ.พบพระ
อ.อุ้มผาง
อ.วังเจ้า
๕๑. นครสวรรค์ (๑๕ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.โกรกพระ
อ.ชุมแสง
อ.หนองบัว
อ.บรรพตพิสยั
อ.เก้าเลี้ยว
อ.ตาคลี
อ.ท่าตะโก
อ.ไพศาลี
อ.พยุหะคีรี
อ.ลาดยาว
อ.ตากฟ้า
อ.แม่วงก์
อ.แม่เปิน
อ.ชุมตาบง
๕๒. น่าน (๑๕ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.เฉลิมพระเกียรติ
อ.เชียงกลาง
อ.ทุ่งช้าง
อ.ท่าวังผา
อ.นาน้อย
อ.นาหมื่น
อ.บ่อเกลือ
อ.บ้านหลวง
อ.ปัว

หน้า 99 ของ

127 หน้า

ผู้แทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กปภ.อ./กปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.
ศบภ.พล.ร.๔
ศบภ.พล.ร.๔
ศบภ.พล.ร.๔
ศบภ.พล.ร.๔
ศบภ.พล.ร.๔
ศบภ.มทบ.๓๑๐
ศบภ.มทบ.๓๑
ศบภ.มทบ.๓๑
ศบภ.มทบ.๓๑
ศบภ.มทบ.๓๑
ศบภ.พล.ร.๔
ศบภ.มทบ.๓๑
ศบภ.มทบ.๓๑

ทร.

ทอ.

ศบภ.บน.๔

ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.สป.ฯ
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.บน.๔

ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.มทบ.๓๘
ศบภ.มทบ.๓๘
ศบภ.พล.ม.๑
ศบภ.มทบ.๓๘
ศบภ.พล.ม.๑
ศบภ.นพค.๓๑
ฯ
ศบภ.พล.ม.๑
ศบภ.พล.ม.๑
ศบภ.พล.ม.๑
ศบภ.พล.ม.๑
ศบภ.นพค.๓๑
ฯ

หมายเหตุ

แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ๒๕๕๘
จังหวัด
อาเภอ/เขต

ผู้แทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กปภ.อ./กปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

อ.แม่จริม
อ.เวียงสา
อ.สันติสุข
อ.สองแคว
อ.ภูเพียง
๕๓. พะเยา (๙ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.จุน
อ.เชียงคา
อ.เชียงม่วน
อ.ดอกคาใต้
อ.ปง
อ.แม่ใจ
อ.ภูซาง
อ.ภูกามยาว
๕๔. พิจิตร (๑๒ อาเภอ)

ทบ.
ศบภ.พล.ม.๑
ศบภ.มทบ.๓๘
ศบภ.มทบ.๓๘
ศบภ.มทบ.๓๘
ศบภ.มทบ.๓๘
ศบภ.มทบ.๓๔

ทร.

ทอ.

ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ม.๑
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.มทบ.๓๖
ศบภ.มทบ.๓๖
ศบภ.มทบ.๓๖
ศบภ.มทบ.๓๖
ศบภ.มทบ.๓๖
ศบภ.มทบ.๓๖
ศบภ.มทบ.๓๖
ศบภ.ส.พัน.๒๓
ศบภ.มทบ.๓๖
ศบภ.มทบ.๓๖
ศบภ.มทบ.๓๖
ศบภ.มทบ.๓๖
ศบภ.ส.พัน.๒๓
ศบภ.มทบ.๓๙
ศบภ.พล.ร.๔

อ.เมือง
อ.วังทรายพูน
อ.โพธิ์ประทับช้าง
อ.ตะพานหิน
อ.บางมูลนาก
อ.โพทะเล
อ.สามง่าม
อ.ทับคล้อ
อ.สากเหล็ก
อ.บึงนาราง
อ.ดงเจริญ
อ.วชิรบารมี
๕๕. พิษณุโลก (๙ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.นครไทย
อ.ชาติตระการ
อ.บางระกา

หน้า 100 ของ 127 หน้า

ศบภ.พล.พัฒนา ๓

ศบภ.นพค.๓๔
ฯ

ศบภ.บน.๔๖

หมายเหตุ

แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ๒๕๕๘
จังหวัด
อาเภอ/เขต
อ.บางกระทุ่ม
อ.พรหมพิราม
อ.วัดโบสถ์
อ.วังทอง
อ.เนินมะปราง
๕๖. เพชรบูรณ์ (๑๑ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.เขาค้อ
อ.ชนแดน
อ.น้าหนาว
อ.บึงสามพัน
อ.วังโป่ง
อ.วิเชียรบุรี
อ.ศรีเทพ
อ.หนองไผ่
อ.หล่มเก่า
อ.หล่มสัก
๕๗. แพร่ (๘ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.เด่นชัย
อ.ร้องกวาง
อ.ลอง
อ.วังชิ้น
อ.สูงเม่น
อ.สอง
อ.หนองม่วงไข่
๕๘. แม่ฮ่องสอน (๗ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.ขุนยวม
อ.ปางมะผ้า
อ.ปาย
อ.แม่ลาน้อย

หน้า 101 ของ 127 หน้า

ผู้แทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กปภ.อ./กปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.

ทร.

ทอ.
ศบภ.บน.๔๖

ศบภ.พล.ร.๔
ศบภ.พล.ร.๔
ศบภ.บน.๔๖

ศบภ.มทบ.๓๙
ศบภ.มทบ.๓๖
ศบภ.พล.ม.๑
ศบภ.พล.ม.๑
ศบภ.พล.ม.๑
ศบภ.พล.ม.๑
ศบภ.นพค.๑๖ฯ

ศบภ.พล.ม.๑
ศบภ.พล.ม.๑
ศบภ.พล.ม.๑
ศบภ.พล.ม.๑
ศบภ.พล.ม.๑
ศบภ.พล.ม.๑
ศบภ.มทบ.๓๕
ศบภ.พล.ม.๑
ศบภ.พล.ม.๑
ศบภ.พล.ม.๑
ศบภ.พล.ม.๑
ศบภ.พล.ม.๑
ศบภ.พล.ม.๑
ศบภ.พล.ม.๑
ศบภ.พล.ม.๑
ศบภ.มทบ.๓๓
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๔
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๔

หมายเหตุ

แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ๒๕๕๘
จังหวัด
อาเภอ/เขต
อ.แม่สะเรียง
อ.สบเมย
๕๙. ลาปาง (๑๓ อาเภอ)

ผู้แทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กปภ.อ./กปภ.จ.
สป.

บก.ทท.
ศบภ.นพค.๓๖
ฯ

อ.เมือง
อ.แม่เมาะ
อ.เกาะคา
อ.เสริมงาม
อ.งาว
อ.แจ้ห่ม
อ.วังเหนือ
อ.เถิน
อ.แม่พริก
อ.แม่ทะ
อ.สบปราบ
อ.ห้างฉัตร
อ.เมืองปาน
๖๐. ลาพูน (๘ อาเภอ)

ทบ.
ศบภ.พล.ร.๔
ศบภ.มทบ.๓๒
ศบภ.มทบ.๓๒
ศบภ.ร้อย.ฝรพ.๓

ศบภ.มทบ.๓๒
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.มทบ.๓๒
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.มทบ.๓๒
ศบภ.มทบ.๓๒
ศบภ.มทบ.๓๓
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.มทบ.๓๙
ศบภ.บชร.๓

อ.เมือง
อ.ทุ่งหัวช้าง
อ.บ้านธิ
อ.บ้านโฮ่ง
อ.ป่าซาง
อ.แม่ทา
อ.ลี้
อ.เวียงหนองล่อง
๖๑. สุโขทัย (๙ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.กงไกรลาศ
อ.คีรีมาศ
อ.ทุ่งเสลี่ยม
อ.บ้านด่านลานหอย
อ.ศรีนคร
อ.ศรีสัชนาลัย

หน้า 102 ของ 127 หน้า

ศบภ.นพค.๓๓

ศบภ.บชร.๓
ศบภ.บชร.๓
ศบภ.บชร.๓
ศบภ.บชร.๓
ศบภ.บชร.๓

ทร.

ทอ.

หมายเหตุ

แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ๒๕๕๘
จังหวัด
อาเภอ/เขต
อ.ศรีสาโรง
อ.สวรรคโลก
๖๒. อุตรดิตถ์ (๙ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.ตรอน
อ.ท่าปลา
อ.ทองแสนขัน
อ.น้าปาด
อ.บ้านโคก
อ.พิชัย
อ.ฟากท่า
อ.ลับแล
๖๓. อุทัยธานี (๘ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.ทัพทัน
อ.บ้านไร่
อ.ลานสัก
อ.สว่างอารมณ์
อ.ห้วยคต
อ.หนองขาหย่าง
อ.หนองฉาง
๖๔. กระบี่ (๘ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.เกาะลันตา
อ.เขาพนม
อ.คลองท่อม
อ.ปลายพระยา
อ.ลาทับ
อ.เหนือคลอง
อ.อ่าวลึก
๖๕. ชุมพร (๘ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.ทุ่งตะโก

หน้า 103 ของ 127 หน้า

ผู้แทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กปภ.อ./กปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.
ศบภ.บชร.๓
ศบภ.บชร.๓
ศบภ.มทบ.๓๕
ศบภ.มทบ.๓๕
ศบภ.พล.ม.๑
ศบภ.พล.ม.๑
ศบภ.มทบ.๓๕

ทร.

ศบภ.นพค.๓๔
ศบภ.นพค.๓๔

ศบภ.พล.ม.๑
ศบภ.พล.ม.๑
ศบภ.พล.ม.๑
ศบภ.มทบ.๓๑
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.นพค.๑๕

ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.มทบ.๔๓
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.ทรภ.๓
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.มทบ.๔๔
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕

ทอ.

หมายเหตุ

แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ๒๕๕๘
จังหวัด
อาเภอ/เขต
อ.ท่าแซะ
อ.ปะทิว
อ.พะโต๊ะ
อ.ละแม
อ.สวี
อ.หลังสวน
๖๖. ตรัง (๑๐ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.กันตัง
อ.นาโยง
อ.ปะเหลียน
อ.ย่านตาขาว
อ.รัษฎา
อ.วังวิเศษ
อ.สิเกา
อ.ห้วยยอด
อ.หาดสาราญ
๖๗. นครศรีธรรมราช (๒๓ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.พรหมคีรี
อ.ลานสกา
อ.ฉวาง
อ.พิปูน
อ.เชียรใหญ่
อ.ชะอวด
อ.ท่าศาลา
อ.ทุ่งสง
อ.นาบอน
อ.ทุ่งใหญ่
อ.ปากพนัง
อ.ร่อนพิบูลย์
อ.สิชล
อ.ขนอม

หน้า 104 ของ 127 หน้า

ผู้แทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กปภ.อ./กปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.มทบ.๔๓
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.มทบ.๔๓
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.มทบ.๔๑
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.มทบ.๔๑
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.มทบ.๔๑
ศบภ.มทบ.๔๓
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.มทบ.๔๑
ศบภ.พล.ร.๕

ทร.

ศบภ.ร้อย.ฝรพ.4
ศบภ.ทรภ.๒

ทอ.

หมายเหตุ

แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ๒๕๕๘
จังหวัด
อาเภอ/เขต
อ.หัวไทร
อ.บางขัน
อ.ถ้าพรรณรา
อ.จุฬาภรณ์
อ.พระพรหม
อ.นบพิตา
อ.ช้างกลาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ
๖๘. นราธิวาส (๑๓ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.บาเจาะ
อ.ยี่งอ
อ.รือเสาะ
อ.ศรีสาคร
อ.ตากใบ
อ.ระแงะ
อ.แว้ง
อ.สุคิริน
อ.สุไหงโก-ลก
อ.สุไหงปาดี
อ.จะแนะ
อ.เจาะไอร้อง
๖๙. ปัตตานี (๑๒ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.กะพ้อ
อ.โคกโพธิ์
อ.ทุ่งยางแดง
อ.ปานาเระ
อ.มายอ
อ.แม่ลาน
อ.ไม้แก่น
อ.ยะรัง
อ.ยะหริ่ง
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ผู้แทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กปภ.อ./กปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.
ศบภ.มทบ.๔๑
ศบภ.บชร.๔
ศบภ.บชร.๔
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.มทบ.๔๑
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.มทบ.๔๑
ศบภ.มทบ.๔๖
ศบภ.พล.ร.๑๕

ทร.

ศบภ.ฉก.นย.ภต.
ศบภ.ฉก.นย.ภต.

ศบภ.พล.ร.๑๕
ศบภ.พล.ร.๑๕
ศบภ.ฉก.นย.ภต.

ศบภ.พล.ร.๑๕
ศบภ.พล.ร.๑๕
ศบภ.พล.ร.๑๕
ศบภ.พล.ร.๑๕
ศบภ.พล.ร.๑๕
ศบภ.พล.ร.๑๕
ศบภ.พล.ร.๑๕
ศบภ.มทบ.๔๖
ศบภ.พล.ร.๑๕
ศบภ.พล.ร.๑๕
ศบภ.มทบ.๔๖
ศบภ.นพค.๔๔
ฯ
ศบภ.พล.ร.๑๕
ศบภ.พล.ร.๑๕
ศบภ.พล.ร.๑๕
ศบภ.พล.ร.๑๕
ศบภ.พล.ร.๑๕
ศบภ.พล.ร.๑๕

ทอ.

หมายเหตุ

แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ๒๕๕๘
จังหวัด
อาเภอ/เขต

ผู้แทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กปภ.อ./กปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

อ.สายบุรี
อ.หนองจิก
๗๐. พังงา (๘ อาเภอ)

อ.เมือง
อ.กะทู้
อ.ถลาง
๗๓. ยะลา (๘ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.กาบัง
อ.ธารโต
อ.บันนังสตา

ทบ.
ศบภ.พล.ร.๑๕
ศบภ.มทบ.๔๖

ทร.

ศบภ.ทรภ.๓
ศบภ.ทรภ.๓
ศบภ.ทรภ.๓
ศบภ.ทรภ.๓
ศบภ.ทรภ.๓
ศบภ.ทรภ.๓
ศบภ.ทรภ.๓
ศบภ.ทรภ.๓
ศบภ.ทรภ.๓

อ.เมือง
อ.กะปง
อ.เกาะยาว
อ.คุระบุรี
อ.ตะกั่วทุ่ง
อ.ตะกั่วป่า
อ.ทับปุด
อ.ท้ายเหมือง
๗๑. พัทลุง (๑๑ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.กงหรา
อ.เขาชัยสน
อ.ควนขนุน
อ.ตะโหมด
อ.บางแก้ว
อ.ปากพะยูน
อ.ป่าบอน
อ.ป่าพะยอม
อ.ศรีบรรพต
อ.ศรีนครินทร์
๗๒. ภูเก็ต (๓ อาเภอ)
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ศบภ.มทบ.๔๒
ศบภ.พล.พัฒนา ๔
ศบภ.พล.พัฒนา ๔
ศบภ.พล.พัฒนา ๔
ศบภ.พล.พัฒนา ๔
ศบภ.พล.พัฒนา ๔
ศบภ.พล.พัฒนา ๔
ศบภ.พล.พัฒนา ๔

ศบภ.สนภ.๔ฯ
ศบภ.พล.พัฒนา ๔
ศบภ.พล.พัฒนา ๔

ศบภ.นพค.๔๓
ฯ

ศบภ.ทรภ.๓

ศบภ.ทรภ.๓
ศบภ.ทรภ.๓
ศบภ.ทรภ.๓
ศบภ.มทบ.๔๖
ศบภ.พล.ร.๑๕
ศบภ.พล.ร.๑๕
ศบภ.พล.ร.๑๕
ศบภ.พล.ร.๑๕

ทอ.

หมายเหตุ

แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ๒๕๕๘
จังหวัด
อาเภอ/เขต
อ.เบตง
อ.ยะหา
อ.รามัน
อ.กรงปินัง
๗๔. ระนอง (๕ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.กะเปอร์
อ.กระบุรี
อ.ละอุ่น
อ.สุขสาราญ
๗๕. สงขลา (๑๖ อาเภอ)

ผู้แทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กปภ.อ./กปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.
ศบภ.พล.ร.๑๕

ทร.

ทอ.

ศบภ.นพค.๔๒
ฯ
ศบภ.พล.ร.๑๕
ศบภ.พล.ร.๑๕
ศบภ.มทบ.๔๔
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.มทบ.๔๒
ศบภ.ทรภ.๒

อ.เมือง
อ.สทิงพระ
อ.จะนะ
อ.นาทวี
อ.เทพา
อ.สะบ้าย้อย
อ.ระโนด
อ.กระแสสินธุ์
อ.รัตภูมิ
อ.สะเดา
อ.หาดใหญ่
อ.นาหม่อม
อ.ควนเนียง
อ.บางกล่า
อ.สิงหนคร
อ.คลองหอยโข่ง
๗๖. สตูล (๗ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.ควนกาหลง
อ.ควนโดน
อ.ทุ่งหว้า
อ.ท่าแพ
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ศบภ.บน.๕๖

ศบภ.ทรภ.๒
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.ทรภ.๒
ศบภ.บน.๕๖

ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.บน.๕๖

ศบภ.มทบ.๔๒
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.บน.๕๖
ศบภ.บน.๕๖
ศบภ.บน.๕๖

ศบภ.มทบ.42
ศบภ.พล.ร.5
ศบภ.นพค.๔๕
ศบภ.นพค.๔๕

ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕

หมายเหตุ

แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ๒๕๕๘
จังหวัด
อาเภอ/เขต

ผู้แทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กปภ.อ./กปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

อ.ละงู
อ.มะนัง
๗๗. สุราษฎร์ธานี (๑๙ อาเภอ)
อ.เมือง
อ.กาญจนดิษฐ์
อ.ดอนสัก
อ.เกาะสมุย
อ.เกาะพะงัน
อ.ไชยา
อ.ท่าชนะ
อ.คีรีรัฐนิคม
อ.บ้านตาขุน
อ.พนม
อ.ท่าฉาง
อ.บ้านนาสาร
อ.บ้านนาเดิม
อ.เคียนซา
อ.เวียงสระ
อ.พระแสง
อ.พุนพิน
อ.ชัยบุรี
อ.วิภาวดี
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ทบ.
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.มทบ.๔๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕

ทร.

ทอ.

ศบภ.ทรภ.๒
ศบภ.ทรภ.๒
ศบภ.บน.๗
ศบภ.นพค.๔๖
ฯ
ศบภ.นพค.๔๖
ฯ
ศบภ.นพค.๔๖
ฯ
ศบภ.นพค.๔๖
ฯ

ศบภ.บน.๗
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕

ศบภ.นพค.๔๖
ฯ
ศบภ.นพค.๔๖
ฯ
ศบภ.นพค.๔๖
ฯ

ศบภ.บน.๗

หมายเหตุ

แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ๒๕๕๘
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การแบ่งมอบพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยพื้นที่ทางน้า ของ ศบภ.ทร. ดังนี้
หน่วย
ศบภ.ทรภ.๑

พื้นที่ทางน้า
พื้นที่ทางทะเล เกาะแก่งต่างๆ และชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยตอนบน ในพื้นที่
รับผิดชอบของ ทรภ. ๑ (จว.ตราด, จว.จันทบุร,ี จว.ระยอง, จว.ชลบุรี,
จว.ฉะเชิงเทรา,จว.สมุทรปราการ, จว.สมุทรสาคร, จว.สมุทรสงคราม,จว.เพชรบุร,ี
จว.ประจวบคีรีขันธ์ และ จว.ชุมพร)

ผู้แทน กห.
ผอ.กพร.กภ.๑ กร.

ศบภ.ทรภ.๒

พื้นที่ทางทะเล เกาะแก่งต่างๆ และชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยตอนล่าง ในพื้นที่
รับผิดชอบของ ศบภ.ทรภ. ๒ (จว.สุราษฎร์ธานี, จว.นครศรีธรรมราช,
จว.พัทลุง, จว.สงขลา, จว.ปัตตานี และ จว.นราธิวาส)

ผู้แทน ศบภ.ทรภ.๒

ศบภ.ทรภ.๓

พื้นที่ทางทะเล เกาะแก่งต่างๆ และชายฝั่งทะเลด้านทะเลอันดามัน ในพื้นที่
รับผิดชอบของ ศบภ.ทรภ.๓ (จว.ระนอง, จว.พังงา, จว.ภูเก็ต, จว.กระบี,่ จว.ตรัง
และ จว.สตูล)

ผู้แทน ศบภ.ทรภ.๓

ศบภ.ฐท.กท.

พื้นที่บริเวณสองฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา และลาคลองที่เรือเข้าถึง ระหว่างสะพาน
ผู้แทน ศบภ. ฐท.กท.
พระรามหก ถึงสะพานกรุงเทพ ฯ รวมทั้ง พื้นที่ใกล้เคียงอื่น ๆ ตามทีไ่ ด้รับการร้อง
ขอ หรือสั่งการจาก ศบภ.ทร.

ศบภ.กปช.จต. พื้นที่ทางน้า ได้แก่ ทะเล อ.เกาะกูด อ.เกาะช้าง เกาะต่างๆ และชายฝั่งทะเลใน
พื้นทีร่ ับผิดชอบของ มชด./๑
ศบภ.นรข.

แม่น้าโขง ดอนต่างๆ และชายฝั่งแม่น้า ในพื้นที่รับผิดชอบของ นรข.

ผู้แทน ศบภ.กปช.จต.
ผู้แทน ศบภ.นรข.

ตรวจถูกต้อง

พ.อ. สุพล จันทร์ผ่อง
( สุพล จันทร์ผ่อง )
ผอ.กบภ.สกร.กร.ทบ.

แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ๒๕๕๘
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ผนวก ง

คาสั่งกองทัพบก
(เฉพาะ)
ที่ ๑๒๖๐ / ๕๘
เรื่อง การจัดตั้งและการปฏิบัติหน้าทีศ่ ูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก
เพื่อให้การดาเนินงานของกองทัพบก ในการป้องกัน แก้ไข บรรเทาภัยพิบัติและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ.๒๕๕๐ แผนการป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘
และแผนบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘ จึงให้ดาเนินการ ดังนี้
๑. ยกเลิก คาสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๖๑๗/๔๐ ลง ๓ มิ.ย.๔๐ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บรรเทา
สาธารณภัยกองทัพบก
๒. ยกเลิก คาสั่ง ศปก.ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๓๐๖/๔๐ ลง 19 มิ.ย.40 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก
๓. ให้ฝ่ายต่าง ๆ ใน ศปก.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายต่างๆ ของ ศบภ.ทบ. ตามสายงาน
ที่เกี่ ยวข้อ ง โดย ผบ.ทบ./ผบ.ศปก.ทบ. ดารงตาแหน่ งเป็น ผู้ อานวยการศูน ย์บ รรเทาสาธารณภั ย
กองทัพบก (ผอ.ศบภ.ทบ.)
๔. ให้ ฝกร.ศปก.ทบ./ฝกร.ศบภ.ทบ. เป็นฝ่ายอานวยการหลักในการดาเนินงานด้าน
การบรรเทาสาธารณภัยของ ศบภ.ทบ. โดยยึดถือกรอบนโยบายของ ผบ.ทบ./ผอ.ศบภ.ทบ.
๕. ให้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ดังนี้
๕.๑ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก (ศบภ.ทบ.) มีโครงสร้างการจัด ตามผนวก ก
๕.๒ ผู้บริหาร และคณะกรรมการของ ศบภ.ทบ. ประกอบด้วย
๕.๒.๑ ผบ.ทบ.
เป็น ผอ.ศบภ.ทบ.
๕.๒.๒ รอง ผบ.ทบ
เป็น รอง ผอ.ศบภ.ทบ.
๕.๒.๓ ผช.ผบ.ทบ.(๑)
เป็น ผช.ผอ.ศบภ.ทบ.(๑)
๕.๒.๔ ผช.ผบ.ทบ.(๒)
เป็น ผช.ผอ.ศบภ.ทบ.(๒)
๕.๒.๕ เสธ.ทบ.
เป็น เสธ.ศบภ.ทบ.
๕.๒.๖ รอง เสธ.ทบ.(สายงานกาลังพล) เป็น รอง เสธ.ศบภ.ทบ.(สายงานกาลังพล)
๕.๒.๗ รอง เสธ.ทบ.(สายงานข่าว)
เป็น รอง เสธ.ศบภ.ทบ.(สายงานข่าว)
๕.๒.๘ รอง เสธ.ทบ.(สายงานยุทธการ) เป็น รอง เสธ.ศบภ.ทบ.(สายงานยุทธการ)
๕.๒.๙ รอง เสธ.ทบ.(สายงานส่งกาลังบารุง) เป็น รอง เสธ.ศบภ.ทบ.
(สายงานส่งกาลัง บารุง)
/๕.๒.๑๐ รอง เสธ.ทบ...

แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ๒๕๕๘

หน้า 111 ของ 127 หน้า

-2๕.๒.๑๐ รอง เสธ.ทบ.(สายงานกิจการพลเรือน)เป็น รอง เสธ.ศบภ.ทบ.
(สายงานกิจการพลเรือน)
๕.๒.๑๑ ปช.ทบ.
เป็น กรรมการ
๕.๒.๑๒ กอญ.ททบ.
เป็น กรรมการ
๕.๒.๑๓ หน.ฝปช.ศปก.ทบ.
เป็น หน.ฝปช.ศบภ.ทบ.
๕.๒.๑๔ จก.กพ.ทบ./หน.ฝกพ.ศปก.ทบ. เป็น หน.ฝกพ.ศบภ.ทบ.
๕.๒.๑๕ จก.ขว.ทบ./หน.ฝขว.ศปก.ทบ. เป็น หน.ฝขว.ศบภ.ทบ.
๕.๒.๑๖ จก.ยก.ทบ./หน.ฝยก.ศปก.ทบ. เป็น หน.ฝยก.ศบภ.ทบ.
๕.๒.๑๗ จก.กบ.ทบ./หน.ฝกบ.ศปก.ทบ. เป็น หน.ฝกบ.ศบภ.ทบ.
๕.๒.๑๘ จก.กร.ทบ./หน.ฝกร.ศปก.ทบ. เป็น หน.ฝกร.ศบภ.ทบ.
๕.๒.๑๙ จก.กง.ทบ.
เป็น กรรมการ
๕.๒.๒๐ หน.ศปส.ทบ.
เป็น กรรมการ
๕.๒.๒๑ ผอ.สกร.กร.ทบ.
เป็น กรรมการ/เลขานุการ
๕.๒.๒๒ ผอ.กบภ.สกร.กร.ทบ.
เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
๕.๒.๒๓ หน.สกศ.ฝกร.ศปก.ทบ.
เป็น หน.สอก.ฝกร.ศบภ.ทบ.
๕.๓ อานาจหน้าที่ของ ศบภ.ทบ.
๕.๓.๑ กาหนดนโยบายและแนวทางของ ทบ. เกี่ย วกับ การป้อ งกัน แก้ไ ข
บรรเทาภัยพิบัติที่เกิดจากสาธารณภัย และอุบัติภัย รวมทั้งแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
๕.๓.๒ เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับรัฐบาล ในการอานวยการป้องกัน
แก้ไข บรรเทาภัยพิบัติ ที่เกิดจากภัยพิบัติ และสาธารณภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ทบ.
๕.๓.๓ ติดตามสถานการณ์และเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้านสาธารณภัยและอุบัติภัย
ที่เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่ อง เพื่ออานวยการและประสานงานให้ส่วนราชการใน ทบ. ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติได้ทันต่อสถานการณ์ รวมถึงการอานวยการและประสานการประชาสัมพันธ์ โดยใช้
เครื่องมือและยุทโธปกรณ์ของส่วนราชการใน ทบ.
๕.๓.๔ ให้เชิญผู้แทนส่วนราชการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้คาแนะนา คาปรึกษา
หรือร่วมปฏิบัติงาน และขอรับข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมและจาเป็น
๕.๓.๕ ศบภ.ทบ. มีผงั การจัด ตามผนวก ก
๕.๔ ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก (ฝกร.ศบภ.ทบ.)
๕.๔.๑ โครงสร้างการจัด และอานาจหน้าที่ ฝกร.ศบภ.ทบ. ตามผนวก ข
๕.๔.๒ หน้าที่ของส่วนต่างๆ ฝกร.ศบภ.ทบ. ตาม ผนวก ค
๖. ให้ นขต.ทบ. จัดตัง้ ศบภ. ทุกระดับหน่วยให้สอดคล้องกับการจัดและการดาเนินงาน
ของ ศบภ.ทบ. และเป็นหน่วยรับผิดชอบการดาเนินงานเกี่ยวกับการป้องกัน แก้ไข บรรเทาภัยพิบัติ และ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตขิ อง ทบ.
/7. ให้ ศบภ...
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-๓๗. ให้ ศบภ. ทุกระดับหน่วย จัดทาแผนการปฏิบัตเิ กี่ยวกับการป้องกัน แก้ไข บรรเทาภัย
พิบัติ ที่เกิดจากสาธารณภัยและอุบัติภัย โดยการประสานงานกับฝ่ายพลเรือนในพื้นที่ รวมทั้งแผนการ
ช่ว ยเหลือ ผู้ป ระสบภัย พิบัติข องหน่ว ย พร้อ มทั้ง พิจ ารณาทบทวนหรือ ปรับ ปรุง แผนดัง กล่า ว ให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการป้องกัน แก้ไข บรรเทาภัยพิบัติ ของ ทบ. และ
ให้ติดตามสถานการณ์ด้านสาธารณภัยและอุบัติภัย พร้อมทั้งรายงานเหตุการณ์ด้านสาธารณภัยและอุบัติภัย
รวมถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยในการป้องกัน แก้ไข บรรเทาภัยพิบัติให้ ศบภ.ทบ. ทราบ อย่างต่อเนื่อง
หากมีกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนให้รายงานให้ทราบในโอกาสแรก
๘. ให้ นขต.ทบ. สนับสนุนกาลังพลและข้อมูล รวมทั้งเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ที่จาเป็น
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายเลขานุการ ศบภ.ทบ. เมื่อได้รับการร้องขอ
๙. การปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณและเงินทดรองราชการ ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบและคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
๑๐. อานาจหน้าที่นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ในข้อ ๕.๓ ให้อยู่ในดุลยพินิจและการสั่งการ
ของ ผบ.ทบ. ในฐานะ ผอ.ศบภ.ทบ.
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘
พล.อ. ธีรชัย นาควานิช
( ธีรชัย นาควานิช )
ผบ.ทบ.

กร.ทบ.
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ผนวก ก (โครงสร้างการจัด ศบภ.ทบ.) ประกอบคาสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๒๖๐ / ๕๘
ลง 27 พ.ย.๕๘

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ. สุพล จันทร์ผ่อง
( สุพล จันทร์ผ่อง )
ผอ.กบภ.สกร.กร.ทบ.
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ผนวก ข (โครงสร้างการจัด และอานาจหน้าที่ ฝกร.ศบภ.ทบ.)
ประกอบคาสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1260 /๕๘ ลง 27 พ.ย.๕๘
๑. ผังการจัด
ฝ่ายกิจการพลเรือน
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก
(ฝกร.ศบภ.ทบ.)

ส่วนอานวยการ

ส่วนประชาสัมพันธ์

ส่วนธุรการและสนับสนุน

๒. อานาจหน้าที่
๒.๑ วางแผน อานวยการ ประสานงาน สั่งการ กากับดูแล และให้การสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
ต่อการปฏิบัติของหน่วยต่าง ๆ ใน ทบ. ในภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยและสาธารณภัย รวมทั้ง
การปฏิ บั ติ ใ นขั้ น การบู ร ณะสภาพความเสี ย หาย โดยยึ ด ถื อ แผนบรรเทาสาธารณภั ย กองทั พ บก
พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นหลักในการดาเนินการ
๒.๒ เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยต่างๆ ทั้งในและนอก ทบ. ในการอานวยการ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยและสาธารณภัย รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อนาไป
แจกจ่ายช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยดังกล่าวด้วย
๒.๓ อานวยการ และดาเนิ น การประชาสัมพันธ์ โดยสื่อประเภทต่างๆ ของ ทบ. หรือผ่า น
สื่อมวลชนอื่น ๆ เพื่อเตือนภัย รายงานเหตุการณ์ และการปฏิบัติการช่วยเหลือของ ทบ. และ/หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้คาแนะนาการปฏิบัติต่างๆ
๒.๔ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบจาก ผบ.ทบ. และ ผอ.ศบภ.ทบ.
ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ. สุพล จันทร์ผ่อง
( สุพล จันทร์ผ่อง )
ผอ.กบภ.สกร.กร.ทบ.
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ผนวก ค (หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของ ฝกร.ศบภ.ทบ.)
ประกอบคาสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1260 /๕๘ ลง 27 พ.ย.๕๘
๑. ส่วนอานวยการ
๑.๑ วางแผน อานวยการ ประสานงาน สั่งการ และกากับดูแล การปฏิบัติของหน่วยต่างๆ
ใน ทบ. ในภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และสาธารณภัย รวมทั้งประสานงานกับหน่วยต่างๆ
นอก ทบ. ในการอานวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
๑.๒ สอก.ฝกร.ศบภ.ทบ. เป็นหน่วยรับผิดชอบ โดยมี หน.สอก.ฝกร.ศบภ.ทบ. รับผิดชอบ
ในการดาเนินงาน และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
๒. ส่วนประชาสัมพันธ์
๒.๑ วางแผน อานวยการ ประสานงาน การดาเนินการ ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ
ของ ทบ. เพื่อ เตื อ นภั ย และแจ้ ง ให้ ป ระชาชนทราบถึ งการช่ วยเหลื อผู้ ป ระสบสาธารณภั ย ที่ ทบ.
ดาเนินการ รวมทั้งขอความร่วมมือให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
๒.๒ สจว.ฝกร.ศบภ.ทบ. เป็นหน่วยรับผิดชอบ โดยมี หน.สจว.ฝกร.ศบภ.ทบ. รับผิดชอบ
ในการดาเนินงาน และแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
๓. ส่วนธุรการ และสนับสนุน
๓.๑ ประสานงาน และกากับดูแล ด้านการสนับสนุน และบริการ ในภารกิจการช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุบัติภัย และสาธารณภัย
๓.๒ ดาเนินการ ควบคุม อานวยการ ประสานงาน และกากับดูแลในการรับบริจาค และ
แจกจ่าย ในภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัย และสาธารณภัยเกี่ยวกับการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ หรือ
วัสดุต่างๆ แก่หน่วยต่างๆ ที่ปฏิบัติภารกิจตามคาสั่งของ ศบภ.ทบ.
๓.๓ ดาเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ ในภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบ
อุบัติภัย และสาธารณภัย
๓.๔ สรุปรายงานการใช้จ่ายเงิน เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ
๓.๕ ให้ ผสน.ฝกร.ศบภ.ทบ. เป็นหน่วยรับผิดชอบ โดยมี หน.ผสน.ฝกร.ศปก.ทบ. รับผิดชอบ
และให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ. สุพล จันทร์ผ่อง
( สุพล จันทร์ผ่อง )
ผอ.กบภ.สกร.กร.ทบ.
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ผนวก จ
แบบรายงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของ ทบ.
หน่วย........................................................................
๑. ประเภทของภัย (อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว ฯ).........................................................................
๒. วัน,เดือน,ปี ที่เกิดภัย...................................................................................................................................
๓. สถานที่เกิดภัย ( ให้ระบุบ้านเลขที่, ถนน ,หมู่บ้าน ,ตาบล , อาเภอ , จังหวัด ) ........................................
...........................................................................................................................................................................
๔. ความเสียหาย ( โดยประมาณ )...................................................................................................................
๔.๑ ประชาชนรวม จานวน...............คน เสียชีวิต จานวน............ คน บาดเจ็บ จานวน............. คน
๔.๒ บ้านเรือนที่พักอาศัย จานวน.................................. หลัง
๔.๓ ทรัพย์สินอื่นๆ ( เช่น พื้นที่การเกษตร อาคาร/สถานที่ สิ่งสาธารณูปโภคฯ คิดเป็นมูลค่า/บาท )
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
๕. การช่วยเหลือของหน่วยทหารในพื้นที่ ( อาจแสดงด้วยตารางก็ได้)
๕.๑ กาลังพล จานวน.................. คน
๕.๒ ยุทโธปกรณ์ จานวน................... รายการ
๕.๓ เครื่องมือ เครื่องใช้ จานวน..................... รายการ
๕.๔ การใช้เงินทดรองราชการ จานวน ...........................บาท
๕.๕ อื่นๆ จานวน.............................รายการ ( เช่น อาหาร ยารักษาโรค การรักษาพยาบาล ฯ เป็นต้น )
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
๖. ความต้องการการช่วยเหลือจากหน่วยเหนือ/ส่วนกลาง.........................................................................................
....................................................................................................................................................... ....................
...........................................................................................................................................................................
หมายเหตุ .........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ)
(.............................................. )
ตาแหน่ง.....................................................
…..../…...…./….....
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ผนวก ฉ
ระเบียบ กค. ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๕๖
---------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัย อ านาจตามความในมาตรา ๒๑ (๕) แห่ ง พระราชบัญ ญั ติวิ ธีก ารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่ า “ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ว ยเงิ นทดรองราชการ เพื่อ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยเงิ นทดรองราชการ เพื่ อ ช่ว ยเหลื อ ผู้ ประสบภั ย พิ บัติ ก รณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖
(๒) ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยเงิ น ทดรองราชการเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี
ฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
(๓) ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยเงิ นทดรองราชการ เพื่ อ ช่ว ยเหลื อ ผู้ ประสบภั ย พิ บัติ ก รณี
ฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๔ ระเบี ยบนี้ไม่ใช้บั งคับ กับการจ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลั ง ว่าด้ว ย
เงิน ทดรองราชการ เพื่อใช้จ่ ายกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๒
และระเบียบเงินทดรองของทางราชการทหาร
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“ภัยพิบัติ” หมายความว่า สาธารณภัยอันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง
ฝนทิ้ ง ช่ ว ง ภั ย จากลู ก เห็ บ ภั ย อั น เกิ ด จากไฟป่ า ภั ย ที่ เ กิ ด จากโรคหรื อ การระบาดของแมลงหรื อ ศั ต รู พื ช
ทุกชนิ ดอากาศหนาวจั ด ผิ ดปกติภัยสงคราม และภัยอันเนื่องมาจากการกระทาของผู้ ก่อการร้าย กองกาลั ง
จากนอกประเทศ ตลอดจนภัยอื่น ๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีบุคคลหรือสัตว์ทาให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิด
อันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน
“ฉุกเฉิน” หมายความว่า เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนหรือเป็นที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้
และจาเป็นต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน
“ผู้ประสบภัยพิบัติ ” หมายความว่า ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
แต่ไม่รวมถึงส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
“การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร” ให้ห มายความรวมถึง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพิบัติด้านการปศุสัตว์และด้านการประมงด้วย
“การให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย ” หมายความว่า การให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระยะสั้น เพื่อให้ผู้ประสบภัยพิบัตินั้นสามารถช่วยตนเองได้ เช่น การให้ความ
ช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ หรือคนพิการซึ่งหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต พิการ หรือ บาดเจ็บจากภัยพิบัติการขนย้าย
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ครอบครัว และการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นแก่ครอบครัวของผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น ตลอดจนการให้คาปรึกษา
แนะนาและการส่งต่อให้แก่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ อันเป็นการจาเป็นเพื่อให้การดารงชีวิตเข้าสู่สภาวะ
ปกติโดยเร็ว
“การให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ” หมายความว่า การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบั ติด้านกายและจิ ต ซึ่งประกอบด้วยการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและ
ควบคุมโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการสาธารณสุขที่จาเป็นเพื่อให้การดารงชีวิตเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
ข้ อ ๖ ให้ ป ลั ด กระทรวงการคลั ง รั ก ษาการตามระเบี ย บนี้ และมี อ านาจก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละ
วิธีปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๗ การปฏิบั ติในกรณีใดที่ร ะเบียบนี้ไม่ไ ด้กาหนดไว้ หรื อการยกเว้นการปฏิ บัติในกรณีใ ดตาม
ระเบียบนี้ ให้ส่วนราชการขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง
หมวด ๑
เงินทดรองราชการ
----------------------------------------ข้อ ๘ ให้ส่วนราชการมีวงเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในการให้
ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระหว่างที่ยังไม่ได้รับเงินงบประมาณ
รายจ่ายดังนี้
(๑) สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) สานักงานงานปลัดกระทรวง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๔) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๕) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๖) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๗) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๘) สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แห่งละ
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ในการนี้ ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมมีอานาจจัดสรรเงินทดรองราชการตาม (๒) แก่หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงกลาโหมตามความจาเป็นและเหมาะสม และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจจัดสรรเงินทดรองราชการ
ตาม (๘) แก่อาเภอหรือกิ่งอาเภอตามความจาเป็นและเหมาะสม ซึ่งแต่ละแห่งต้องมีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐
บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจาเป็นจะจัดสรรเพิ่มเติมให้อีกก็ได้และให้แจ้งกระทรวงการคลังทราบด้วย
กรณีเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิ น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอานาจอนุมัติให้ส่วนราชการอื่นมี
วงเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้ตามความเหมาะสมจาเป็น และกรณีที่
วงเงินทดรองราชการไม่พอ ให้ส่วนราชการดังกล่าวหรือสวนราชการตามวรรคหนึ่งสามารถขอขยายวงเงินทด
รองราชการเพิ่มโดยตรงต่อกระทรวงการคลังได้แล้วให้รายงานการอนุมัติดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีทราบ
ข้อ ๙ การอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการภายในวงเงินตามข้อ ๘ ให้เป็นอานาจของผู้ดารงตาแหน่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) นายกรัฐมนตรี สาหรับกรณีตามข้อ ๘ (๑)
(๒) ปลัดกระทรวงกลาโหม สาหรับกรณีตามข้อ ๘ (๒)
(๓) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สาหรับกรณีตามข้อ ๘ (๓)
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(๔) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สาหรับกรณีตามข้อ ๘ (๔)
(๕) ปลัดกระทรวงมหาดไทย สาหรับกรณีตามข้อ ๘ (๕)
(๖) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สาหรับกรณีตามข้อ ๘ (๖)
(๗) อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาหรับกรณีตามข้อ ๘ (๗)
(๘) ผู้ ว่าราชการจังหวัด ส าหรั บกรณีตามข้อ ๘ (๘) เว้นแต่การอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการของ
อาเภอหรือกิ่งอาเภอภายในวงเงินที่จัดสรรให้ให้เป็นอานาจของนายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจา
กิ่งอาเภอ แล้วแต่กรณี
ผู้มีอานาจอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการตามวรรคหนึ่ง อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นซึ่งเป็นข้าราชการใน
สังกัดอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการแทนตนก็ได้
ในกรณี ที่ มี เ หตุ อั น ควรคาดหมายได้ ว่ า จะเกิ ด ภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น ขึ้ น ในจั ง หวั ด ใด และมี ค วาม
จาเป็นต้องเตรียมเงินสดไว้ เพื่อใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในวันหยุดราชการ ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนั้นมีอานาจเบิกเงินทดรองราชการตามข้อ ๘ (๘) ไว้เพื่อสารองจ่ายได้ตามความเหมาะสมจาเป็น และ
เมื่อภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินสิ้นสุดลงให้นาเงินที่เหลือส่งคืนคลัง
ข้อ ๑๐ ให้ส่วนราชการตามข้อ ๘ ยุติการอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน ในกรณีใดกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อนดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อส่วนราชการตามข้อ ๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
แล้ว
(๒) เมื่อ สิ้ น สุ ดระยะเวลาการให้ ค วามช่ว ยเหลื อตามประกาศเขตการให้ ค วามช่ว ยเหลื อ ผู้ ประสบ
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(๓) มีการประกาศยุ ติการให้ ความช่ ว ยเหลื อผู้ ป ระสบภัยพิบั ติจากอธิบดี กรมป้องกัน และบรรเทา
สาธารณภัยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี
หมวด ๒
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
------------------------------------------ข้อ ๑๑ ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอาเภอหรือกิ่งอาเภอ
คณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอาเภอ” เรียกโดยย่อว่า “ก.ช.ภ.อ.”
หรือ “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกิ่งอาเภอ” เรียกโดยย่อว่า “ก.ช.ภ.กอ.” แล้วแต่กรณี
ประกอบด้วยนายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วน
ราชการประจาอาเภอหรือกิ่งอาเภอที่เกี่ยวข้องหรือผู้แทนไม่เกินสี่คน ผู้แทนกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน ผู้ แทน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหนึ่งคน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอหรือกิ่งอาเภอนั้น
หนึ่งคน เป็นกรรมการ และปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๑๒ ให้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) สารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในอาเภอหรือกิ่งอาเภอ แล้วแต่กรณีและ
ความต้องการรับความช่วยเหลือด้านต่างๆ ของผู้ประสบภัยพิบัติโดยจัดทาบัญชีเป็นประเภทไว้
(๒) ตรวจสอบและกลั่ น กรองการให้ ค วามช่ว ยเหลื อผู้ ประสบภัยพิ บัติ ในด้ านต่างๆ ตามที่องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบตาม
อานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
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(๓) พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
(๔) ประสานงานและร่วมดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกับ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. อื่นใน
กรณีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในหลายอาเภอหรือหลายกิ่งอาเภอ
(๕) รายงานผลการสารวจตาม (๑) และการแก้ไขความเดือดร้อนเฉพาะหน้าที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
ให้ ก.ช.ภ.จ. ทราบหรือเพื่อพิจารณาดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่อไป
(๖) แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน
และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามที่ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. มอบหมาย แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๓ ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัดคณะหนึ่ง
เรียกว่า “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด” เรียกโดยย่อว่า “ก.ช.ภ.จ.” ประกอบด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด พาณิชย์จังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงกลาโหม หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ห นึ่ ง คน ผู้ แ ทนกระทรวงสาธารณสุ ข หนึ่ ง คน ผู้ แ ทนองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
หนึ่ งคน ผู้ แทนส่ วนราชการที่เกี่ย วข้องกับภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไม่เกินสี่คน ประธานหอการค้าจังหวัดหรือ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดหรือผู้แทนในเขตจัง หวัดนั้นหนึ่งคน เป็นกรรมการ และหัวหน้าสานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๑๔ ให้ ก.ช.ภ.จ. มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบและกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านต่างๆ ตามที่ ก.ช.ภ.อ. หรือ
ก.ช.ภ.กอ. ได้ส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบตามอานาจ
หน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
(๒) พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
(๓) ระดมสรรพก าลั ง ควบคุ ม เร่ง รัด และประสานงานระหว่า งหน่ ว ยงานต่างๆ ในการให้ ค วาม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อให้ผู้ประสบภัยพิบัติได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้าซ้อน
(๔) พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสาหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น
ของรั ฐ ที่ไม่มีวงเงิน ทดรองราชการ เพื่อช่ว ยเหลื อผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน แต่จาเป็นต้องดาเนินการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามมติของ ก.ช.ภ.จ.
(๕) จัดทาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กาลังคน อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ
และอื่นๆ ที่จาเป็นจากส่วนกลางในกรณีภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเกินกว่าความสามารถของจังหวัด
(๖) ประสานงานและร่วมดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกับ ก.ช.ภ.จ. อื่น ในกรณีภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินเกิดขึ้นในหลายจังหวัด
(๗) รายงานความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในจังหวัด การแก้ไขความเดือดร้อนเฉพาะ
หน้าที่ได้ดาเนินการไปแล้ว และโครงการขอรับการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากส่วนกลางให้
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบหรือ เพื่อพิจารณาดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่อไป
(๘) พิจารณาประกาศเขตการให้ ความช่วยเหลื อผู้ ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินร่ว มกับผู้ ว่าราชการ
จังหวัด
ข้อ ๑๕ การประชุมคณะกรรมการตามข้อ ๑๑ หรือข้อ ๑๓ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่ง หนึ่ งของจ านวนกรรมการทั้ง หมด จึ ง จะเป็ นองค์ ประชุ มในการประชุ ม คราวใด ถ้ า ประธานกรรมการ
ไม่ ม าประชุ ม หรื อ ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ใ ห้ ก รรมการที่ ม าประชุ ม เลื อ กกรรมการคนหนึ่ ง เป็ น ประธาน
ในที่ประชุมมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนน
เสียงอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
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หมวด ๓
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
------------------------------ข้อ ๑๖ การให้ ความช่ว ยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต ามระเบียบนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวางหลั กเกณฑ์
สาหรับส่วนราชการในการดาเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนตามความจาเป็นและเหมาะสมเมื่อเกิดภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินขึ้นในท้องที่หนึ่งท้องที่ใด โดยมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติ
แต่มิได้มุ่งหมายทีจ่ ะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ใด
ข้อ ๑๗ การใช้ จ่ ายเงิน ทดรองราชการเพื่อช่ว ยเหลื อผู้ ประสบภัยพิบัติก รณีฉุกเฉินตามระเบียบนี้
ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการดารงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน หรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพ
เดิมอันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยไม่สามารถใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อสร้างสิ่งก่อสร้าง
หรือสาธารณูปโภคที่ถาวรหรือก่อสร้างใหม่ได้
ข้ อ ๑๘ เมื่ อ เป็ น ที่ ค าดหมายว่ า จะเกิ ด ภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น ขึ้ น ในเวลาอั น ใกล้ แ ละจ าเป็ น
ต้องรีบ ดาเนิน การโดยฉับพลั น ให้ส่ วนราชการดังต่อไปนี้ อาจใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือ
ยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้นได้ โดยไม่ต้องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๑) ในกรณีกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยอธิบดี
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้มีอานาจอนุมัติจ่ายเงิน
(๒) ในกรณีจังหวัดอื่น ให้เป็ นอานาจหน้าที่ของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอานาจอนุมัติจ่ายเงิน
ทั้งนี้ ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์วิ ธีการ และเงื่อ นไขที่กรมป้องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยกาหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
เมื่อดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วแต่ยังไม่สามารถป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดังกล่าวได้
ก็ให้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้ดาเนินการตามข้อ ๒๐
ความในวรรคหนึ่ ง และวรรคสอง ไม่ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ การป้ อ งกั น หรื อ ยั บ ยั้ ง ภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น ที่
เกิ ด จากโรคหรื อ การระบาดของสั ต ว์ ห รื อ พื ช ทุ ก ชนิ ด ทั้ ง นี้ ให้ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนิ น การ
ตามข้อ ๑๙
ข้อ ๑๙ การป้ องกัน หรื อยั บ ยั้ ง ภัย พิบัติ กรณีฉุ กเฉิน หรื อการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อผู้ ประสบภัย พิบั ติ
จากภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของสัตว์หรือพืชทุกชนิด ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้จ่ายจากเงิน
งบประมาณของหน่วยงานก่อน เมื่อไม่สามารถป้องกันได้และเกิดโรคหรือการแพร่ระบาดแล้วและงบประมาณ
ไม่เพียงพอ อาจใช้จ่ายจากเงินทดรองราชการตามข้อ ๘ (๔) ได้
ข้อ ๒๐ เมื่อภัย พิบั ติกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในท้องที่ใด ให้ ผู้ มีอานาจดาเนินการประกาศให้ ท้องที่นั้น
เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีเกิดในกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอานาจของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) กรณีเกิดในจังหวัดอื่น ให้เป็นอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับ ก.ช.ภ.จ.
การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินต้องกาหนดพื้นที่และระยะเวลา
ของการให้ ความช่ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บัตินั้ นด้ ว ย ทั้ง นี้ ให้ เป็น ไปตามหลั กเกณฑ์ วิ ธีก าร และเงื่อ นไข
ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกาหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
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ในการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในจังหวัดอื่นๆ หากไม่สามารถ
ประชุม ก.ช.ภ.จ. ได้ทัน ท่ว งทีและผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าความเสียหายดังกล่าวเป็นไปตาม หลั กเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังกาหนด ก็ให้มีอานาจพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินไปก่อนได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.ช.ภ.จ.
ข้อ ๒๑ เมื่อได้มีการประกาศตามข้อ ๒๐ แล้ว ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในหมวดนี้
ข้อ ๒๒ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทุกด้าน เว้นแต่
การให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรหรือ
การให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ให้เป็นอานาจหน้าที่ของส่วนราชการตามข้อ ๘ (๓)
(๔) และ (๖) แล้วแต่กรณี
(๒) กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งไม่มีวงเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบั ติก รณีฉุก เฉิน ได้รั บ การร้ อ งขอให้ ช่ว ยเหลื อ หรือ ถูกสั่ ง การให้ ช่ว ยเหลื อ ผู้ ประสบภัย พิบัติใ ห้ ขอรั บการ
สนับสนุนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เว้นแต่การให้ความช่วยเหลือด้านสงคมสงเคราะห์และฟื้นฟู
ผู้ ป ระสบภั ย การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า นการเกษตร หรื อ การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า นการแพทย์ แ ละการ
สาธารณสุข ให้เป็นอานาจหน้าที่ของส่วนราชการตามข้อ ๘ (๓) (๔) และ (๖) แล้วแต่กรณี
(๓) กรณี ที่ มี เ หตุ จ าเป็ น เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ใ ห้ ส านั ก เลขาธิ ก าร
นายกรั ฐ มนตรี ห รื อ ส านั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวงมหาดไทย ให้ ก ารสนั บ สนุ น เงิ น ทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแก่ส่วนราชการตามข้อ ๘ (๓) (๔) (๖) และ (๗) โดยไม่ต้องให้
ส่วนราชการดังกล่าวขอรับการสนับสนุนก่อนได้
(๔) กรณี ที่มีค วามจ าเป็ น เพื่ อช่ว ยเหลื อผู้ ป ระสบภัยพิ บัติแ ละกระทรวงกลาโหมได้ รับการร้ องขอ
หรือถูกสั่งการ หน่วยงานดังกล่าวสามารถดาเนินการให้ความช่วยเหลือได้โดยตรง
ข้อ ๒๓ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในจังหวัดอื่น ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้อาเภอหรื อกิ่งอาเภอ แล้ว แต่กรณีดาเนินการให้ความช่วยเหลื อตามมติของ ก.ช.ภ.อ. หรือ
ก.ช.ภ.กอ. แล้วแต่กรณี ภายในวงเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดจัดสรรให้และในกรณีที่มีความจาเป็นต้องใช้เงิน เพื่อดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
มากกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร ให้อาเภอหรือกิ่งอาเภอขอรับการสนับสนุนโดยตรงจากจังหวัดและให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอนุมัติการจ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัด เพื่อสนับสนุน
การดังกล่าวหรือดาเนินการให้ความช่วยเหลือตามมติของ ก.ช.ภ.จ. ในกรณีที่ไม่สามารถประชุม ก.ช.ภ.อ.
ก.ช.ภ.กอ. หรือ ก.ช.ภ.จ. แล้วแต่กรณีได้ทันท่วงที ถ้านายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณีเห็นว่าความเสียหายดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบนี้ ก็ให้มีอานาจพิจารณา
อนุมัติการให้ความช่วยเหลือไปก่อนได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าว
(๒) ในกรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งไม่มีวงเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือ หรือถูกสั่งการให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติให้ขอรับการ
สนับสนุนจากจังหวัด
(๓) ในกรณีที่มีความจาเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หรือกระทรวงกลาโหม แล้วแต่กรณีได้รับการร้องขอหรือถูกสั่งการ ให้หน่วยงานดังกล่าวสามารถดาเนินการ
ให้ความช่วยเหลือได้โดยตรง และรายงานให้ ก.ช.ภ.อ. ก.ช.ภ.กอ. หรือ ก.ช.ภ.จ. ทราบต่อไป เว้นแต่ในกรณี
การให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ยานพาหนะ และสิ่งอื่นๆ เพื่อใช้
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ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถดาเนินการให้ ความ
ช่วยเหลือได้โดยไม่ต้องร้องขอ
(๔) ในกรณีที่มีความจาเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ป ระสบภัยพิบัติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกระทรวงสาธารณสุข มีอานาจโอนเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้แก่จังหวัด เพื่อใช้ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้
ตามภารกิจของส่วนราชการเจ้าของเงิน โดยไม่ต้องให้จังหวัดขอรับการสนับสนุนก่อนได้
(๕) ในกรณี ที่ มี เ หตุ จ าเป็ น เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ใ ห้ ส านั ก เลขาธิ ก าร
นายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงมหาดไทย มีอานาจโอนเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินให้แก่จังหวัด โดยไม่ต้องให้จังหวัดขอรับการสนับสนุนก่อนได้การโอนเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้แก่จังหวัด ให้ดาเนินการตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๒๔ การให้ ความช่วยเหลื อผู้ประสบภัยพิบัติของกระทรวงกลาโหมทั้งในกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดอื่น ให้สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม หรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่ได้รับ
มอบหมาย ด าเนิ น การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ต ามข้ อ ตกลงร่ ว มกั น ระหว่ า งกระทรวงกลาโหม
กรุ ง เทพมหานคร กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังและสานักงบประมาณ
เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปโดยทั่วถึงและไม่ซ้าซ้อนกัน
การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่
กระทรวงกลาโหมกาหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข้อ ๒๕ การขอรับ การสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือตามข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓ ให้ ทาเป็นหนังสื อ
ซึ่งอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ประเภทของภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(๒) วัน เดือน ปีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และวัน เดือน ปีที่เกิดความเสียหาย
(๓) สถานที่เกิดเหตุ (ให้ระบุชื่อถนน หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ)
(๔) จานวนผู้ประสบภัยพิบัติโดยประมาณ
(๕) ความเสียหายโดยประมาณ เช่น จานวนบ้านเรือนที่เสียหาย ทรัพย์สินที่เสียหาย รวมทั้งมูลค่า
ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยประมาณ จานวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต เป็นต้น
(๖) การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
(๗) ความต้องการในการขอรับ ความช่ว ยเหลื อหรือสนับสนุนการให้ ความช่ว ยเหลื อกรณีที่มีความ
จ าเป็ น เร่ ง ด่ ว นไม่ อ าจขอรั บ การสนั บ สนุ น เป็ น หนั ง สื อ ได้ ให้ ข อรั บ การสนั บ สนุ น การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
โดยเครื่ อ งมื อ สื่ อสารใดๆ หรื อ โดยวิ ธี อื่ น ใดและให้ ยื น ยั น เป็ น หนั ง สื อในภายหลั ง โดยด่ว นที่ สุ ด การขอรั บ
การสนับสนุนระหว่างส่วนราชการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ส่วนราชการทาสัญญายืมเงินตามระเบียบ
ของทางราชการ
ข้ อ ๒๖ เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ใ ห้ ส่ วนราชการ
ประสานงานระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐด้วยกันกับเอกชนและองค์กรการกุศลที่เกี่ยวข้อง
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปโดยทั่วถึงและไม่ซ้าซ้อนกัน
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หมวด ๔
การจ่ายและการชดใช้เงินทดรองราชการ
------------------------------------ข้ อ ๒๗ การจ่ ายเงิ นทดรองราชการ เพื่ อช่ วยเหลื อผู้ ประสบภั ยพิ บั ติ กรณี ฉุ กเฉิ นให้ จ่ ายเป็ นค่ าใช้ จ่ าย
ตามหลั กเกณฑ์ วิ ธี การ เงื่ อนไข และอั ตราที่ กระทรวงการคลั งก าหนดหากมี ความจ าเป็ นต้ องจ่ ายนอกเหนื อ
หลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังก่อน
ข้อ ๒๘ เมื่อผู้มีอานาจตามข้อ ๙ อนุมัติการจ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินแล้ว ให้ส่วนราชการตามข้อ ๘ เบิกเงินจากคลังเป็นเงินทดรองราชการเพื่อรองจ่ายไปพลางก่อน
ตามที่กาหนดในระเบียบนี้
ข้อ ๒๙ ในการจ่ายเงินรายใด ผู้รับเงินมิได้ออกใบเสร็จรั บเงินให้ไว้เป็นหลักฐานหรือมิได้ลงลายมือชื่อ
ไว้ในสมุดทะเบียนที่ใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินของทางราชการ ให้ผู้รับเงินทาใบสาคัญรับเงินตามระเบียบ
ของทางราชการ
ข้อ ๓๐ กรณีส่วนราชการตามข้อ ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ได้จ่ายเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล้ว ให้ ดาเนินการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย
เพื่อชดใช้เงินทดรองราชการดังนี้
(๑) รวบรวมใบส าคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน เพื่อส่ งให้ ส านักงบประมาณภายใน
สามสิบวันทาการนับแต่วันที่ได้รับเงินจากคลัง เมื่อสานักงบประมาณได้รับใบสาคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้อ
งกับการจ่ายเงิน แล้วให้ดาเนินการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อชดใช้เงินทดรองราชการโดยเร็ว
(๒) เมื่ อ ได้ จ่ า ยเงิ น ทดรองราชการเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น ไปแล้ ว ให้ จั ด ท า
รายงานการใช้จ่ ายเงิ น ซึ่ งผู้ มีอานาจอนุ มั ติรับ รองและเก็ บหลั กฐานใบส าคั ญต้ นฉบับ ไว้ ที่ส่ ว นราชการนั้ น
เพื่อให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
ข้อ ๓๑ กรณีส่ว นราชการหรื อหน่ว ยงานอื่นของรัฐ ที่ได้รับการสนับสนุนหรือได้รับโอนเงินทดรอง
ราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากส่วนราชการตามข้อ ๘ ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐดังกล่าวส่งใบสาคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินมายังส่ วนราชการเจ้าของเงินภายใน
สามสิบวันทาการนับแต่วันที่ได้รับเงิน และให้ส่วนราชการเจ้าของเงินเร่งดาเนินการรวบรวมใบสาคัญและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การจ่ ายเงิน เพื่อส่งให้สานักงบประมาณตามวิธีการในข้อ ๓๐ทั้งนี้ระยะเวลาในการ
ดาเนิ น การขอรั บ การจั ดสรรเงิน งบประมาณรายจ่าย เพื่อชดใช้เงินทดรองราชการจะต้องเสร็จสิ้ นภายใน
หกสิบวันทาการ กรณีกระทรวงกลาโหมได้จัดสรรเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ป ระสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินให้แก่หน่วยงานในสังกัดหรือกรณีสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จะขอรับการจัดสรร
งบประมาณ เพื่อชดใช้เงินทดรองราชการ ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมหรือสานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดส่งใบสาคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกั บการจ่ายเงินมายังสานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงกลาโหม หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แล้วแต่กรณีภายในสามสิบวันทาการนับแต่วันที่
ได้ รั บ เงิน และให้ ส านั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวงกลาโหม หรือ กรมป้อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
เร่งดาเนินการรวบรวมใบสาคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้อ งกับการจ่ายเงิน เพื่อส่งให้สานักงบประมาณตามวิธีการ
ในข้อ ๓๐ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดาเนินการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อชดใช้เงินทดรอง
ราชการจะต้องเสร็จสิ้นภายในหกสิบวันทาการ

แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ๒๕๕๘

หน้า 125 ของ 127 หน้า

ข้อ ๓๒ ให้ส่วนราชการจัดทารายงานการจ่ายเงินทดรองราชการส่งไปยังคณะผู้บริหารการคลังประจา
จังหวัด หรื อคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการกระทรวงการคลังแล้ว แต่กรณี
ตามแบบและเงื่อนไขที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ข้อ ๓๓ ในกรณีที่เกิดภัย พิบั ติกรณีฉุกเฉินขึ้นในเดือนสิงหาคมและกันยายนและได้จ่ายเงินทดรอง
ราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภั ยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล้ว แต่ไม่สามารถจัดงบประมาณรายจ่าย เพื่อชดใช้
เงินทดรองราชการในปีงบประมาณได้ทัน ให้นาไปขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายชดใช้ในปีงบประมาณ
ถั ดไปโดยให้ ถื อว่ าเป็ นค่ าใช้ จ่ ายที่ ได้ รั บอนุ มั ติ ให้ ก่ อหนี้ ผู กพั นเกิ นกว่ าหรื อนอกเหนื อไปจากที่ ก าหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ข้อ ๓๔ วิ ธีการปฏิ บั ติเกี่ ยวกั บการเงิ นในเรื่ องใดที่ มิ ได้ ก าหนดไว้ ในระเบี ยบนี้ ให้ถื อปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบ
ของทางราชการ
หมวด ๕
การจัดหาและการควบคุมพัสดุ
----------------------------------ข้อ ๓๕ ให้ส่วนราชการบริหารการพัสดุสาหรับการจัดหาพัสดุ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามที่
กาหนดในระเบียบนี้ดังนี้
(๑) ในการจัดหาพัสดุ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติซึ่งเป็นรายการค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการดารงชีพ
และความเป็ น อยู่ ข องประชาชน และต้ อ งใช้ เ วลาในการด าเนิ น การหรื อ ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ไม่ เ กิ น เจ็ ด วั น
ให้ผู้มีอานาจตามข้อ ๙ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยสามคน เพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบในการ
จั ด หาเจรจาต่ อ รองและตกลงราคากั บ ผู้ มี อ าชี พ ขายหรื อ รั บ จ้ า งท างานนั้ น โดยตรงในราคาซึ่ งไม่ สู ง กว่ า
ราคาตลาดของท้องที่ในช่วงเวลาที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น โดยคุณสมบัติของผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้าง
ทางานดังกล่าวนั้น อย่างน้อยต้องคานึงถึงประสบการณ์หรือผลงานเกี่ยวกับอาชีพนั้นโดยตรง และมีสมรรถภาพ
ในส่วนที่เกี่ยวกับกาลังคน เครื่องมือและโรงงานเมื่ อดาเนินการตกลงราคาพัสดุแล้ว ให้รายงานต่อผู้มีอานาจ
ตามข้อ ๙ เพื่อพิจ ารณาอนุมัติและออกใบคาสั่ งซื้อหรือใบสั่งจ้างหากการดาเนินการดังกล่ าว จะไม่ทันต่อ
เหตุการณ์ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม (๑) พิจารณาดาเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างไปก่อนได้ภายใน
วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แล้วเร่งรายงานขอความเห็นชอบต่อผู้มีอานาจตามข้อ ๙ ในโอกาสแรกที่ทาได้
(๒) สาหรับการจัดหาพัสดุ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินอกเหนือจากรายการตาม (๑) ซึ่งไม่ใช่
รายการค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการดารงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน และต้องใช้เวลาในการดาเนินการ
หรือให้ความช่วยเหลือมากกว่าเจ็ดวันขึ้นไป ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ข้อ ๓๖ ให้ผู้มีอานาจตามข้อ ๙ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างน้อยสามคน เพื่อทาหน้าที่
ตรวจรับพัสดุที่จัดหามาตามข้อ ๓๕ (๑) และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งหรือหลายคนทาหน้าที่จัดทาบัญชีรับ –
จ่ายพัสดุ ที่จัดหาโดยเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้ โดยแสดงรายการและจานวนพัสดุพร้อมกับรายชื่อ
หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบพัสดุ หรือข้อมูลอื่นที่แสดงถึงการแจกจ่ายเพื่อเป็นหลักฐานเมื่อกรณีฉุกเฉิน
สิ้นสุดลงและสามารถปฏิ บัติตามระเบียบปกติได้แล้ว ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามวรรคหนึ่งดาเนินการ
สารวจพัสดุที่คงเหลืออยู่ทั้งหมด และให้นาพัสดุคงเหลือไปลงบัญชีพัส ดุหรือทะเบียนครุภัณฑ์ตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุต่อไป
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หมวด ๖
การตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
---------------------------------ข้อ ๓๗ ให้คณะผู้บริหารการคลังประจาจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “คบจ.” ที่กระทรวงการคลังแต่งตั้ง
มีอานาจและหน้าที่ดังนี้
(๑) ตรวจสอบการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉินในจังหวัดให้เป็นไป
โดยถูกต้องตามระเบียบนี้
(๒) ตรวจสอบการใช้จ่ ายเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้ในจังหวัดเพื่อให้เกิดความถูกต้องและ
โปร่งใส
(๓) รายงานผลการตรวจสอบตาม (๑) และ (๒) ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบติ ด ตามการใช้จ่ า ย
เงินทดรองราชการกระทรวงการคลังทราบให้สานักงานคลังจังหวัดเป็นศูนย์ประสานงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน
ทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัดและทาหน้าที่สนับสนุนการดาเนินงาน
ของ คบจ.
ข้ อ ๓๘ ให้ มี ค ณะกรรมการตรวจสอบติ ด ตามการใช้ จ่ า ยเงิ น ทดรองราชการกระทรวงการคลั ง
ประกอบด้วย อธิบดีกรมบั ญชีกลาง เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนสานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ผู้แทนสานักงบประมาณ เป็นกรรมการ ผู้แทนกรมบัญชีกลางเป็น
กรรมการและเลขานุ การให้ กรมบั ญชีกลางเป็นศูนย์ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและทาหน้าที่สนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๓๙ ให้คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการกระทรวงการคลัง มีอานาจ
และหน้าที่ดังนี้
(๑) ตรวจสอบการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในกรุงเทพมหานคร
ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบนี้
(๒) ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้ในกรุงเทพมหานครเพื่อให้เกิดความถูกต้อง
และโปร่งใส
(๓) ตรวจสอบผลการดาเนินงานตามรายงานของ คบจ.
(๔) รับปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติซึ่งเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม หรือไม่เป็นไปตามระเบียบนี้ พร้อมทั้งตรวจสอบ และ
แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดาเนินการต่อไปตามที่เห็นสมควร
(๕) รายงานผลการตรวจสอบตาม (๑) (๒) และ (๓) ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
บทเฉพาะกาล
--------------------------ข้อ ๔๐ การดาเนินการและการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
สาหรับภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือปฏิบั ติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ จนกว่าจะดาเนินการแล้ว
เสร็จ เว้นแต่การดาเนินการขั้นตอนใดที่ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้
ข้อ ๔๑ ในระหว่างที่ยังมิได้กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราในการจ่ายเงินทดรองราชการ
ตามระเบียบนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่ออกตามระเบียบ

แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ๒๕๕๘
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กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ไปพลาง
ก่อนจนกว่าจะมีการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบนี้
ข้อ ๔๒ ในระหว่ า งที่ ยั ง มิ ไ ด้ กาหนดแบบและเงื่ อ นไขรายงานการใช้ จ่ า ยเงิ น ทดรองราชการตาม
ระเบียบนี้ ให้ใช้แบบและเงื่อนไขรายงานการใช้จ่ายเงินทดรองราชการที่กรมบัญชีกลางกาหนดตามระเบียกระ
ทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีการกาหนดแบบและเงื่อนไขรายงานการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ ตามระเบียบนี้
ข้ อ ๔๓ ให้ ผู้ ซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง ในคณะกรรมการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ อ าเภอ
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกิ่งอาเภอ และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ อยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอาเภอ คณะกรรมการให้ความช่วยเหลื อผู้ประสบภัยพิบัติกิ่งอาเภอ และ
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
กิตติรัตน์ ณ ระนอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

