ขนตอนการบ
ั้
ัญชาการเหตุการณ์ (กรณีอท
ุ กภ ัย)
ระยะที่ 1 ก่อนเกิดภ ัย
่ ง
การประเมินความเสีย

วิเคราะห์สถานการณ์
วิเคราะห์ผลกระทบเชิง
พืน
้ ที่
จัดลาดับความสาคัญพืน
้ ที่
่ ง และจัดทาแผนที่
เสีย
ทีค
่ าดว่าจะได ้รับผลกระทบ
1.กรณีไม่รน
ุ แรง
แจ ้งข่าวสารเพือ
่ เฝ้ า
ระวังและติดตาม

เตรียมความพร ้อม
เฝ้ าระวังและติดตาม
สถานการณ์
แจ ้งประชาชน
ให ้ทราบ เพือ
่ เตรียม
ความพร ้อมตนเอง
3.กรณีมแ
ี นวโน ้มชัดเจน
ส่งผลกระทบรุนแรง
ประกาศแจ ้งเตือนภัย
และแจ ้งเตือนประชาชน
แจ ้งหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง
จัดตัง้ ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัด
ทาคาสัง่ มอบหมายหน่วยงาน
ทีเ่ กีย
่ วข ้องดาเนินการ
สัง่ การพืน
้ ทีใ่ ห ้จัดตัง้ จุดอพยพ
ทีก
่ าหนด
ออกคาสัง่ เพือ
่ เตรียมการอพยพ
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ระยะที่ 2 เมือ
่ เกิดภ ัย
รวบรวมและประเมินระด ับสาธารณภ ัย

การแจ้งเตือนภ ัย

รวบรวมและติดตาม
ข ้อมูลข่าวสาร
วิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ในพืน
้ ที่
การแจ ้งเตือน

2.กรณีมแ
ี นวโน ้มส่ง
ผลกระทบรุนแรง
ประกาศแจ ้งเตือนภัย
และแจ ้งเตือนประชาชน
แจ ้งหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง
จัดตัง้ ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัด
จัดเตรียมความพร ้อม
ทรัพยากร
4.แจ ้งเตือนแต่ไม่เกิด
สถานการณ์
ทาประกาศยกเลิกสถานการณ์
แจ ้งหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง

กรณีมก
ี ารอพยพประชาชน
ให ้ดาเนินการส่งกลับ

(1, 2, 3, 4) รายงานผลการดาเนินการของจังหวัด
ให ้ กอปภ.ก. และ มท. ทราบ

ระยะที่ 3 เมือ
่ ภ ัยยุต ิ

สาธารณภัย
ขนาดเล็ก

สาธารณภัย
ขนาดกลาง

สาธารณภัย
ขนาดใหญ่

สาธารณภัย
ร ้ายแรงอย่างยิง่

ประสานหน่วยงาน
ให้ความช่วยเหลือ

ประเภทภัย/ระยะเวลาเกิดภัย/พืน
้ ที่
เกิดภัย/ประเภทความเสียหาย/
ระยะเวลาการให ้ความช่วยเหลือ

จ ัดการตามระด ับสาธารณภ ัย
สาธารณภัย
ระดับ 1
สัง่ การอาเภอ/ท ้องถิน
่
ปฏิบัตต
ิ ามแผน
เข ้าระงับเหตุ
ประเมินและวิเคราะห์
สถานการณ์สาธารณภัย
ในพืน
้ ที่
ประกาศเขตพืน
้ ทีป
่ ระสบ
สาธารณภัย
ประกาศเขตการให ้ความ
ช่วยเหลือผู ้ประสบภัย
พิบัตก
ิ รณีฉุกเฉิน
กากับดูแล/ประเมิน
การปฏิบัตใิ นการแก ้ไข
ปั ญหาสาธารณภัย
ในพืน
้ ที่

สาธารณภัย
ระดับ 2
จัดตัง้ ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัด

ประชุมศูนย์บัญชาการณ์
เหตุการณ์จังหวัด
มอบหมายภารกิจ
ประกาศเขตพืน
้ ทีป
่ ระสบ
สาธารณภัย
ประกาศเขตการให ้ความ
ช่วยเหลือผู ้ประสบภัย
พิบัตก
ิ รณีฉุกเฉิน
ควบคุม สัง่ การ และ
บัญชาการในการเผชิญ
เหตุ (การอพยพ/จัดตัง้
ศูนย์พักพิงชัว่ คราว/
อาสาสมัคร อปพร./
การใช ้ทรัพยากร
เครือ
่ งจักรกล/
การช่วยเหลือบรรเทา
ทุกข์/ประชาสัมพันธ์
ข ้อมูลข่าวสาร/การรับ
บริจาค/การต่างประเทศ/
ประสานการช่วยเหลือ
จากหน่วยงาน/
งบประมาณ)
ติดตามการปฏิบัต/ิ
พิจารณาจัดตัง้ ศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์
ณ พืน
้ ทีเ่ กิดเหตุ (ICP)

สาธารณภัย
ระดับ 3 - 4
สัง่ การให ้ส่วนอานวยการ
ของศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัด รวบรวม
ข ้อมูลสถานการณ์ทเี่ กิดขึน
้
รายงานกองอานวยการ
ป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกลาง
เพือ
่ พิจารณายกระดับ
สาธารณภัย
ให ้ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัด
เป็ นหน่วยปฏิบัต ิ
ขึน
้ ตรงการบังคับบัญชา
และสัง่ การ
จากกองบัญชาการป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ
แปรสภาพศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัด
เป็ นศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์สว่ นหน ้าจังหวัด
ติดตามการปฏิบัต/ิ
พิจารณาจัดตัง้ ศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์
ณ พืน
้ ทีเ่ กิดเหตุ (ICP)

กรณีขยายระยะเวลาการให้ความ
ช่วยเหลือผูป
้ ระสบภ ัย

สารวจความเสียหาย
้ งต้น
และสูญเสียเพือ
่ การฟื้ นฟูเบือ
จัดตัง้ ทีมประเมินการเยียวยาและสูญเสียระดับจังหวัด
สารวจ/จัดเก็บ/วิเคราะห์ ความเสียหายและสูญเสีย
จัดลาดับความสาคัญในการช่วยเหลือฟื้ นฟู
ประกาศปิ ดสถานการณ์
เมือ
่ ภ ัยยุต ิ

จ ัดประชุมและเร่งร ัดการจ่ายเงินเยียวยา
และการเบิกจ่าย
แต่งตัง้ คณะกรรมการให ้ความช่วยเหลือผู ้ประสบภัยพิบัต ิ
ระดับอาเภอ/จังหวัด (ตรวจสอบ/พิจารณา/รายงาน ปภ.)

การจ ัดทาแผนระยะยาว
่ าวะปกติ หรือสถานการณ์ยต
เมือ
่ สถานการณ์ใกล ้จะเข ้าสูภ
ุ ใิ ห ้ดาเนินการ
ด ้านการให ้ความช่วยเหลือฟื้ นฟูเยียวยา
สรุปบทเรียน
จากสถานการณ์
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
จังหวัด (รวบรวมข ้อมูล/
ประชุม/สรุปบทเรียน)

จ ัดทาแผนเพือ
่ บูรณะซ่อมสร้าง
่ ภาพทีด
และฟื้ นให้คน
ื สูส
่ ก
ี ว่าเดิม
้
จัดทาแผนและกรอบการฟื้ นฟู ระยะสัน
ระยะกลาง และระยะยาว
กองอานวยการป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด (แผนงาน/
จัดลาดับความสาคัญ/แผนการฟื้ นฟู)

ระยะที่ 1 ก่อนเกิดภัย
1. การประเมินความเสี่ยงอุทกภัย (p.1)
1.1 วิเคราะห์สถานการณ์ (p.1)
1.2 วิเคราะห์ผลกระทบเชิงพื้นที่ (p.1)

1.3 ระบุพื้นที่เสี่ยง/จัดทำแผนที่ที่คาดว่าได้รับผลกระทบ (p.2)
2. การแจ้งเตือนภัย (p.2)
2.1 รวบรวมและติดตามข้อมูลข่าวสาร (p.2)
สถานการณ์
2.2 วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ (p.3)

2.3 การแจ้งเตือน (p.3)
2.3.1 กรณีสถานการณ์
ไม่รุนแรงหรือมีแนวโน้ม
ที่จะส่งผลกระทบเพียง
เล็กน้อย (p.3)

2.3.2 กรณีสถานการณ์

2.3.3 กรณีสถานการณ์

มีแนวโน้มส่งผลกระทบ

มีแนวโน้มชัดเจนคาดหมาย

รุนแรง (p.5)

ว่าจะส่งผลกระทบรุนแรง
ต่อการดำรงชีวิตของประชาชน

จำเป็นต้องทำการอพยพ (p.6)
2.4 กรณีแจ้งเตือนแล้ว แต่ไม่เกิดสถานการณ์ (p.9)
2.4.1 ทำประกาศยกเลิกสถานการณ์ (p.9)
2.4.2 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ (p.9)

2.4.3 กรณีมีการอพยพประชาชน ให้ดำเนินการส่งกลับ (p.9)
2.4.4 รายงานผลการดำเนินการ ให้ ปภ.ทราบ (p.10)
(
ลำดับที่ต้องดำเนินการ

ลำดับที่เลือกดำเนินการ

p. : หมายเลขหน้า

ระยะที่ 2 เมื่อเกิดภัย
1. รวบรวม ประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นสาธารณภัยระดับใด (p.11)
2. การจัดการตามระดับสาธารณภัย (p.11)
2.1 การจัดการสาธารณภัย ระดับ 1 (p.11)
2.1.1 สั่งการอำเภอ/ท้องถิ่นปฏิบัติตามแผนเข้าระงับเหตุการปฏิบัติของอำเภอ/องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการระงับเหตุให้สอดคล้องตามแผนเผชิญเหตุของจังหวัด (p.12)
2.1.2 รับรายงานการปฏิบัติจากพื้นที่ (มีข้อบ่งชี้ที่จะยกระดับเป็นภัยระดับ 2) (p.13)
2.1.3 ออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (p.16)

2.1.4 ออกประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ (p.18)

2.1.5 กำกับดูแล และ ติดตามการปฏิบัติ (p.19)
2.2 การจัดการสาธารณภัย ระดับ 2 (p.20)

2.2.1 จัดตั้ง ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด หากยังไม่ได้จัดตั้ง (p.20)
2.2.2 เรียกประชุมศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์จังหวัด มอบหมายภารกิจ (p.20)
2.2.3 ออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (กอปภ.ก.) (p.20)
2.2.4 ออกประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ (p.22)
2.2.5 การควบคุม สั่งการ และบัญชาการในการเผชิญเหตุ (p.23)
1) ภารกิจด้านการ
อพยพ และจัดตั้ง
ศูนย์พักพิง (p.23)

2) ภารกิจด้านการ
สั่งใช้อาสาสมัคร
(p.24)

3) ภารกิจด้านการใช้
ทรัพยากร/เครื่องจักรกล
สาธารณภัย (p.25)

5) ภารกิจด้านการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร (p.26)

6) ภารกิจด้านรับ
บริจาค (p.30)

7) ภารกิจด้านการ
ต่างประเทศ (p.30)

9) แหล่งงบประมาณ
การให้ความช่วยเหลือ
(p.32)

10) ติดตามการปฏิบัติ ปรับแผน
รายงานผลจนกว่าสถานการณ์
จะคลี่คลาย (p.33)

4) ภารกิจด้านการ
ช่วยเหลือและ
บรรเทาทุกข์ (p.25)
8) ภารกิจด้านประสาน
การให้ความช่วยเหลือ
จากหน่วยต่างๆ (p.30)

11) จัดตัง้ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ณ
พื้นที่เกิดเหตุ (ICP) (ถ้ามี) (p.34)

2.3 การจัดการสาธารณภัย ระดับ 3 (p.35)
2.3.1 การรายงาน กอปภ.ก. เพื่อพิจารณายกระดับสาธารณภัย (p.35)
2.3.2 เมื่อมีประกาศยกระดับเป็นภัยระดับ 3 (p.35)
2.3.3 กรณีมีการจัดตั้ง บกปภ.ช. ส่วนหน้า (p.36)
3
ลำดับที่ต้องดำเนินการ
ลำดับที่เลือกดำเนินการ p. : หมายเลขหน้า

ระยะที่ 3 เมื่อภัยยุติ
1. ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความช่วยเหลือ (p.37)
1.1 มูลนิธิราชประชา

1.2 กระทรวงแรงงาน

นุเคราะห์ในพระบรม

สำนักงานประกันสังคม

ราชูปถัมภ์ (p.37)

(p.37)

1.5 กระทรวงยุติธรรม

1.6 กระทรวงการ

1.7 กระทรวงการพัฒนา

1.8 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/

(กรมคุ้มครองสิทธิและ

ท่องเที่ยวและกีฬา

สังคมและความมั่นคง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

เสรีภาพ) (p.39)

(p.39)

ของมนุษย์ (p.39)

ประสบสาธารณภัย (p.40)

1.3 กระทรวงการคลัง

1.4 สำนักนายกรัฐมนตรี
(p.38)

(p.38)

1.9 จังหวัด
(p.40)

2. ออกประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ (กรณีที่ยังไม่ได้ประกาศ) และ การขยายระยะเวลา

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (หลังเกิดภัย) (p.41)
3. สำรวจความเสียหายและสูญเสียเพื่อการฟื้นฟูเบื้องต้น (p.43)
4. เมื่อสาธารณภัยยุติให้ทำการประกาศปิดสถานการณ์ (p.44)
5. เร่งรัดอำเภอและหน่วยงานประชุม ก.ช.ภ.อ และรายงาน ก.ช.ภ.จ. (p.44)
6. จัดประชุม ก.ช.ภ.จ. และรายงาน ปภ. (p.45)
7. เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาและการเบิกจ่าย (p.46)

การจัดทำแผนระยะยาว
2. จัดทำแผนเพื่อบูรณะซ่อมสร้างและฟื้นให้คืนสู่สภาพที่ดีกว่าเดิม

1. สรุปบทเรียนจากสถานการณ์
Z

Z

(p.47)

ลำดับที่ต้องดำเนินการ

(p.49)
ลำดับที่เลือกดำเนินการ p. : หมายเลขหน้า

ระยะที่ 1 ก่อนเกิดภัย
การปฏิบัติ
คำอธิบาย
แหล่งอ้างอิง
หน่วยรับผิดชอบ
เมื่อจังหวัดได้รับการแจ้งเตือนจากหน่วยงานส่วนกลาง หรือได้มีการประเมินสถานการณ์ วิธีดำเนินการในพื้นที่
และคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย
1. การประเมินความเสี่ยงอุทกภัย
1.1 การวิเคราะห์
- อุตุนิยมวิทยาจังหวัด
• สอบถามข้อมูลคาดการณ์ในพื้นที่กับสถานี
สถานการณ์
- โครงการชลประทาน
อุตุนิยมวิทยาจังหวัดและ สำนักงานป้องกัน
จังหวัด
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรืออำเภอ
- องค์กรปกครอง
ที่คาดว่า จะได้รับผลกระทบในภาพรวม
ส่วนท้องถิ่น
• สั่งการให้ สำนักงานป้องกันและบรรเทา
- สำนักงานทรัพยากร
สาธารณภัยจังหวัด ประเมินสถานการณ์
ธรรมชาติและ
โดยประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นดังนี้
- สำนักงานป้องกัน
- ปริมาณน้ำฝนคาดการณ์
และบรรเทาสาธารณภัย
- ปริมาณน้ำฝนสะสมในพื้นที่
จังหวัด
- ปริมาณน้ำท่าในแม่น้ำในพื้นที่จังหวัด/แผนผัง
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ลุ่มน้ำ
แห่งประเทศไทย
- ปริมาณน้ำในเขื่อน/อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
- กรมชลประทาน
และขนาดกลาง
- คณะทำงานติดตาม
- ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
สถานการณ์ของจังหวัด
- ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย/ดินถล่ม
- ติดตามข้อมูลสถานการณ์ในจังหวัดที่มีพื้นที่
ติดต่อกัน
1.2 วิเคราะห์
- ทรัพยากรธรรมชาติ
• ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่
ผลกระทบเชิงพื้นที่
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
• การใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น พื้นที่ชุมชน พื้นที่
- ที่ดินจังหวัด
การเกษตร
- อุตสาหกรรมจังหวัด
• โครงสร้างพื้นฐาน
- ปศุสัตว์จังหวัด
• สถานที่สำคัญ เช่น สถานพยาบาล
- เกษตรจังหวัด
สถานศึกษา โบราณสถาน
- ประมงจังหวัด
- พาณิชย์จังหวัด
- สำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
จังหวัด
- โยธาธิการจังหวัด

คูมือบัญชาการเหตุการณ์ สําหรับผูวาราชการจังหวัด กรณีอุทกภัย หน้าที่ 2

การปฏิบัติ

คำอธิบาย

1.3 จัดลำดับ
นำแผนที่เสี่ยงอุทกภัยของจังหวัด มาจัดลำดับ
ความสำคัญของพื้นที่ ความสำคัญ โดยใช้ข้อมูลจากการประชุม
เสี่ยง/จัดทำแผนที่
ตามข้อ 1.2 มาประกอบการจัดลำดับ
ที่คาดว่าได้รับ
ผลกระทบ
2. การแจ้งเตือนภัย ดังนี้
2.1 รวบรวมและ
• คณะทำงานติดตามสถานการณ์ของจังหวัด
ติดตามข้อมูลข่าวสาร ทำการวิเคราะห์
(แหล่งข้อมูล)
และประเมินสถานการณ์ และจำทำข้อมูลเสนอ
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อประกอบการตัดสินใจ
สั่งการ
• ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด ในฐานะเลขานุการกองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
(กอปภ.จ.) รายงานข้อมูลที่ได้จากคณะทำงาน
ติดตามสถานการณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

แหล่งอ้างอิง

หน่วยรับผิดชอบ
- แขวงทางหลวง
- แขวงทางหลวงชนบท
- องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย
(ในพื้นที่ที่มีเขื่อน)
- สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัด
- สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด
คณะทำงานติดตาม
สถานการณ์ของจังหวัด

- อุตุนิยมวิทยาจังหวัด
- ชลประทานจังหวัด
- องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- สำนักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
- สำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย
- กรมชลประทาน

กลับหน้าแรก
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2.2 วิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์
ในพื้นที่ (Trigger
Point)

คำอธิบาย
• ให้คณะทำงานติดตามสถานการณ์ระบุพื้นที่
ที่จะได้รับผลกระทบ โดยแยกระดับความรุนแรง
สูง ปานกลาง หรือต่ำ และลำดับก่อน-หลังของ
พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
• สั่งการนายอำเภอในพื้นที่เตรียมความพร้อม
รับสถานการณ์
• ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดทำหนังสือแจ้ง (ต.1) ถึงนายอำเภอ
ในการเตรียมความพร้อมทรัพยากร บุคลากร
แผนอพยพ จุดปลอดภัย เพื่อรองรับสถานการณ์
ที่อาจจะเกิดขึ้น และรายงานสถานะความพร้อม
ให้ทราบโดยเร็ว (ผ่านช่องทางต่างๆ)

แหล่งอ้างอิง

2.3 การแจ้งเตือน
2.3.1 กรณี
สถานการณ์ไม่รุนแรง
หรือมีแนวโน้ม
ที่จะส่งผลกระทบ
เพียงเล็กน้อย

(1) แจ้งข่าวสาร เพื่อการเฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์ โดย กอปภ.จ.
• ผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งการให้ สำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ทำหนังสือ (ตภ.) ในนามของ กอปภ.จ.
เพื่อลงนามแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
• ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง กรณี
สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ (สีเขียว)
• ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดทุกๆ 24
ชั่วโมง หากมีสถานการณ์ในพื้นที่ ให้ผู้อำนวยการ
อำเภอรายงานทันที (สีน้ำเงิน)
• แจ้งไปยัง ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง (อาทิ
ชลประทานจังหวัด/อบจ./เจ้าท่าภูมิภาค/
อุตุนิยมวิทยา/ทางหลวง/ทางหลวงชนบท
จังหวัด/ เกษตร/ประมง/ปศุสัตว์จังหวัด/กฟผ./
กฟภ./กปภ. ในพื้นที/่ หน่วยทหาร/ตำรวจ/
กอ.รมน./นายอำเภอ)

แผนการป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
แห่งชาติ
แผนการป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
ระดับ
ของสถานการณ์
สาธารณภัย
ระดับสีเขียว
หมายถึง
สถานการณ์
อยู่ในภาวะปกติ
ให้ติดตามข้อมูล
ข่าวสารเป็นประจำ

หน่วยรับผิดชอบ
- อุตุนิยมวิทยาจังหวัด
- ชลประทานจังหวัด
- องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- สำนักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
- สำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย
- กรมชลประทาน
- สำนักงานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
- อำเภอ
- องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

กลับหน้าแรก
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คำอธิบาย
แหล่งอ้างอิง
• แจ้งเทศบาล/อบต.และเข้าปฏิบัติงานตามแผน ระดับสีน้ำเงิน
หมายถึง
ฯ หากมีสถานการณ์
สถานการณ์
อยู่ในภาวะเฝ้าระวัง
ให้ติดตามข้อมูล
ข่าวสาร
อย่างใกล้ชิด
ทุกๆ 24 ชั่วโมง
(2) แจ้งหน่วยงานปฏิบัติและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อเตรียมความพร้อม
เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด ประสานแจ้งในนามของ กอปภ.จ.
แจ้งหน่วยงานต่างๆ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร
อย่างต่อเนื่อง และตรวจความพร้อมของสรรพ
กำลังที่มีอยู่ให้พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที
หากมีการเรียกใช้
(3) แจ้งประชาชนให้ทราบ เพื่อเตรียม
ความพร้อมตนเอง
• สั่งการให้ประชาสัมพันธ์จังหวัด สื่อสาร
แจ้งข่าวสารให้ประชาชนทราบ ผ่านทุกช่องทาง
อาทิ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ประจำจังหวัด อุปกรณ์แจ้งเตือนภัยประจำ
ท้องถิ่น อุปกรณ์การแจ้งเตือนภัยของ ปภ.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผ่านช่องทาง
Social media ต่างๆ เช่น Facebook Line
twitter เป็นต้น
• ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้สำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ประสานแจ้ง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กดสัญญาณแจ้งเตือนภัยในพื้นที่

หน่วยรับผิดชอบ

สำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด

- ประชาสัมพันธ์จังหวัด
- สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด
- อำเภอ
- องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

กลับหน้าแรก
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คำอธิบาย
(4) รายงานผลการดำเนินการของจังหวัด
ให้ กอปภ.ก. และ มท. ทราบ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนามในหนังสือ (ต.3)
รายงานผลการดำเนินการของจังหวัด
ให้ มท. ทราบผ่าน กอปภ.ก.
2.3.2 กรณี
(1) ประกาศแจ้งเตือนภัย
สถานการณ์มีแนวโน้ม • ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการ
ส่งผลกระทบรุนแรง จังหวัด สั่งการให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
จัดทำหนังสือ (ต.4) เสนอเพื่อแจ้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงสร้างศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัด ให้เตรียมความพร้อม
รับสถานการณ์ ตามแผนเผชิญเหตุ แผนอพยพ
และเตรียมทรัพยากร เครื่องมือเครื่องจักรกล
ของจังหวัด ระบบสื่อสารให้พร้อมใช้งาน เป็นต้น
• ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด ทำประกาศแจ้งเตือนภัย (ต.5)
เพื่อสื่อสารให้สาธารณชนทราบและให้ปฏิบัติ
ตามคำแนะนำของ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
จังหวัด
(2) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ต.6) พร้อมแนบประกาศแจ้งเตือนภัย
ของ กอปภ.ก. ให้หน่วยงานในโครงสร้าง
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด เข้าเผชิญเหตุ
ตามอำนาจหน้าที่
(3) จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
(ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด)
สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด เสนอการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
จังหวัด โดยให้กำหนดโครงสร้าง ภารกิจ และ

แหล่งอ้างอิง

หน่วยรับผิดชอบ
สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด

แผน ปภ.ช.
แผน ปภ.จ.
ระดับของการแจ้ง
เตือนภัย
ระดับสีเหลือง
หมายถึง
สถานการณ์
อยู่ในภาวะเสี่ยง
อันตราย มีแนวโน้ม
ที่สถานการณ์
จะรุนแรงมากขึ้น
ให้เตรียม
ความพร้อมรับ
สถานการณ์
และปฏิบัติ
ตามคำแนะนำ
แผน ปภ.จ.

สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด

สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด

กลับหน้าแรก
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คำอธิบาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดโครงสร้างหลัก
ให้เป็นไปตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด (ทั้งนี้ ผู้อำนวยการจังหวัด อาจเพิ่มเติม
โครงสร้างการปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัด ให้สอดคล้องเหมาะสม
ตามสถานการณ์)
(4) จัดเตรียมความพร้อมทรัพยากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้หน่วยทรัพยากร
ประเมินความต้องการในการสั่งใช้ทรัพยากร
ได้แก่ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ในการ
กู้ภัย รวมทั้งกำลังพลเจ้าหน้าที่ ในเบื้องต้น
• ตรวจสอบความพร้อม จัดเตรียมทรัพยากร
ให้สามารถสั่งการเพื่อสนับสนุนพื้นที่ที่คาดว่า
จะเกิดสถานการณ์ภัยได้ทนั ที
(5) รายงานผลการดำเนินการของจังหวัด
ให้ กอปภ.ก. และ มท. ทราบ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนามในหนังสือ (ต.3)
รายงานผลการดำเนินการของจังหวัด
ให้ มท. ทราบผ่าน กอปภ.ก.
2.3.3 กรณี
(1) ดำเนินการตามข้อ 2.3.2 (1) – (3)
สถานการณ์มีแนวโน้ม ผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งการให้ศูนย์บัญชาการ
ชัดเจนคาดหมายว่า เหตุการณ์จังหวัด โดย สำนักงานป้องกัน
จะส่งผลกระทบ
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทำหนังสือ
รุนแรงต่อการ
(ต.6) ให้ลงนามในฐานะผู้อำนวยการจังหวัด
ดำรงชีวิต
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ของประชาชน
• แจ้งอำเภอ/เทศบาล/อบต. ที่คาดว่าจะเกิด
จำเป็นต้องทำการ
สถานการณ์ ประกาศ (ต.5) แจ้งให้อพยพ
อพยพ
ประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยตามแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด/อำเภอ/ท้องถิ่น
• แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
ตามอำนาจหน้าที่ (ประกอบด้วย ชลประทาน
จังหวัด/อบจ./เจ้าท่าภูมิภาค/อุตุนิยมวิทยา/

แหล่งอ้างอิง

แผน ปภ.จ.

หน่วยรับผิดชอบ

หน่วยทรัพยากร
(สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด รวบรวมข้อมูล
จากหน่วยต่างๆ)

- แผน ปภ.ช.
- สำนักงานป้องกันและ
- แผน ปภ.จ.
บรรเทาสาธารณภัย
ระดับของการแจ้ง
จังหวัด
เตือนภัย
- ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ระดับสีส้ม หมายถึง
สถานการณ์
อยู่ในภาวะเสี่ยง
อันตรายสูง
เจ้าหน้าที่กำลัง
ควบคุมสถานการณ์
ให้อพยพ
ไปยังสถานที่
กลับหน้าแรก

คูมือบัญชาการเหตุการณ สําหรับผูวาราชการจังหวัด กรณีอุทกภัย หน้าที่ 7

การปฏิบัติ

คำอธิบาย
พมจ./สสจ./แขวงทางหลวง/แขวงทางหลวง
ชนบทจังหวัด/เกษตร/ประมง/ปศุสัตว์จังหวัด/
กฟผ./กฟภ./กปภ. ในพื้นที/่ หน่วยทหาร/ตำรวจ/
กอ.รมน./ปกครองจังหวัด/ท้องถิ่นจังหวัด/
เหล่ากาชาดจังหวัด/สำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/ปภ.สาขา(ถ้ามี)/
พศ.จังหวัด/สพฐ.)
• สั่งการให้ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม
แจ้งประชาชนทราบทุกช่องทาง เช่น สถานีวิทยุ
กระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจำจังหวัด
สื่อสารมวลชนท้องถิ่น สมาคมวิทยุสมัครเล่น
แจ้งเตือนผ่านอุปกรณ์การแจ้งเตือนภัยของ ปภ.
(กรณีที่มีหอเตือนภัยของ ปภ. อยู่ในพื้นที่เสี่ยง)
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผ่านช่องทาง
Social media ต่าง ๆ เช่น Facebook Line
twitter เป็นต้น
• ผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งการให้ สำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จัดทำ
หนังสือแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กดสัญญาณแจ้งเตือนภัยในพื้นที่
(2) ทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการ
• ประชุมและมอบหมายภารกิจให้หน่วยงาน
ในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด สั่งการ
ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด จัดทำคำสั่งมอบหมายภารกิจ
ให้หน่วยงานในจังหวัด และขอรับการสนับสนุน
ภารกิจจากหน่วยงานฝ่ายทหารที่จังหวัดได้ทำ
บันทึกความเข้าใจตามที่มีการมอบหมายภารกิจ
ในการประชุม ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
(ทั้งนี้ อาจจัดทำเป็นสรุปการประชุมแจ้งเวียน
หน่วยงานในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด)

แหล่งอ้างอิง
ปลอดภัยและ
ปฏิบัติตามแนวทาง
ที่กำหนด
ระดับสีแดง
หมายถึง
สถานการณ์
อยู่ในภาวะอันตราย
สูงสุด ให้อาศัย
อยู่แต่ในสถานที่
ปลอดภัยและ
ปฏิบัติตาม
ข้อสั่งการ

หน่วยรับผิดชอบ

เอกสารโครงสร้าง หน่วยดำเนินงาน
การบริหารจัดการ ที่เกีย่ วข้อง
ศูนย์พักพิงชั่วคราว - ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ท้องถิ่น
- ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์อำเภอ
- ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัด

กลับหน้าแรก
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คำอธิบาย
(3) สั่งการพื้นที่ให้จัดตั้งจุดอพยพที่กำหนดไว้
ตามแผน
• สั่งการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดติดตามประสานการจัดตั้ง
ศูนย์พักพิงชั่วคราวให้เป็นตามมาตรฐานสากล
• กรณีที่ประชาชนไม่ยอมอพยพไปยังศูนย์พักพิง
ชั่วคราวที่รัฐจัดให้ ให้สั่งการอำเภอ และ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสิ่งของที่จำเป็นสำหรับ
การดำรงชีพให้ประชาชนตามวงรอบ
อย่างต่อเนื่อง อำนวยความสะดวกในเบื้องต้น
ให้ประชาชนอาศัยเป็นการชั่วคราว รวมทั้งดูแล
รักษาความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชนดัวย
• สั่งการให้ส่วนปฏิบัติการจัดตั้งจุดอพยพ
โดยให้เป็นไปตามลักษณะความจำเป็นที่กำหนด
ไว้ในแผน เช่น
- ห่างจากพื้นที่อันตราย
- ไม่กีดขวางการปฏิบัติงาน
- เป็นพื้นที่ที่สามารถจัดการด้านสุขลักษณะ
มีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค
ตามสมควร
- การคมนาคมสะดวก
• รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัดทราบเป็นระยะๆ
(4) ออกคำสั่งเพื่อเตรียมการอพยพ ตามมาตรา 28
• ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนามในหนังสือ (ต.3)
รายงานผลการดำเนินการของจังหวัด
ให้ กอปภ.ก. และกระทรวงมหาดไทยทราบ
• สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด จัดทำร่างคำสั่งอพยพ
ประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยใช้เหตุผล
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสถานการณ์

แหล่งอ้างอิง
หน่วยรับผิดชอบ
เอกสารโครงสร้าง หน่วยดำเนินงาน
การบริหารจัดการ ที่เกีย่ วข้อง
ศูนย์พักพิงชั่วคราว - ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ท้องถิ่น
- ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์อำเภอ
- ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัด

- แผน ปภ.จ.
- พ.ร.บ.ปภ.๒๕๕๐
มาตรา ๒๘
- แผนอพยพ
ของจังหวัด
- หากเกินกว่า
แผนกำหนดให้
หาจุดปลอดภัย
ตามความเหมาะสม
กลับหน้าแรก
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2.4 กรณีแจ้งเตือน
แล้ว แต่ไม่เกิด
สถานการณ์

คำอธิบาย
แหล่งอ้างอิง
จากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในคำสั่งอพยพในฐานะ
ผู้อำนวยการจังหวัด
(5) รายงานผลการดำเนินการของจังหวัด
ให้ กอปภ.ก. และ มท. ทราบ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนามในหนังสือ (ต.3)
รายงานผลการดำเนินการของจังหวัด
ให้ กอปภ.ก. และ มท. ทราบ
2.4.1 ทำประกาศยกเลิกสถานการณ์
- แผน ปภ.ช.
ผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งการให้ สำนักงานป้องกัน - แผน ปภ.จ.
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทำหนังสือ (ต.7)
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในฐานะ
ผู้อำนวยการจังหวัด แจ้งยุติสถานะแจ้งเตือนภัย
และเข้าสู่ภาวะปกติ โดยขอให้ติดตามข้อมูล
ข่าวสารจากหน่วยงานคาดการณ์อย่างต่อเนื่อง
2.4.2 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งการให้ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัด โดย สำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทำหนังสือ (ต.6)
ให้ลงนามในฐานะผู้อำนวยการจังหวัด
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
2.4.3 กรณีมีการอพยพประชาชน
ให้ดำเนินการส่งกลับ
แผน ปภ.จ.
• กรณีมีการอพยพประชาชน ให้ดำเนินการ
ส่งกลับ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสั่ง สำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ทำประกาศยุติสถานการณ์ (ต.8) ในพื้นที่
ที่เหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว พร้อมแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
• สั่งการให้ประชาสัมพันธ์จังหวัด
แจ้งประชาชนว่าสถานการณ์ภัยเข้าสู่ภาวะปกติ
แล้ว ผ่านทุกช่องทาง เช่น สถานีวิทยุกระจาย

หน่วยรับผิดชอบ

สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด

สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด

ประชาสัมพันธ์จังหวัด

กลับหน้าแรก
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คำอธิบาย
เสียงแห่งประเทศไทยประจำจังหวัด
สื่อสารมวลชนท้องถิ่น สมาคมวิทยุสมัครเล่น
อุปกรณ์การแจ้งเตือนภัยของ ปภ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผ่านช่องทาง Social
media ต่าง ๆ เช่น Facebook Line twitter
เป็นต้น
• สั่งการให้หน่วยงานใน ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัด ร่วมประเมินสถานการณ์
ว่าเมื่อไม่เกิดสถานการณ์และมีความปลอดภัย
เพียงพอ ให้ ผู้อำนวยการจังหวัดสั่งการ
ให้มีการอพยพประชาชนกลับไปยังบ้านพักอาศัย
ด้วยความปลอดภัย
• ให้อำเภอและท้องถิ่น รับผิดชอบตรวจสอบ
รายชื่อผู้อพยพกลับให้ครบถ้วนพร้อมรายงาน
ให้ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ทราบ
2.4.4 รายงานผลการดำเนินการ ให้ ปภ.ทราบ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนามในโทรสาร (ต.3)
รายงานผลการดำเนินการของจังหวัด
ให้ กอปภ.ก. และ มท. ทราบ

แหล่งอ้างอิง

หน่วยรับผิดชอบ

หน่วยวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์
และส่วนงานอพยพ

สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด
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ระยะที่ 2 เมื่อเกิดภัย
การปฏิบัติ
คำอธิบาย
แหล่งอ้างอิง
เมื่อสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่เกิดขึ้น เข้าสู่ช่วงของการเผชิญเหตุ สิ่งที่ต้องดำเนินการดังนี้
1. รวบรวม ประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นสาธารณภัยระดับใด
เมื่อได้รับการแจ้งสถานการณ์หรือแจ้งเตือนภัยแล้ว ให้มีการประเมิน
- พระราชบัญญัติ
สถานการณ์ โดยประเมินระดับความรุนแรงของสถานการณ์และอำนาจ
ป้องกันและบรรเทา
การดำเนินการ ตามกฎหมาย โดยแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาธารณภัย
แห่งชาติได้กำหนดระดับการจัดการสาธารณภัยแบ่งเป็น 4 ระดับ ทั้งนี้
พ.ศ. 2550
ขึ้นกับพื้นที่ ประชากร ความซับซ้อน หรือความสามารถในการจัดการ
- แผนการป้องกันและ
สาธารณภัย ตลอดจนศักยภาพด้านทรัพยากร ที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
บรรเทาสาธารณภัย
ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าควบคุม
แห่งชาติ
สถานการณ์เป็นหลัก ดังนี้
พ.ศ. 2564 - 2570
ระดับ

การจัดการ

ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

หน่วยรับผิดชอบ

มาตรา
(พรบ.ปภ.50)

1

สาธารณภัย
ขนาดเล็ก

ผู้อำนวยการอำเภอ ผู้อำนวยการท้องถิ่น และ/หรือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กรุงเทพมหานคร ควบคุมและสั่งการ

19,20

2

สาธารณภัย
ขนาดกลาง

ผู้อำนวยการจังหวัด หรือผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุมและสั่งการ

15,32

3

สาธารณภัย
ขนาดใหญ่

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ควบคุม สั่งการ
และบัญชาการ

13

4

สาธารณภัย
ร้ายแรงอย่างยิ่ง

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ควบคุม
สั่งการ และบัญชาการ

31

2. การจัดการตามระดับสาธารณภัย
2.1 การจัดการ
การปฏิบัติของอำเภอ/องค์กรปกครอง
แผนเผชิญเหตุอุทกภัย หน่วยงานดำเนินการ
สาธารณภัย
ส่วนท้องถิ่น ในการระงับเหตุให้สอดคล้อง
จังหวัด
ตามแผนเผชิญเหตุ
ระดับ 1
ตามแผนเผชิญเหตุของจังหวัด
อุทกภัยจังหวัด
• มอบหมายฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ตลอดจนอาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา เฝ้าระวัง
พื้นที่ชุมชน พื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจ สถานที่สำคัญ
ต่าง ๆ อาทิ โรงพยาบาล ศาสนสถาน
กลับหน้าแรก
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2.1.1 สั่งการอำเภอ/ • ให้พื้นที่ที่ประเมินสถานการณ์แล้วมีความ
แผนเผชิญเหตุองค์กร
ท้องถิ่นปฏิบัติ
ปกครองส่วนท้องถิ่น/
รุนแรง ให้ระดมสรรพกำลังโดยบูรณาการ
ตามแผนเข้าระงับเหตุ กำลังพล อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล
อำเภอ
สาธารณภัย จากหน่วยราชการ หน่วยทหาร
ตำรวจ มูลนิธิ อาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา
เป็นชุดปฏิบัติการ พร้อมทั้งแบ่งมอบพื้นที่
ภารกิจ ให้ชัดเจนในการเข้าช่วยเหลือประชาชน
ที่ประสบภัย
• ในพื้นที่ที่ประสบภัย โดยเฉพาะพื้นที่
ที่มีการอพยพประชาชน ให้จัดสิ่งของจำเป็น
ในการดำรงชีพ และจัดตั้ง โรงครัวพระราชทาน
ในการประกอบเลี้ยง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนอย่างทั่วถึงจนกว่าสถานการณ์
จะเข้าสู่ภาวะปกติ
• ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด ประสานกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
อำเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น
ในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การติดตาม
และรายงานสถานการณ์ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
• การสนับสนุนการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา
สาธารณภัยแก่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ/
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น
• สั่งการให้หน่วยงานตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย
จังหวัด ติดตาม เฝ้าระวัง วิเคราะห์ และประเมิน
สถานการณ์ ในพื้นที่ที่เกิดเหตุอย่างใกล้ชิด
พร้อมทั้งเตรียมพร้อมทรัพยากร ทั้งกำลังคน
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหา
ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ/
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ได้ตลอด 24
ชั่วโมง หากได้รับการร้องขอ

หน่วยงานดำเนินการ
ตามแผนเผชิญเหตุ
อุทกภัยจังหวัด
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2.1.2 รับรายงาน
การปฏิบัติจากพื้นที่
(มีข้อบ่งชี้
ที่จะยกระดับ
เป็นภัยระดับ 2)

• หากได้รับการร้องขอการสนับสนุนทรัพยากร
ต่างๆ จากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ/
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ให้ประสาน
การปฏิบัติกับหน่วยงานที่กำหนดตามแผน
เผชิญเหตุของจังหวัด พร้อมทั้งมอบหมายภารกิจ
พื้นที่การปฏิบัติให้ชัดเจน
• กรณีทรัพยากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (ผู้อำนวยการจังหวัด)
พิจารณาร้องขอสนับสนุนทรัพยากรจากจังหวัด
ข้างเคียง
การประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์
สาธารณภัยในพื้นที่
เมื่อได้รับรายงานสาธารณภัยเกิดขึ้นในพื้นที่
ให้คณะทำงานติดตามสถานการณ์ ภายใต้
กอปภ.จ. ทำการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่
ในมิติต่างๆ อาทิ แนวโน้มสภาพอากาศ
ทิศทางการไหลของน้ำ พื้นที่เสี่ยงภัย ตลอดจน
ศักยภาพของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ/
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ว่าสามารถรับมือกับแนวโน้ม
ของสถานการณ์ในระยะต่อไปได้หรือไม่
พร้อมทั้งเสนอแนวทางต่อผู้ว่าราชการจังหวัด/
ผู้อำนวยการจังหวัด เพื่อแจ้งเตือนสถานการณ์
ไปยังพื้นที่เสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
โดยเร็ว

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย หน่วยงานดำเนินการ
จังหวัด
ตามแผนเผชิญเหตุ
อุทกภัยจังหวัด

แผน ปภ.ช.
บทที่ 5 แนวทางปฏิบัติ
ในการตัดสินใจ
ยกระดับการจัดการ
สาธารณภัยมาปรับใช้

หน่วยงาน
ด้านอำนวยการ
ใน กอปภ.จ. อาทิ
อุตุนิยมวิทยาจังหวัด
ชลประทาน
สำนักงานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
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การพิจารณายกระดับการจัดการสาธารณภัย - พระราชบัญญัติ
สำนักงานป้องกัน
ป้องกันและบรรเทา
(จากสาธารณภัยขนาดเล็ก ระดับ 1
และบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.
เป็นสาธารณภัยขนาดกลาง ระดับ 2)
สาธารณภัยจังหวัด
2550 มาตรา 15,
เกณฑ์/เงื่อนไข ประกอบการพิจารณาในการ
22, 25, 27, 28
ยกระดับการจัดการสาธารณภัย (จากระดับ 1
และ 29
เป็นระดับ 2) ประกอบด้วย
- แผน ปภ.ช.
(1) พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและความเสียหาย
บทที่ 5 แนวทาง
(2) จำนวนและลักษณะของประชากรในพื้นที่
ปฏิบัติในการตัดสินใจ
ที่ได้รับผลกระทบ
ยกระดับการจัดการ
(3) ความซับซ้อน ความยากง่าย สถานการณ์
สาธารณภัยมาปรับใช้
แทรกซ้อน และเงื่อนไขทางเทคนิค
- หนังสือ บกปภ.ช.
ของสถานการณ์
ด่วนที่สุด ที่ มท
(4) ศักยภาพด้านทรัพยากร ความสามารถ
0622/ว56 ลงวันที่
ในการปฏิบัติงานของทรัพยากร ทั้งกำลังคน
16 พฤษภาคม 2559
เครื่องมืออุปกรณ์ งบประมาณ เป็นต้น
เรื่อง แนวทาง
(5) การพิจารณาตัดสินใจโดยดุลยพินิจ
การจัดการสาธารณภัย
ของผู้อำนวยการจังหวัด โดยสามารถประเมิน ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
สถานการณ์จากเงื่อนไขต่างๆ อาทิ ขอบเขต
การปกครอง การประเมินศักยภาพ
ในการจัดการสาธารณภัยของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่เกิดเหตุ
เมื่อมีการยกระดับการจัดการสาธารณภัย
ให้สำนักงานสำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
ของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกลาง/ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
จังหวัดเสนอการจัดโครงสร้างสำหรับการบริหาร
จัดการสาธารณภัยตามระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ ตามแนวทาง ดังนี้
(1) จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสั่งการ และ
การระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วน
โดยให้พิจารณาแบ่งโครงสร้างการจัดการ
เป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่
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- ส่วนอำนวยการ ทำหน้าที่ในการติดตาม
สถานการณ์ การวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์
การแจ้งเตือนภัย การประสานข้อมูล
การกำหนดหรือออกแผนเผชิญเหตุ เพื่อให้
ส่วนปฏิบัติการใช้ในการเผชิญเหตุ และการร่วม
อำนวยการ สั่งการ ตลอดจนการประเมิน
ความต้องการความจำเป็นในการสนับสนุน
ทรัพยากรในภาวะฉุกเฉิน
- ส่วนปฏิบัติการ ทำหน้าที่ในการกู้ภัย
การบรรเทาสาธารณภัย หรือเผชิญเหตุ
โดยมีแผนเผชิญเหตุที่กำหนด
โดยส่วนอำนวยการ เป็นแผนการปฏิบัติการ
กู้ภัย การบรรเทาสาธารณภัย การควบคุม
สถานการณ์เพื่อรักษาชีวิต ปกป้องทรัพย์สิน
และการฟื้นฟูสู่สภาวะปกติ
- ส่วนสนับสนุน ทำหน้าที่ในการตอบสนอง
การร้องขอรับ การสนับสนุนในด้านต่างๆ
ที่จำเป็น เพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การส่งกำลัง
บำรุง การสนับสนุนงบประมาณ เป็นต้น
(2) การกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน
ให้ความสำคัญ ในประเด็น ดังนี้
- กำหนดผู้รับผิดชอบงาน โดยการกำหนด
ตัวบุคคล หรือหน่วยงานที่เหมาะสมรับผิดชอบ
ภารกิจ พร้อมทั้งกำหนดสายการบังคับบัญชา
ที่ชัดเจน เพื่อช่วยควบคุม กำกับการปฏิบัติ
ในภารกิจที่สำคัญ เช่น การกำหนดให้รองผู้ว่า
ราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และนายอำเภอรับผิดชอบ
การบริหารจัดการเหตุในพื้นที่ที่กำหนด
ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย
- กำหนดพื้นที่ปฏิบัติการ โดยพิจารณา
จากสถานการณ์ สาธารณภัยที่เกิดขึ้น
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ว่ามีผลกระทบเป็นวงกว้างเพียงไร แล้วจึง
กำหนดพื้นที่เป็นเขตต่างๆ เพื่อใช้วางแผน
ในการส่งเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ ยานพาหนะ
ที่เหมาะสมเข้าปฏิบัติการ
- กำหนดรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากร
เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ และเทคโนโลยี
ต่างๆ โดยพิจารณาจากทรัพยากรทั้งหมด
ที่มี แล้วจำแนก จัดสรร และติดตามการใช้
ทรัพยากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์
- กำหนดช่องทางการสื่อสาร ระดมและกำหนด
เครือข่ายการติดต่อสื่อสารที่มี และแสวงหา
เพิ่มเติม ขั้นตอนการสื่อสารต้องสามารถ
เชื่อมต่อ ใช้ร่วมกันได้ทุกหน่วย และไม่สับสน
โดยต้องมีทั้งระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง
และระบบสื่อสารสำรอง รวมทั้งกำหนด
รูปแบบ ระยะเวลา และตัวบุคคลสำหรับ
การรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงในทุกระยะ
2.1.3 ออกประกาศเขต การรับรายงานสถานการณ์ในพื้นที่
พื้นที่ประสบสาธารณภัย • เมื่อได้รับรายงานสถานการณ์สาธารณภัย
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ให้เรียกประชุม กอปภ.จ.
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินสถานการณ์
ที่ได้รับจากพื้นที่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เป็น “สาธารณภัย" ตามนิยามในมาตรา 4
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 และมีความจำเป็น
ต้องประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
หรือไม่
• กรณีสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ปรากฎชัด
เป็นที่ทราบโดยทั่วไป ผู้ว่าราชการจังหวัด/
ผู้อำนวยการจังหวัดสามารถออกประกาศเขต
พื้นที่ประสบสาธารณภัยได้ทันที แล้วแจ้งให้
กอปภ.จ. ทราบในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้

หนังสือ บกปภ.ช.
สำนักงานป้องกันและ
ด่วนที่สุด ที่ มท
บรรเทาสาธารณภัย
0602/ว 93 ลงวันที่
จังหวัด
28 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง การกำหนด
รูปแบบและแนวทาง
ปฏิบัติ ในการประกาศ
เขตพื้นที่ประสบ
สาธารณภัย
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คำอธิบาย
แหล่งอ้างอิง
การจัดทำประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย - หนังสือ บกปภ.ช.
ด่วนที่สุด ที่ มท
• กรณี กอปภ.จ. พิจารณาเห็นว่าการประกาศ
0602/ว 93 ลงวันที่
เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจะเป็นประโยชน์
ต่อการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ ให้ผู้อำนวยการ 28 พฤศจิกายน
2559 เรื่อง
จังหวัด สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทา
การกำหนดรูปแบบ
สาธารณภัยจังหวัด ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
กอปภ.จ. จัดทำประกาศตามรูปแบบประกาศเขต และแนวทางปฏิบัติ
พื้นที่ประสบสาธารณภัยที่กองบัญชาการป้องกัน ในการประกาศเขต
พื้นที่ประสบ
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
สาธารณภัย
กำหนด
• รูปแบบประกาศเขตพื้ นที่ ประสบสาธารณภั ย - แผน ปภ.ช.
บทที่ 5 แนวทาง
มีรายละเอียด ดังนี้
ปฏิบัตในการ
(1) ระบุประเภทสาธารณภัย
ประกาศเขตพื้นที่
(2) สาเหตุการเกิดสาธารณภัย
ประสบสาธารณภัย
(3) ช่วงเวลาที่เกิดสาธารณภัยโดยสังเขป
(4) ระบุ พื้ น ที่ สถานที่ หมู่ บ้ า น ตำบล อำเภอ มาปรับใช้
จังหวัด ที่เกิดสถานการณ์
การประกาศวันสิ้นสุดของสาธารณภัย
• เมื่อสาธารณภัยยุติแล้ว ให้ผู้อำนวยการจังหวัด
สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
กอปภ.จ. จัดทำประกาศสิ้นสุดของสาธารณภัย
ตามรูปแบบประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
ที่ บกปภ.ช. กำหนด
• เมื่อออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
หรือประกาศวันสิ้นสุดสาธารณภัยแล้ว
ให้ติดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เกิดสาธารณภัย
และประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้ง
รายงานให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา

หน่วยรับผิดชอบ
สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด

หนังสือ บกปภ.ช.
สำนักงานป้องกันและ
ด่วนที่สุด ที่ มท
บรรเทาสาธารณภัย
0602/ว 93 ลงวันที่
จังหวัด
28 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง การกำหนด
รูปแบบและแนวทาง
ปฏิบัติ ในการประกาศ
เขตพื้นที่ประสบ
สาธารณภัย
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2.1.4 ออกประกาศ
เขตการให้ความ
ช่วยเหลือฯ

คำอธิบาย
แหล่งอ้างอิง
สาธารณภัย ในฐานะผู้อำนวยการกลางทราบ
ภายใน 24 ชั่วโมง
การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
- ระเบียบกระทรวง
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
การคลัง ว่าด้วยเงิน
• เมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ นายอำเภอ ทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือ
จะรายงานเป็นเหตุด่วนให้ผู้ว่าราชการราชการ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
จังหวัดทราบ
กรณีฉุกเฉิน
• เมื่อได้รับรายงานการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่
พ.ศ. 2562
จากนายอำเภอ หากเป็นกรณีฉุกเฉินและ
- ประกาศ ปภ. เรื่อง
จำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
หลักเกณฑ์ วิธีการ
จากเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวง
และเงื่อนไขการ
การคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ให้ผู้ว่า ประกาศเขตการให้
ราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการให้ความ
ความช่วยเหลือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ก.ช.ภ.จ.)
ผู้ประสบภัยพิบัติ
ดำเนินการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
กรณีฉุกเฉิน
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
• การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน มีรายการดังนี้
(1) ประเภทของภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(2) วัน เดือน ปี ที่เกิดภัยพิบัติ และวัน เดือน ปี
ที่สิ้นสุดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในกรณี
ที่สถานการณ์ของภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินยังไม่ยุติ
ให้ระบุในประกาศว่า “ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ยังไม่ยุติ”
(3) พื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้ระบุเฉพาะ
พื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอที่เกิด
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
(4) ประเภทความเสียหาย อาทิ ชีวิต ทรัพย์สิน
ที่อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร หรือ
สิ่งสาธารณประโยชน์ เป็นต้น
(5) เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามเดือน นับแต่วันที่เกิดภัย

หน่วยรับผิดชอบ

สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด
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2.1.5 กำกับดูแล
และติดตาม
การปฏิบัติ

คำอธิบาย
เมื่อมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และประกาศ
วันสิ้นสุดของภัย ให้ส่งสำเนาประกาศฯ ให้ ปภ.
ทราบทันที
การกำกับดูแลการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา
สาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ
• ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ติดตาม
ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ นโยบาย
แนวทาง และมาตรการ ในการแก้ไขปัญหา
แต่ละด้านอย่างต่อเนื่อง อาทิ ด้านการดำรงชีพ
ด้านชีวิต ด้านที่อยู่อาศัย ด้านสิ่งสาธารณูปโภค
และสิ่งสาธารณ ประโยชน์ ด้านการเกษตร
เป็นต้น
• ให้กำหนดวงรอบและช่องทางการรายงาน
ผลการดำเนินงานให้ชัดเจน
การประเมินผลการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา
สาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ
• เมื่อได้รับรายงานผลการดำเนินงานฯ
ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ประเมินผล
การปฏิบัติงานว่าได้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ข้อสั่งการ นโยบาย แนวทาง และมาตรการ
ที่กำหนดไว้หรือไม่ /มีข้อจำกัดปัญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานหรือไม่
• ประสานการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง กรณี
มีการร้องขอทรัพยากรเพิ่มเติมจากพื้นที่
ที่เกิดเหตุ เพื่อให้สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่
กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

แหล่งอ้างอิง

หน่วยรับผิดชอบ

แผน ปภ.ช.
หน่วยงาน
บทที่ 5 แนวทางปฏิบัติ ในศูนย์บัญชาการ
ในการรายงานข้อมูล
เหตุการณ์จังหวัด
มาปรับใช้
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2.2 การจัดการ
สาธารณภัย ระดับ 2
2.2.1 จัดตั้ง
ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัด
หากยังไม่ได้จัดตั้ง

2.2.2 เรียกประชุม
ศูนย์บัญชาการณ์
เหตุการณ์จังหวัด
มอบหมายภารกิจ

2.2.3 ออกประกาศ
เขตพื้นที่ประสบ
สาธารณภัย
(กอปภ.ก.)

สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผน ปภ.จ.
จังหวัด เสนอการจัดตั้ง ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
จังหวัด โดยให้กำหนดโครงสร้าง ภารกิจ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ
จังหวัด อาจเพิ่มเติมโครงสร้างการปฏิบัติงาน
ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
ให้สอดคล้องเหมาะสมตามสถานการณ์)
• สั่งการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดจัดประชุม ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
จังหวัด โดยมีประเด็นที่ควรนำเสนอ
ในการประชุมประกอบด้วย
- สถานการณ์ และการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยง
แบบระบุพื้นที่
- ข้อมูลทรัพยากรในพื้นที่
- ร่างแผนเผชิญเหตุ (ภารกิจที่ต้องดำเนินการ
และหน่วยรับผิดชอบ)
- แผนขอรับการสนับสนุนทรัพยากร
(กรณีมีความจำเป็น)
- ประเด็นอื่น ๆ ตามบริบทพื้นที่/สถานการณ์
อาทิ มาตรการทางสาธารณสุขควบคู่ไปกับ
การปฏิบัติการ เป็นต้น

สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด

การรับรายงานสถานการณ์ในพื้นที่
• เมื่อได้รับรายงานสถานการณ์สาธารณภัย
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ให้เรียกประชุม กอปภ.จ.
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินสถานการณ์
ที่ได้รับจากพื้นที่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เป็น “สาธารณภัย" ตามนิยามในมาตรา 4
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 และมีความจำเป็น

สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด

สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด
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ต้องประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
หรือไม่ กรณีสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ปรากฎ
ชัดเป็นที่ทราบโดยทั่วไป ผู้ว่าราชการจังหวัด/
ผู้อำนวยการจังหวัดสามารถออกประกาศเขต
พื้นที่ประสบสาธารณภัยได้ทันที แล้วแจ้งให้
กอปภ.จ. ทราบในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้
การจัดทำประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
• กรณี กอปภ.จ. พิจารณาเห็นว่าการประกาศ
เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจะเป็นประโยชน์
ต่อการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ ให้ผู้อำนวยการ
จังหวัด สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
กอปภ.จ. จัดทำประกาศตามรูปแบบประกาศเขต
พื้นที่ประสบสาธารณภัยที่กองบัญชาการป้องกัน
และบรรเทา สาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
กำหนด
• รูปแบบประกาศเขตพื้ นที่ ประสบสาธารณภั ย
มีรายละเอียด ดังนี้
(1) ระบุประเภทสาธารณภัย
(2) สาเหตุการเกิดสาธารณภัย
(3) ช่วงเวลาที่เกิดสาธารณภัยโดยสังเขป
(4) ระบุ พื้ น ที่ สถานที่ หมู่ บ้ า น ตำบล อำเภอ
จังหวัด ที่เกิดสถานการณ์

การประกาศวันสิ้นสุดของสาธารณภัย
• เมื่อสาธารณภัยยุติแล้ว ให้ผู้อำนวยการจังหวัด
สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
กอปภ.จ. จัดทำประกาศสิ้นสุดของสาธารณภัย
ตามรูปแบบประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
ที่ บกปภ.ช. กำหนด
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• เมื่อออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
หรือประกาศวันสิ้นสุดสาธารณภัยแล้ว
ให้ติดประกาศเขตพื้นที่ประสบ สาธารณภัย
ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เกิดสาธารณภัย
และประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้ง
รายงานให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ในฐานะผู้อำนวยการกลางทราบ
ภายใน 24 ชั่วโมง
2.2.4 ออกประกาศ
เขตการให้
ความช่วยเหลือฯ

การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
• เมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ นายอำเภอ
จะรายงานเป็นเหตุด่วนให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทราบ
• เมื่อได้รับรายงานการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่
จากนายอำเภอ หากเป็นกรณีฉุกเฉินและ
จำเป็นต้องให้ความชวยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
จากเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ (ก.ช.ภ.จ.) ดำเนินการประกาศ
เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน
• การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน มีรายการดังนี้
(1) ประเภทของภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(2) วัน เดือน ปี ที่เกิดภัยพิบัติ และวัน เดือน ปี
ที่สิ้นสุดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในกรณี
ที่สถานการณ์ของภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินยังไม่ยุติ
ให้ระบุในประกาศว่า “ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ยังไม่ยุติ”

สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด
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(3) พื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้ระบุเฉพาะ
พื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอที่เกิด
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
(4) ประเภทความเสียหาย อาทิ ชีวิต ทรัพย์สิน
ที่อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร หรือ
สิ่งสาธารณประโยชน์ เป็นต้น
(5) เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามเดือน นับแต่วันที่เกิดภัย
• เมือ่ มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และประกาศ
วันสิ้นของภัย ให้ส่งสำเนาประกาศฯ ให้ ปภ.
ทราบทันที
2.2.5 การควบคุม
1) ภารกิจด้านการอพยพ และจัดตั้งศูนย์พักพิง
สั่งการ และบัญชาการ ชั่วคราว
ในการเผชิญเหตุ
• ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด
(ให้จังหวัดพิจารณา โดยมี ผวจ.เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ติดตาม
ภารกิจที่สำคัญ
และประเมินสถานการณ์ภัยในพื้นที่ หากมี
และจำเป็น ดังนี้)
แนวโน้มหรือคาดว่าประชาชนผู้ประสบภัย
จะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินั้น ให้สั่งการ
ศูนย์บัญชาการอำเภอ/องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัย จัดตั้งศูนย์พักพิง
ชั่วคราว ที่กำหนดตามแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
และความปลอดภัยของผู้ประสบภัยเป็นสำคัญ
 ประสานหน่วยงานราชการและภาคส่วนต่างๆ
ในการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว อาทิ
การจัดระบบการขนส่งบุคคลผู้อพยพ การรักษา
ความปลอดภัย การดูแลสุขอนามัย อาหาร
ความเป็นอยู่ รวมถึงการดูแลสุขภาพ
ของผู้ประสบภัยระหว่างที่พักอาศัย
อยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว

- พ.ร.บ. ปภ. พ.ศ. 2550 - สำนักงานพัฒนา
มาตรา 27 และมาตรา สังคมและ
28
ความมั่นคง
- แผน ปภ.ช.
ของมนุษย์จังหวัด
บทที่ 5 แนวทาง
- องค์กรปกครอง
ปฏิบัติในการอพยพ
ส่วนท้องถิ่น
- ผู้มีอำนาจตามมาตรา - อำเภอ
28 แห่ง พ.ร.บ. ปภ.
พ.ศ. 2550
- คู่มือการจัดการ
ภัยพิบัติสำหรับ
ประชาชน
โดย กองส่งเสริม
การป้องกันสาธารณภัย
ISBN : 978-974458-563-9
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คำนิยาม : ศูนย์พักพิงชั่วคราว หมายถึง
สถานที่ซึ่งได้จัดเตรียมไว้สำหรับผู้ประสบภัย
ที่ต้องย้ายออกจากที่อยู่อาศัยเดิม ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัยหรือสาธารณภัยประเภท
อื่นๆ จนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ มาอาศัยพักพิง
ชั่วคราวอยู่จนกว่าสถานการณ์ภัยพิบัติ
จะยุติ และมีการอพยพกลับที่ตั้งเดิม
ด้วยความเรียบร้อย
2) ภารกิจด้านการสั่งใช้อาสาสมัคร
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการ
ศูนย์ อปพร. จังหวัดสั่งการให้ผู้อำนวยการ
ศูนย์ อปพร. ในพื้นที่รับผิดชอบ ดำเนินการ
• ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. ต้นสังกัดจัดทำ
คำสั่งใช้ อปพร. ในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้อำนวยการจังหวัด เมื่อมี
การสั่งใช้ อปพร. ศูนย์ อปพร.ต้นสังกัดสามารถ
เบิกค่าใช้จ่ายให้ อปพร. ได้

- พ.ร.บ. ปภ.
- องค์กรปกครอง
พ.ศ. 2550
ส่วนท้องถิ่น
- ระเบียบ มท. ว่าด้วย - อำเภอ
อาสาสมัครป้องกัน - สำนักงานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน
และบรรเทา
พ.ศ. 2553
สาธารณภัยจังหวัด
- ระเบียบ กปภ.ช.
ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ของอาสาสมัคร
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบียบ มท. ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือ มท.
ด่วนมาก ที่ มท
๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๑
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม
๒๕๖๐
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- แผน ปภ.ช.
- องค์กรปกครอง
• มอบหมายให้ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
บทที่ 5 การจัดการ
ส่วนท้องถิ่น
ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด รวบรวม
ในภาวะฉุกเฉิน
- อำเภอ
ข้อมูลของอาสาสมัครองค์การ สาธารณกุศล
- สำนักงานป้องกัน
ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาร่วมสนับสนุน แนวทางปฏิบัติ
ในการจัดตั้งองค์กร
และบรรเทา
ภารกิจในแต่ละพื้นที่ โดยดำเนินการ ดังนี้
ปฏิบัติการจัดการ
สาธารณภัยจังหวัด
- รับรายงานตัว
ในภาวะฉุกเฉิน
- คณะทำงานพัฒนา
- แจ้ง ประสานมอบหมายภารกิจ
หนังสือที่ มท 0608/ งานกู้ภัยองค์การ
- ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ว 11543 ลงวันที่ 19 สาธารณกุศล
- สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
พฤศจิกายน 2558
จังหวัด
- จัดทำแผนถอนกำลัง
- รวบรวมข้อมูล และผลการปฏิบัติงาน
ของศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ
รายงานข้อมูลให้ บกปภ.ช ทราบ
3) ภารกิจด้านการใช้ทรัพยากร/เครื่องจักรกล
หน่วยทรัพยากร
สาธารณภัย
ของศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัด
• หน่วยทรัพยากรใน ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
จังหวัด ทำการรวบรวมฐานทรัพยากร
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด
• ติดตามสถานะของทรัพยากรที่ลงไปปฏิบัติการ
ในพื้นที่
• วางแผนการจัดส่งกำลังสนับสนุนหากมี
ความจำเป็น
• วางแผนการสับเปลี่ยนกำลัง
4) ภารกิจด้านการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ - ระเบียบกระทรวง
- จังหวัด/อำเภอ/
ระยะเผชิญเหตุ
มหาดไทย ว่าด้วย
องค์กรปกครอง
ค่าใช้จ่าย
ส่วนท้องถิ่น/
• การให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์
เพื่อช่วยเหลือ
สำนักงานป้องกัน
ผู้ประสบภัย ในระยะแรกจะใช้จ่ายจากเงิน
ประชาชนตามอำนาจ และบรรเทา
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน้าที่ขององค์กร
สาธารณภัยจังหวัด
• กรณีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่เพียงพอหรือเกินขีดความสามารถ ปกครองส่วนท้องถิ่น
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดจะใช้จ่าย พ.ศ. 2560 และ
จากเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวง
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
การคลังฯ ด้านการบรรเทาในวงเงิน 20 ล้าน
(ฉบับที่ 2)
ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินทดรองดังกล่าวจะสามารถ
พ.ศ. 2561
ใช้ได้เมื่อมีการประกาศเขตการให้
- ระเบียบกระทรวง
ความช่วยเหลือฯ โดยสามารถให้ความช่วยเหลือ การคลัง ว่าด้วย
เป็นด้านต่างๆ ได้แก่
เงินทดรองราชการ
- ด้านการดำรงชีพ
เพื่อช่วยเหลือ
- ด้านสังคมสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยพิบัติ
- ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข - ด้าน กรณีฉุกเฉิน
การเกษตร (ด้านพืช, ด้านประมง,
พ.ศ. 2562
ด้านปศุสัตว์)
- หลักเกณฑ์การใช้
- ด้านบรรเทาสาธารณภัย
จ่ายเงินทดรอง
- ด้านการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ
ราชการ
ผู้ประสบภัย
เพือ่ ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สาธารณภัย
กรณีฉุกเฉิน
จังหวัดเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
พ.ศ. 2563
และดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบฯ - ประกาศกรมป้องกัน
และหลักเกณฑ์ฯ โดยเร็วในระหว่าง
และบรรเทา
เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ ผวจ.สามารถ
สาธารณภัย เรื่อง
ร้องขอรับการสนับสนุนการช่วยเหลือ
หลักเกณฑ์ วิธีการ
และสงเคราะห์ผู้ประสบภัยจากกรม ปภ. ในเรื่อง และเงื่อนไขการใช้
สิ่งของสำรองจ่าย/การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
จ่ายเงินทดรอง
เครื่องจักรสาธารณภัย ภายในวงเงินทดรอง
ราชการในเชิงป้องกัน
ราชการฯ ในอำนาจของอธิบดีกรม ปภ.
หรือยับยั้งภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน ลงวันที่
11 กุมภาพันธ์ 2563

•
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5) ภารกิจด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม (JIC) ระดับ - แผน ปภ.ช.
จังหวัด
บทที่ 5 การจัดการ
 สั่งการให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม
ในภาวะฉุกเฉิน 5.2
(Joint Information Center :JIC) ระดับจังหวัด กลยุทธ์การจัดการ
ณ ศูนย์บัญชาการฯ /สำนักงานประชาสัมพันธ์
ในภาวะฉุกเฉิน (2)
จังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสมในการบริหาร
แนวทางปฏิบัติ
สถานการณ์เพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการข้อมูล
ในการจัดตั้งองค์กร
ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉิน
ปฏิบัติการจัดการ
ที่มีเอกภาพ โดยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในภาวะฉุกเฉิน
ตามโครงสร้างศูนย์บัญชาการฯ ระดับจังหวัด
(โครงสร้าง
จะประสานข้อมูลและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ศูนย์บัญชาการ
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม
เหตุการณ์)

 ประชาสัมพันธ์จังหวัด หรือผู้แทนกรม

ประชาสัมพันธ์ที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
มอบหมาย หรือผู้ที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์
มอบหมายเป็นหัวหน้าชุดประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์
จังหวัด

- คู่มือการปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์
จังหวัด
ของหัวหน้าชุด
ประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม
ภายใต้ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ พ.ศ. 2562
(กรมประชาสัมพันธ์)

การปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม (JIC) - แผน ปภ.ช.
ระดับจังหวัด
บทที่ 5 การจัดการ
 ผู้อำนวยการจังหวัดควบคุมการปฏิบัติ
ในภาวะฉุกเฉิน 5.2
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม (JIC) ระดับจังหวัด
กลยุทธ์การ จัดการ
รวมถึงกำหนดรูปแบบการปฏิบัติงาน
ในภาวะฉุกเฉิน (2)
ของศูนย์ฯ เพื่อให้การสื่อสารประชาสัมพันธ์
แนวทางปฏิบัติ
เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด ประกอบด้วย
ในการจัดตั้งองค์กร
- พิจารณากำหนดทิศทางประเด็นเนื้อหาข่าว
ปฏิบัติการจัดการ
รวมถึงรูปแบบและช่องทางการสื่อสาร
ในภาวะฉุกเฉิน
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เช่น
(โครงสร้าง
การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การรายงาน
ศูนย์บัญชาการ

- ประชาสัมพันธ์
จังหวัด
เป็นหน่วยหลัก
- สำนักงานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
เป็นหน่วยสนับสนุน
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ข่าวด่วน การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย การเผยแพร่ เหตุการณ์)
ข่าวแจกแก่สื่อมวลชน และเครือข่าย
- คู่มือการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ เป็นต้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม
- แต่งตั้งโฆษกเหตุการณ์ หรือผู้วา่ ราชการจังหวัด ภายใต้ระบบบัญชาการ
เป็นผู้กำหนด อย่างน้อย 1 คน
เหตุการณ์ พ.ศ. 2562
เพื่อทำหน้าที่แถลงข่าว ให้สัมภาษณ์ และ
(กรมประชาสัมพันธ์)
ตอบคำถามของสื่อมวลชน เพื่อให้
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ป้องกันข่าวลือและ Fake News
- มอบหมายผู้มีอำนาจอนุมัติข้อมูลข่าวสาร
ที่เผยแพร่แก่สื่อมวลชนและสาธารณชน
เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ออกไป
มีความถูกต้อง เป็นข้อมูลชุดเดียว และ
ตรวจสอบข้อมูลได้
• การปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม
(JIC) ได้แก่
- สร้างการรับรู้และสื่อสารต่อสาธารณะ
- บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ของวิกฤตการณ์
- กระจายข้อมูลข่าวสารของสถานการณ์
ให้หน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติและผู้มีส่วนได้เสีย
รับรู้และเข้าใจสถานการณ์ที่ถูกต้องตรงกัน
- ให้ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชน
- ผลิตสื่อต่างๆ เพื่อสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง
สามารถเผยแพร่ได้ทันเวลา
- อำนวยความสะดวกต่อสื่อมวลชนและจัดการ
ควบคุมข่าวลือที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
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การยุติการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร่วม (JIC) ระดับจังหวัด
 เมื่อเหตุการณ์คลี่คลาย/เข้าสู่ภาวะปกติ หรือ
สื่อมวลชนหรือประชาชนลดทอนความสนใจ
ในเหตุการณ์ ผู้บัญชาการเหตุการณ์สามารถ
พิจารณาตัดสินใจยุติการปฏิบัติงาน
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม ตามที่หัวหน้าชุด
ประชาสัมพันธ์เสนอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำ
ศูนย์จะดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติ
ที่กำหนดต่อไป

- แผน ปภ.ช.
บทที่ 5 การจัดการ
ในภาวะฉุกเฉิน 5.2
กลยุทธ์การจัดการ
ในภาวะฉุกเฉิน (2)
แนวทางปฏิบัติ
ในการจัดตั้งองค์กร
ปฏิบัติการจัดการ
ในภาวะฉุกเฉิน
(โครงสร้าง
ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์)
- คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม
ภายใต้ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ พ.ศ.2562
(กรมประชาสัมพันธ์)
การแปรสภาพเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม
- แผน ปภ.ช.
(JIC) ส่วนหน้า
บทที่ 5 การจัดการ
 เมื่อศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด แปรสภาพ
ในภาวะฉุกเฉิน 5.2
เป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด
กลยุทธ์การจัดการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม (JIC) ระดับจังหวัด
ในภาวะฉุกเฉิน (2)
จะแปรสภาพเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม (JIC)
แนวทางปฏิบัติ
ส่วนหน้า
ในการจัดตั้ง
 ผู้อำนวยการจังหวัดควบคุมการปฏิบัติงาน
องค์กรปฏิบัติการ
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมส่วนหน้าให้สอดคล้อง จัดการในภาวะ
กับการบริหารสถานการณ์และประสานเชื่อมโยง
ฉุกเฉิน (โครงสร้าง
ศูนย์บัญชาการ
การปฏิบัติงานร่วมกับกองบัญชาการป้องกัน
เหตุการณ์)
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (กรมประชาสัมพันธ์อาจพิจารณา - คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม
มอบหมาย/แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าทีห่ ัวหน้าชุด
ภายใต้ ระบบบั ญชาการ
ประชาสัมพันธ์/โฆษกเหตุการณ์/ผู้มีอำนาจอนุมัติ
เหตุ การณ์ พ.ศ.2562
ข้อมูลข่าวสารใหม่ได้ตามความเหมาะสม)

- ประชาสัมพันธ์
จังหวัด
เป็นหน่วยหลัก
- สำนักงานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
เป็นหน่วยสนับสนุน

- ประชาสัมพันธ์
จังหวัด
เป็นหน่วยหลัก
- สำนักงานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
เป็นหน่วยสนับสนุน
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6) ภารกิจด้านรับบริจาค
 ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี
 จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- บริหารจัดการสิ่งของบริจาค
- เมื่อสิ้นสุดสถานการณ์ภัย ปิดศูนย์รับบริจาคฯ
 มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบในการบริหาร
สิ่งของบริจาค
7) ภารกิจด้านการต่างประเทศ
• ประสานและสนับสนุนการดำเนินการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เป็น
ชาวต่างประเทศและญาติของผู้ประสบภัย
• เสนอต่อ บกปภ.ช. กรณีที่จำเป็นต้องขอรับ
การสนับสนุนจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์กร
ระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชน
ระหว่างประเทศ
• กำหนดแนวทางร่วมกับ บกปภ.ช.
ในการอำนวยความสะดวกในการนำเข้า
ทรัพยากรจากต่างประเทศและการส่งกลับ
8) ภารกิจด้านประสานการให้ความช่วยเหลือ
จากหน่วยต่างๆ
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบ
สาธารณภัย
(2) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด
(3) ส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่
(4) กรม ปภ. วงเงินทดรองราชการ ในอำนาจ
อธิบดีกรม ปภ.ในกรณีจังหวัดร้องขอรับการ
สนับสนุน
- ทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัย
- สิ่งของสำรองจ่าย
(5) องค์กรการกุศล
- มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

- คู่มือในการ
ปฏิบัติงานการรับ
บริจาคและการให้
ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเมื่อเกิด
สาธารณภัย
พ.ศ. 2555

สำนักงานจังหวัด/
สำนักงานคลัง
จังหวัด/สำนักงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด

- แผน ปภ.ช.

- ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยเงิน
ทดรองฯ พ.ศ. 2562
- พรบ. ปภ. พ.ศ. 2550
มาตรา 30

- กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- สำนักงานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
- สำนักงานจังหวัด
- สำนักงานคลัง
จังหวัด
- อำเภอ
- ท้องถิ่น
ด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
หัวหน้าสำนักงาน
ป้องกันและบรรเทา
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พิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือจากเงินสำรอง
จ่ายของมูลนิธิฯที่มีอยู่ทางจังหวัด ได้แก่
- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด จำนวน 300,000 บาท (ด้านป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย)
- สำนักงานพม.จ. จำนวน 200,000 บาท
(ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ในระยะฟื้นฟู)
ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ผู้ประสบภัยไม่เกิน 200 ครอบครัว
จังหวัดจัดซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค
ที่จำเป็นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้าเป็นสิ่งของพระราชทานในนามมูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดละ
ไม่เกิน 1,000 บาท
 ผู้ประสบภัยมากกว่า 200 ครอบครัว ให้แจ้ง มูลนิธิฯ ทราบเป็นการด่วน เพื่อพิจารณา
ว่าจะขอให้มูลนิธิฯ ส่งหน่วยสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยออกดำเนินการร่วมกับจังหวัดหรือไม่
ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระยะฟื้นฟู
 เมื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้าไปแล้ว ส่งเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยม
ผู้ประสบภัย โดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้เสียชีวิต
- สภากาชาดไทย ร้องขอรับการสนับสนุน
ผ่านกาชาดจังหวัดในพื้นที่ประสบภัย หรือ
ผ่าน Application : พ้นภัย
(6) ภาคเอกชนต่าง ๆ

- แผน ปภ.ช.
บทที่ 3
- ระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. 2562
- หลักเกณฑ์การใช้
จ่ายเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. 2563
- ข้อกำหนดกรม ปภ.
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับสิ่งของ
สำรองจ่ายช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัย
พ.ศ. 2547
- หลักเกณฑ์
การพิจารณา
การจ่ายเงินสำรอง
จ่ายมูลนิธิฯ ที่มีอยู่
ทางจังหวัด ในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยพิบัติ
ต่าง ๆ

สาธารณภัยจังหวัด
กรรมการและผู้ชว่ ย
ฝ่ายเลขานุการ
ฝ่ายบรรเทาทุกข์
มูลนิธิราชประชา
นุเคราะห์ประจำจังหวัด
ด้านการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในระยะ
ฟื้นฟู
- สำนักงานพัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด
- กรรมการ
และผู้ช่วย
เลขานุการ
ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์มูลนิธิ
ราชประชา
นุเคราะห์ประจำ
จังหวัด
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9) แหล่งงบประมาณการให้ความช่วยเหลือ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการ
1. กระทรวง/กรม (Function)
2. งบประมาณเชิงพื้นที่ (Area)
2.1 จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (Area)
2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
3. งบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda)
งบกลาง
1. เงินทดรองราชการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
2. เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เร่งด่วนที่ต้องดำเนินการโครงการตามนโยบาย
รัฐบาล (นส.)
เงินนอกงบประมาณ
งบประมาณสนั บ สนุน จากองค์กร/หน่วยงานต่างๆ
ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
เช่น เงินบริจาค กองทุน ฯลฯ
แหล่งงบประมาณ (ชภ.)
เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน ในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด
• เชิงบรรเทาสาธารณภัย วงเงิน 20,000,000
บาท (ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ)
เงินทดรองราชการในอำนาจ ผวจ. สามารถ
ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกด้าน เว้นแต่
การให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์ฯ
ด้านการเกษตร ด้านการแพทย์ฯ ให้เป็นอำนาจ
หน้าที่ของส่วนราชการนั้นๆ แล้วแต่กรณี

- พระราชบัญญัติวิธีการ - สำนักงานป้องกัน
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
(มาตรา 14, 15)
- พระราชบัญญัติวินัย - สำนักงานเกษตร
การเงินการคลังของรัฐ จังหวัด
พ.ศ. 2561
(มาตรา 27)
- ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การรับบริจาคและ
การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัย
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การเรี่ยไร
ของหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. 2544
- ระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วย
การรับเงินหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
ให้ทางราชการ
พ.ศ. 2526
- ระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วย
เงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. 2562
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- หลักเกณฑ์การใช้
จ่ายเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. 2563
- หลักเกณฑ์วิธีการ
ปฏิบัติปลีกย่อย
เกี่ยวกับการให้
ความช่วยเหลือ
ด้านการเกษตร
ผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. 2556
10) ติดตามการปฏิบัติ ปรับแผน รายงานผล แผน ปภ.ช.
บทที่ 5 แนวทางปฏิบัติ
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ในการรายงานข้อมูล
• ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ติดตาม
การปฏิบัติตามข้อสั่งการ นโยบาย แนวทาง และ มาปรับใช้
มาตรการ ในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่
ที่เกิดเหตุอย่างต่อเนื่อง
• หากพบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ให้หน่วยงานใน ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
ร่วมประชุมหารือ เพื่อปรับแผนปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น การแบ่งมอบ
พื้นที่ การแบ่งมอบภารกิจ การสับเปลี่ยน
กำลังคน การสนับสนุนทรัพยากรเพิ่มเติม เป็นต้น
• ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด จัดทำสรุป
สถานการณ์และรายงานผลการดำเนินการแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นให้กองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางทราบ
อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะ
ปกติ

หน่วยงานดำเนินการ
หน่วยงาน
ในศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัด
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11) จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ณ พื้นที่
เกิดเหตุ (ICP) (ถ้ามี)
แผน ปภ.ช.
กรณีที่มีความจำเป็นต้องมีการควบคุม สั่งการ
บทที่ 5 แนวทางปฏิบัติ
ในการตอบโต้สถานการณ์ อย่างใกล้ชิด
ในการรายงานข้อมูล
ผู้อำนวยการจังหวัด สามารถตั้งจัดตั้ง
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ณ พื้นที่เกิดเหตุ (ICP)
โดย ผู้อำนวยการจังหวัด สั่งให้ สำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
(1) พิจารณาเลือกสถานที่ซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ณ พื้นที่
เกิดเหตุ (ICP)
- ผู้บัญชาการเหตุการณ์สามารถมองเห็นภาพรวม
การปฏิบัติการ
- มีความปลอดภัยจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากสาธารณภัยนั้น ๆ
- มีพื้นที่เพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้
- อาจเป็นเต้นท์ ไม่จำเป็นต้องตั้งอยู่ภายใน
อาคารก็ได้
- เป็นพื้นที่ที่หน่วยสนับสนุนต่างๆ จะสามารถ
เข้าถึงได้โดยง่าย เช่น อาหาร น้ำดื่ม ฯลฯ
(2) จัดเตรียมระบบไฟฟ้า สถาปนาระบบสื่อสาร
(3) จัดเตรียมพื้นที่นำเสนอข้อมูล เช่น แผนที่
จำนวนทรัพยากร ข้อมูลผู้บาดเจ็บ/รอดชีวิต
ฯลฯ
(4) ผู้อำนวยการจังหวัดจะบัญชาการเอง
ณ ICP หรือมอบหมายให้ ผู้อำนวยการ
อำเภอ/ผู้อำนวยการท้องถิ่น บัญชาการ
ในพื้นที่ตามแนวทางที่ผู้อำนวยการจังหวัด
มอบหมายก็ได้

หน่วยงานดำเนินการ
หน่วยงาน
ในศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัด
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2.3 การจัดการ
สาธารณภัยระดับ 3
2.3.1. การรายงาน
กอปภ.ก.
เพื่อพิจารณายกระดับ
สาธารณภัย

2.3.2 เมื่อมีประกาศ
ยกระดับสาธารณภัย
ระดับ 3

• สั่งการให้ส่วนอำนวยการ ของ ศบก.จ. (ปภ.) แผน ปภ.ช.
รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอ กอปภ.ก.
ให้ยกระดับ ได้แก่
- ข้อมูลพื้นที่ประสบภัย
- ประชากรผู้ได้รับผลกระทบ
- ความซับซ้อนของอุทกภัย
- ศักยภาพด้านทรัพยากรของพื้นที่ และ
ความสามารถในการรับมือกับอุทกภัย
จัดทำหนังสือจากผู้อำนวยการจังหวัด ถึง อปภ.
ในฐานะผู้อำนวยการกลาง เพื่อขอยกระดับ
การจัดการสาธารณภัย เนื่องจากจังหวัดต้องการ
การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการอุทกภัย
ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด เป็นหน่วย
- แผน ปภ.ช.
ปฏิบัติขึ้นตรงการบังคับบัญชาและสั่งการ
จาก บกปภ.ช. โดยปฏิบัติตามข้อสั่งการ
ที่ บกปภ.ช.กำหนด
การแปรสภาพ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
- แผน ปภ.ช.
จังหวัด ไปเป็น ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
บทที่ 5 แนวทาง
ส่วนหน้าจังหวัด
ปฏิบัติในการ
ตัดสินใจยกระดับ
• เมื่อมีการยกระดับเป็นการจัดการสาธารณภัย
ขนาดใหญ่(ระดับ 3) หรือ การจัดการสาธารณภัย การจัดการ
สาธารณภัยมาปรับใช้
ร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4 ) ให้ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัดแปรสภาพเป็นศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด
ให้ส่วนอำนวยการของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
จังหวัด (สำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด) จัดทำคำสั่งศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด กำหนดโครงสร้าง
การทำงานโดยปรับให้สอดคล้องกับการบริหาร
สถานการณ์

สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด

สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด
สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด

กลับหน้าแรก
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การปฏิบัติงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
แผน ปภ.ช.
ส่วนหน้าจังหวัด
• ผู้อำนวยการจังหวัดอำนวยการ ควบคุม
ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดการอุทกภัยในพื้นที่ ตามมาตรการและ
แนวทางของ กอปภ.ก. หรือ บกปภ.ช. กำหนด
• มอบหมาย สำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด ทำหน้าที่ประสาน บกปภ.ช.
รับข้อสั่งการ ประสานการรายงานข้อมูล ดำเนิน
เรื่องตามที่ บกปภ.ช. สั่ง
กำหนดพื้นที่ศูนย์กลางในการระดมสรรพกำลัง
และทรัพยากรที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อจัดการ
อุทกภัย
2.3.3 กรณี
• ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ปฏิบัติการ - แผน ปภ.ช.
มีการจัดตั้ง บกปภ.ช. ตามทิศทางที่ผู้กำกับควบคุมพื้นที่กำหนด
ส่วนหน้า
ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการจาก บกปภ.ช. หรือ
• ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ปฏิบัติการ
ตามแผนเผชิญเหตุที่ผู้กำกับควบคุมพื้นที่สั่งการ
เสมือนเป็นหน่วยปฏิบัติขึ้นตรงกับ บกปภ.ช.
(ส่วนหน้า)

- องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- อำเภอ
- สำนักงานจังหวัด
- สำนักงานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด

สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด

กลับหน้าแรก
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ระยะที่ 3 เมื่อภัยยุติ
หัวข้อหลัก
คำอธิบาย
แหล่งอ้างอิง
หน่วยรับผิดชอบ
เมื่อสถานการณ์ใกล้เข้าสู่ภาวะปกติ หรือสถานการณ์ยุติแล้ว ให้ดำเนินการด้านการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยา
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้หน่วยงานที่มีภารกิจในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้ความช่วยเหลือ
ตามอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความช่วยเหลือ
1.1 มูลนิธิราชประชานุ พิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือจากเงินสำรองจ่าย - หลักเกณฑ์
- ด้านป้องกันและ
เคราะห์ในพระบรม
ของมูลนิธิฯที่มีอยู่ทางจังหวัด ได้แก่
การพิจารณา
บรรเทาสาธารณภัย
ราชูปถัมภ์
- สนง.ปภ.จ. จำนวน 300,000 บาท
การจ่ายเงินสำรอง
สำนักงานป้องกัน
- สนง.พม.จ. จำนวน 200,000 บาท
จ่ายมูลนิธิฯ ที่มีอยู่ และบรรเทา
ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทางจังหวัดในการ
สาธารณภัยจังหวัด
 ผู้ประสบภัยไม่เกิน 200 ครอบครัว
ช่วยเหลือประชาชน เป็นกรรมการและผู้ชว่ ย
จังหวัดจัดซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ผู้ประสบภัยพิบัติ
ฝ่ายเลขานุการ ฝ่าย
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า
ต่างๆ
บรรเทาทุกข์ มูลนิธิ
เป็นสิ่งของพระราชทาน ในนามมูลนิธิราชประชา
ราชประชานุเคราะห์
นุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดละไม่เกิน
ประจำจังหวัด
1,000 บาท
- ด้านการช่วยเหลือ
 ผู้ประสบภัยมากกว่า 200 ครอบครัว ให้แจ้ง
ผู้ประสบภัย ในระยะ
มูลนิธิฯ ทราบเป็นการด่วน เพื่อพิจารณา
ฟื้นฟู
ว่าจะขอให้มูลนิธิฯ ส่งหน่วยสงเคราะห์
- สำนักงานพัฒนา
ผู้ประสบภัยออกดำเนินการร่วมกับจังหวัดหรือไม่
สังคมและความมั่นคง
ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในระยะฟื้นฟู
ของมนุษย์จังหวัด
 เมื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะ
เป็นกรรมการและ
หน้าไปแล้ว ส่งเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมผู้ประสบภัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้เสียชีวิต
- ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
มูลนิธิราชประชา
นุเคราะห์ประจำ
จังหวัด
1.2 กระทรวงแรงงาน  ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนที่สำนักงาน
- พระราชบัญญัติ
สำนักงานแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม ประกันสังคม
ประกันสังคม
จังหวัด
พ.ศ. 2533
และที่แก้ไข เพิ่มเติม
กลับหน้าแรก
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หัวข้อหลัก

คำอธิบาย

1.3 กระทรวงการคลัง

ยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ โดยคณะกรรมการ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิจารณาจ่ายเงิน

1.4 สำนัก
นายกรัฐมนตรี

แหล่งอ้างอิง
- ผู้ประกันตน/ผู้มี
สิทธิ์ยื่นคำขอ

- พระราชบัญญัติ
สงเคราะห์
ผู้ประสบภัย
เนื่องจากช่วยเหลือ
ราชการ
การปฏิบัติงาน
ของชาติ
หรือการปฏิบัติ
ตามหน้าที่
มนุษยธรรม
พ.ศ. 2543
- ผู้ประสบภัย
หรือทายาท
 ยื่นขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนเงิน
- ระเบียบสำนัก
ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
นายกรัฐมนตรี
สำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานจังหวัด
ว่าด้วยการรับ
รวบรวมและนำส่งไปยังปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี บริจาคและการให้
ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบ
สาธารณภัย
พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ผู้ประสบภัย
- ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องหรือ
มีหน้าที่รับผิดชอบ
- สำนักงานจังหวัด

หน่วยรับผิดชอบ

สำนักงานจังหวัด

สำนักงานจังหวัด

กลับหน้าแรก
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หัวข้อหลัก
คำอธิบาย
1.5 กระทรวงยุติธรรม  ยื่นคำขอต่อคณะกรรมการพิจารณา
(กรมคุ้มครองสิทธิและ ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ
เสรีภาพ)
ค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

1.6 กระทรวง
 ยื่นคำขอรับการเยียวยาจากกองทุนช่วยเหลือ
การท่องเที่ยวและกีฬา เยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยคณะกรรมการ
บริหารกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยว
ต่างชาติ พิจารณาจ่ายเงิน

1.7 กระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

 ยื่นคำขอต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
- กรณีให้ความช่วยเหลือเป็นเงินหรือสิ่งของ
เกิน 2,000/ครั้ง/ครอบครัว ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด
แล้วแต่กรณี
 นักสังคมสงเคราะห์เสนอความเห็นต่อ
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ

แหล่งอ้างอิง
- พระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทน
ผู้เสียหาย และ
ค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จำเลย
ในคดีอาญา
พ.ศ. 2544
- ผู้เสียหาย จำเลย
หรือทายาท หรือ
บุคคลผู้ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นหนังสือ
จากผู้เสียหาย จำเลย
หรือทายาท
- ระเบียบกระทรวง
การท่องเที่ยวและ
กีฬา ว่าด้วย
การบริหารกองทุน
ช่วยเหลือเยียวยา
นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ
พ.ศ. 2557
- นักท่องเที่ยว
หรือผู้แทน
ของนักท่องเที่ยว
- ระเบียบกระทรวง
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์ ว่าด้วย
การจ่ายเงินอุดหนุน
เพื่อช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบปัญหา
ทางสังคมกรณี
ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550

หน่วยรับผิดชอบ
สำนักงานจังหวัด

กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด

กลับหน้าแรก
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1.8 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
/ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ประสบสาธารณภัย

1.9 จังหวัด

คำอธิบาย
ผู้ซึ่งปลัดกระทรวงฯมอบหมาย

แหล่งอ้างอิง
- ผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมกรณี
ฉุกเฉิน
- นักสังคมสงเคราะห์

หน่วยรับผิดชอบ

 คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน พิจารณา - ระเบียบ
องค์กรปกครอง
การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
กระทรวงมหาดไทย ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ความเดือดร้อนที่สำรวจโดยหน่วยงานของรัฐ
ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ประสบสาธารณภัย
และจากประชาชนที่ยื่นลงทะเบียนขอรับ
เพื่อช่วยเหลือ
ความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาชน
รายงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่
ให้ความช่วยเหลือ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2560 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561
- องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ชภ.)
 ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. สำรวจและให้ความช่วยเหลือ - ระเบียบ
สำนักงานจังหวัด
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ด้านการบรรเทา
กระทรวงการคลัง
ในวงเงิน 20 ล้าน ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินทดรอง
ว่าด้วยเงินทดรอง
ดังกล่าว จะสามารถใช้ได้เมื่อมีการประกาศเขต
ราชการ
การให้ความช่วยเหลือฯ โดยสามารถ
เพื่อช่วยเหลือ
ให้ความช่วยเหลือเป็นด้านต่างๆ ได้แก่
ผู้ประสบภัยพิบัติ
- ด้านการดำรงชีพ
กรณีฉุกเฉิน
- ด้านสังคมสงเคราะห์
พ.ศ. 2562
- ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
- หลักเกณฑ์การใช้
- ด้านการเกษตร (ด้านพืช, ด้านประมง,
จ่ายเงินทดรอง
ด้านปศุสัตว์)
ราชการ
- ด้านบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อช่วยเหลือ
- ด้านการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
ผู้ประสบภัย (ชภ.)
กรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. 2563
กลับหน้าแรก
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คำอธิบาย

แหล่งอ้างอิง
หน่วยรับผิดชอบ
- หลักเกณฑ์วิธีการ
ปฏิบัติปลีกย่อย
เกี่ยวกับการให้
ความช่วยเหลือ
ด้านการเกษตร
ผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. 2556 (ชภ.)
2. ออกประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ (กรณีที่ยังไม่ได้ประกาศ) และการขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ (หลังเกิดภัย)
การประกาศเขต
สำนักงานป้องกันและ
• เมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ นายอำเภอ - ระเบียบ
การให้ความช่วยเหลือ จะรายงานเป็นเหตุด่วนให้ผู้ว่าราชการราชการ
กระทรวงการคลัง บรรเทาสาธารณภัย
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณี จังหวัดทราบ
ว่าด้วยเงินทดรอง จังหวัด
ฉุกเฉิน
ราชการ
• เมื่อได้รับรายงานการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่
เพื่อช่วยเหลือ
จากนายอำเภอ หากเป็นกรณีฉุกเฉินและ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
จำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน
จากเงินทดรองราชการตามระเบียกระทรวง
พ.ศ. 2562
การคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
- ประกาศ ปภ.
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้ผู้ว่าราชการ
เรื่อง หลักเกณฑ์
จังหวัดร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ (ก.ช.ภ.จ.) ดำเนินการประกาศ วิธีการ และเงื่อนไข
เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
การประกาศเขต
กรณีฉุกเฉิน
การให้
• การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน มีรายการดังนี้
ผู้ประสบภัยพิบัติ
(1) ประเภทของภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
กรณีฉุกเฉิน
(2) วัน เดือน ปี ที่เกิดภัยพิบัติ และวัน เดือน ปี
ที่สิ้นสุดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในกรณี
ที่สถานการณ์ของภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินยังไม่ยุติ
ให้ระบุในประกาศว่า “ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ยังไม่ยุติ”
(3) พื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้ระบุเฉพาะ
พื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอที่เกิดภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินเท่านั้น
กลับหน้าแรก
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คำอธิบาย
แหล่งอ้างอิง
(4) ประเภทความเสียหาย อาทิ ชีวิต ทรัพย์สิน
ที่อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร หรือ
สิ่งสาธารณ ประโยชน์ เป็นต้น
(5) เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามเดือน นับแต่วันที่เกิดภัย
เมื่อมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และประกาศ
วันสิ้นของภัย ให้ส่งสำเนาประกาศฯ
ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทราบทันที
การขยายระยะเวลา • กรณีไม่สามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือ - ระเบียบ
การให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติได้ภายในสามเดือน ให้สั่งการ
กระทรวงการคลัง
ผู้ประสบภัยพิบัติ
ว่าด้วยเงินทดรอง
สำนักงานสำนักงานป้องกันและบรรเทา
(หลังเกิดภัย)
สาธารณภัยจังหวัด ยื่นขอขยายระยะเวลาการให้ ราชการ
เพื่อช่วยเหลือ
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ผู้ประสบภัยพิบัติ
ก่อนระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือฯ สิ้นสุด
กรณีฉุกเฉิน
ลงไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยให้ทำเป็นหนังสือ
พ.ศ. 2562
ถึง อปภ. ภัยชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและระบุ
- ประกาศ ปภ.
ระยะเวลาที่ขออนุมัติขยาย
เรื่อง หลักเกณฑ์
• กรณีมีเหตุความจำเป็นไม่อาจขออนุมัติ
วิธีการ และเงื่อนไข
ขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือฯ
การประกาศเขต
ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา จะเป็น ดุลยพินิจ
การให้
ของ อปภ. ที่จะรับไว้พิจารณาตามเหตุผลและ
ความช่วยเหลือ
ความจำเป็น
ผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน

หน่วยรับผิดชอบ

กลับหน้าแรก
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3. สำรวจความเสียหายและสูญเสียเพื่อการฟื้นฟูเบื้องต้น
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับความเสียหาย ความสูญเสีย และผลกระทบจากภัยพิบัติภายหลังจาก
สถานการณ์ภัยพิบัติได้สิ้นสุดลงอย่างน้อย 1 เดือนเป็นต้นไป เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ ประมวลผล และจัดลำดับ
ความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น
3.1 จัดตั้งทีมประเมิน ให้จังหวัดจัดตั้งทีมประเมินความเสียหายและ
การเยียวยาและ
สูญเสียระดับจังหวัด ซึ่งประกอบดัวย เจ้าหน้าที่
สูญเสียระดับจังหวัด และผูเ้ ชี่ยวชาญในการประเมินความเสียหายและ
ความสูญเสียด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสังคม
สาธารณูปโภค และการผลิต เป็นต้น
3.2 สำรวจและ
3.2.1 จัดเก็บข้อมูลฐาน (Baseline data)
จัดเก็บข้อมูลเพื่อ
ของแต่ละภาคส่วนเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์
นำไปวิเคราะห์
เปรียบเทียบในการประเมินผลกระทบ
ประมวลผลความ
ในช่วงก่อนและหลังเกิดสาธารณภัย เช่น ข้อมูล
เสียหายและสูญเสีย ด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม งบประมาณ
และการเมือง เป็นต้น
3.2.2 จัดเก็บข้อมูลผลกระทบที่เป็น
ความเสียหาย (damage) และข้อมูล
ความสูญเสีย (loss) ต่อโครงสร้างพื้นฐาน
และทรัพย์สินสาธารณะ/ทรัพย์สินของประชาชน
การผลิตสินค้าและบริการ การทำงานของภาครัฐ
และความเสี่ยงอื่นที่อาจเกิดขึ้น
* ข้อมูลในการวิเคราะห์ความเสียหาย เช่น
อาคาร โครงสร้างพื้นฐาน สินค้าที่เก็บไว้ในคลัง
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ถูกทำลายทั้งหมด/
บางส่วน ระยะเวลาที่เกิด และการคิดมูลค่า
ทดแทนเป็นตัวเงิน (ค่าซ่อมแซม/ สร้างใหม่)
* ข้อมูลในการวิเคราะห์ความสูญเสีย เช่น
ความเปลี่ยนแปลงทางด้านการหมุนเวียน
เศรษฐกิจเนื่องจากภัยพิบัติ ผลผลิตที่ไม่สามารถ
เกิดขึ้นและขายได้ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
จากกระบวนการผลิต มูลค่าต้นทุนต่อหน่วย
ทีเ่ พิ่มขึ้น จำนวนรายได้ทลี่ ดลง และรายจ่าย

สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด

- องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ที่ประสบภัยและ
มีความเสียหาย
จัดส่งรายงาน
ให้อำเภอ และอำเภอ
รายงานให้
ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัด
ทราบ
- ทีมประเมิน
ความเสียหาย
และสูญเสีย

กลับหน้าแรก
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ที่ไม่คาดคิด ตั้งแต่เกิดภัยพิบัติจนถึงได้รับ
การฟื้นฟูสู่สภาพปกติ ทั้งนี้ จะคำนวณ
ความสูญเสียด้วยมูลค่าในปัจจุบัน

3.3 วิเคราะห์
และประมวลผลข้อมูล
เพื่อจัดลำดับ
ความสำคัญ
ในการช่วยเหลือฟื้นฟู

- นำข้อมูลความเสียหาย
และสูญเสียมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญ
เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือและเป็นข้อมูล
ในการจัดทำแผนฟื้นฟู/แผนพัฒนาประเทศ
- จัดทำรายงานความเสียหายและความสูญเสีย
เสนอให้ กอปภ.จ.

4. เมื่อสาธารณภัยยุติให้ทำการประกาศปิดสถานการณ์
ประกาศสิ้นสุดภัย
เมื่อสถานการณ์ยุติ ให้ประกาศสิ้นสุดภัย
และส่งสำเนาให้ประกาศฯ ให้ ปภ. ทราบทันที

5. เร่งรัดอำเภอและหน่วยงานประชุม ก.ช.ภ.อ และรายงาน ก.ช.ภ.จ.
แต่งตั้งคณะกรรมการ เมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและจำเป็น
ให้ความช่วยเหลือ
ต้องให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ผู้ประสบภัยพิบัติระดับ จากเงินทดรองราชการ
อำเภอ (ก.ช.ภ.อ.)
 จังหวัดแต่งตั้ง ก.ช.ภ.อ. ประกอบด้วย
ประธาน
นายอำเภอ
กรรมการ
- หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หรือ
กิ่งอำเภอที่เกี่ยวข้องหรือผู้แทน ไม่เกิน 4 คน

ทีมประเมิน
ความเสียหาย
และสูญเสีย

- ระเบียบ
สำนักงานป้องกันและ
กระทรวงการคลัง บรรเทาสาธารณภัย
ว่าด้วยเงินทดรองฯ จังหวัด
พ.ศ. 2562
- ประกาศ ปภ.
เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข
การประกาศเขตฯ
ลงวันที่ 11 ก.พ.
63
- ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองฯ
พ.ศ. 2562

- จังหวัด
- องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- ก.ช.ภ.อ.
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- ผู้แทนกระทรวงกลาโหม 1 คน
- ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 คน
- ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ
1 คน
กรรมการและเลขานุการ
ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
สำรวจ ตรวจสอบ
 สำรวจความเสียหาย และความต้องการ
การให้ความช่วยเหลือ รับความช่วยเหลือด้านต่างๆ
 ตรวจสอบและกลั่นกรองการให้
ความช่วยเหลือตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงาน ก.ช.ภ.จ.
ได้สำรวจความเสียหาย
 รายงานผลการสำรวจ และการแก้ไข
ความเดือดร้อนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
ให้ ก.ช.ภ.จ ทราบ หรือพิจารณาดำเนินการ
ให้ความช่วยเหลือต่อไป
6. จัดประชุม ก.ช.ภ.จ. และรายงานปภ.
แต่งตั้งคณะกรรมการ  จังหวัดแต่งตั้ง ก.ช.ภ.จ. ประกอบด้วย
- ระเบียบ
ให้ความช่วยเหลือ
ประธาน
กระทรวงการคลัง
ผู้ประสบภัยพิบัติ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ว่าด้วยเงินทดรองฯ
ระดับจังหวัด
กรรมการ
พ.ศ. 2562
(ก.ช.ภ.จ.)
- ปลัดจังหวัด 1 คน
- หลักเกณฑ์
- พาณิชย์จังหวัด 1 คน
การใช้จ่าย
- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 1 คน
เงินทดรองราชการ
- ผู้แทนกระทรวงกลาโหม 1 คน
เพื่อช่วยเหลือ
- ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
ความมั่นคงของมนุษย์ 1 คน
กรณีฉุกเฉิน
- ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คน
พ.ศ. 2563
- ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 1 คน
- ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 คน
- ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 4 คน
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือประธาน
หอการค้าจังหวัด 1 คน

- ก.ช.ภ.จ.
- ปภ./สำนักงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
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กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด
ตรวจสอบ กลั่นกรอง  ตรวจสอบและกลั่นกรองการให้
และพิจารณา
ความช่วยเหลือตามที่ ก.ช.ภ.อ. ได้สำรวจ
การให้ความช่วยเหลือ  พิจารณาช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กระทรวงการคลังกำหนด
 จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ กำลังคน อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ยานพาหนะ และอื่นๆ ที่จำเป็น
จากส่วนกลาง
รายงาน ปภ.
 รายงานความเสียหาย การแก้ไข
ความเดือดร้อนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และ
โครงการขอรับการสนับสนุนการช่วยเหลือ
จากส่วนกลาง ให้ ปภ. ทราบ หรือพิจารณา
ดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป
 รวบรวม/ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของใบสำคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการจ่ายเงินทดรองราชการ ส่งกรม ปภ.ภายใน
45 วัน ทำการ นับแต่วันที่เบิกเงินจาก สำนักงาน
คลังจังหวัด โดย ปภ. ดำเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนและนำส่งกรมบัญชีกลาง
ภานใน 30 วันทำการ

7. เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาและการเบิกจ่าย
• กำหนดแผนหรือระยะเวลาในการให้ความช่วยเหลือ โดยเน้นการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
เป็นอันดับแรก เช่น ค่าจัดการศพ
• เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในการใช้จ่ายเงินเยียวยาและดำเนินการ
เรื่องการเบิกจ่ายในส่วนที่จำเป็นอย่างรวดเร็วและรัดกุมที่สุด

สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด
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การจัดทำแผนระยะยาว
หัวข้อหลัก
หัวข้อรอง
แหล่งอ้างอิง
หน่วยรับผิดชอบ
เมื่อสถานการณ์ใกล้จะเข้าสู่ภาวะปกติ หรือสถานการณ์ยุติให้ดำเนินการด้านการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยา
1. สรุปบทเรียน
- แผน ปภ.ช.
- ปภ.จ.
• ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด นำข้อมูล
จากสถานการณ์
- แผนปฏิบัติงาน
- หน่วยงาน
รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาใช้เพื่อประกอบ
ของหน่วยงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยา
• ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด จัดประชุม
หารือสรุปบทเรียนจากสถานการณ์อุทกภัย หรือ
การถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติงาน (AAR)
• หน่วยงานเตรียมข้อมูลที่จำเป็น สำหรับการใช้
สรุปบทเรียนจากสถานการณ์
- ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำประเด็นหารือสรุป
บทเรียนจากสถานการณ์อุทกภัย ตัวอย่าง ดังนี้
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ (SWOT) อาทิ
- ความคาดหวัง กระบวนการ ระยะเวลา
ดำเนินการ ผลกระทบ แนวทางการแก้ไข
การเยียวยา การสั่งการ การประสานงาน
การรายงาน การติดต่อสื่อสาร ความเหมาะสม
ของสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ สภาพแวดล้อม
กฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- นโยบายของรัฐที่ส่งผลกระทบต่อจังหวัด อาทิ
การบริหารจัดการน้ำ ระบบชลประทาน
การจัดสรรที่ดิน การวางผังเมือง
- ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การบริหารจัดการ
ทรัพยากร การระดมทรัพยากร
- แผนปฏิบัติการอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยง วิกฤต
หรือเกิดซ้ำซาก
- การแจ้งเตือน
- การสื่ อ สาร การใช้ เทคโนโลยี เพื่ อ สนั บ สนุ น
การสื่อสาร
- การคมนาคมและการขนส่ง (โลจิสติกส์)
กลับหน้าแรก

คูมือบัญชาการเหตุการณ สําหรับผูวาราชการจังหวัด กรณีอุทกภัย หน้าที่ 48

หัวข้อหลัก

หัวข้อรอง

แหล่งอ้างอิง

หน่วยรับผิดชอบ

- การสาธารณสุข
- การกู้ชีพ กู้ภัย
- การบริหารจัดการสิ่งของบริจาค
- การอพยพ
- การจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
- การประชาสัมพันธ์
- การฟื้นฟูภาคการเกษตร ภาคเอกชน ธุรกิจ
SME ภาคอุตสาหกรรม ภาคแรงงาน
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
- การศึกษา
- การฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
- บทบาทการบริหารงานกิจการอาสาสมัคร
จิตอาสา
- การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาจากการปฏิบัติ
- การสำรวจข้อมูลและประเมินความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจากพื้นทีป่ ระสบภัยภายหลังน้ำลด
อาทิ จำนวนบ้านเสียหาย ทั้งหลัง หรือเสียหาย
บางส่วน ข้อมูลจำนวนประชากรผู้ได้รับ
ผลกระทบ ตาย บาดเจ็บ
- ข้อค้นพบจากการสำรวจความต้องการ
ความช่วยเหลือเพิ่มเติม เช่น ความช่วยเหลือ
ด้านอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล
สุขอนามัย สุขภาวะ การกำจัดสิ่งปฏิกูล ที่พักพิง
และอุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น
- วิเคราะห์ประเมินความเสียหาย และความต้องการ
ในแต่ละด้าน การประชุมทีมงาน แบ่งมอบ
ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ ผู้เชี่ยวชาญ
แต่ละสาขาที่จำเป็นเพื่อลงพื้นทีส่ ำรวจ
ความเสียหาย โดยทำการประเมินแบบละเอียด
(Detailed Assessment)

กลับหน้าแรก
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หัวข้อหลัก

2. จัดทำแผน
เพื่อบูรณะซ่อมสร้าง
และฟื้นให้คืนสู่สภาพ
ที่ดีกว่าเดิม

หัวข้อรอง
แหล่งอ้างอิง
- นำไปสู่การจัดทำแผนฟื้นฟูระยะยาว
การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน พัฒนาให้ดีกว่าเดิม
และปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better
and Safer) โดยจัดลำดับความสำคัญ และ
คำนึงถึงปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น โครงสร้าง
ทางสังคม อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา
สตรีมีครรภ์ และผู้พิการ ซึ่งเป็นกระบวนการ
ที่สำคัญในการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม
และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ให้อยู่รอดปลอดภัย การระบุมูลค่า
ความเสียหายทางกายภาพ ประมาณการ
ด้านการเงิน วัสดุอุปกรณ์ โดยกำหนดระยะเวลา
และกำหนดแหล่งงบประมาณ ที่ชัดเจน
จัดทำแผนและกรอบการฟื้นฟูทั้งในระยะสั้น
- แผน ปภ.ช.
ระยะกลาง และระยะยาว ภายใต้กรอบแนวคิด - แผนปฏิบัติการ
การฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
ของหน่วยงาน
(Build Back Better and Safer)
2.1 สั่งการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดจัดทำกรอบการฟื้นฟูโดยนำ
รายงานผลจากการวิเคราะห์ ความเสียหายและ
สูญเสียจากทีมประเมินความเสียหายและสูญเสีย
ระดับจังหวัดที่จัดตั้งขึ้น ตามข้อ 3
(ช่วงเมื่อภัยยุติ)
มาใช้ในการพิจารณาดำเนินการ ดังนี้
2.1.1 จัดทำกิจกรรม/แผนงานโครงการ
ในการบูรณะซ่อมสร้างและฟื้นให้คืนสู่สภาพที่ดี
กว่าเดิม
2.1.2 จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม/
แผนงานโครงการฯ รวมทั้งแหล่งงบประมาณ
โดยบูรณาการจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยรับผิดชอบ

หน่วยงาน
ตามแผนปฏิบัติการ

กลับหน้าแรก
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หัวข้อหลัก

หัวข้อรอง
2.2 สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ
แผนการฟื้นฟูทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะ
ยาว โดยบูรณาการข้อมูลความเสี่ยงภายใต้กรอบ
แนวคิดการฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
(Build Back Better and Safer)

แหล่งอ้างอิง

หน่วยรับผิดชอบ

กลับหน้าแรก
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ภาคผนวก
คำย่อ : ชื่อหน่วยงาน
คำย่อ
กก.จ.
กฟผ.
ชป.จ.
ปชส.จ.
กษ.จ.
ยผ.จ.
สปก.จ.
สำนักงานคลังจ.
สำนักงานจ.
ทสจ.
ทด.จ.
ปม.จ.
ปศ.จ.
ปภ.
ปภ.จ.
พมจ.
พณ.จ.
วธ.จ.
สธ.จ.
สอจ.
อปท.
อบจ.
อต.จ.
ขท.
ขทช.
รง.จ.

หน่วยงาน
: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
: ชลประทานจังหวัด
: ประชาสัมพันธ์จังหวัด
: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ประธานมูลนิธิฯ ประจำจังหวัด)
: สำนักงานเกษตรจังหวัด
: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัด
: สำนักงานคลังจังหวัด
: สำนักงานจังหวัด
: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
: สำนักงานที่ดินจังหวัด
: สำนักงานประมงจังหวัด
: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
: สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
: สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: องค์การบริหารส่วนจังหวัด
: อุตุนิยมวิทยาจังหวัด
: แขวงทางหลวง
: แขวงทางหลวงชนบท
: แรงงานจังหวัด

กลับหน้าแรก
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ภาคผนวก
คำย่อ : คณะกรรมการ
คำย่อ
ก.ช.ภ.อ.
ก.ช.ภ.จ.
ศบก.จ.
ศบก.อ.
กอปภ.ก.
กอปภ.จ.

คณะกรรมการ
: คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ
: คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด
: ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
: ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ
: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

กลับหน้าแรก
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ภาคผนวก
แบบตัวอย่างหนังสือ/โทรสาร/แบบฟอร์มทีเ่ กี่ยวข้อง

กลับหน้าแรก
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ภาคผนวก
แบบตัวอย่างหนังสือ/โทรสาร/แบบฟอร์มทีเ่ กี่ยวข้อง

กลับหน้าแรก
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ภาคผนวก
แบบตัวอย่างหนังสือ/โทรสาร/แบบฟอร์มทีเ่ กี่ยวข้อง

กลับหน้าแรก
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ภาคผนวก
แบบตัวอย่างหนังสือ/โทรสาร/แบบฟอร์มทีเ่ กี่ยวข้อง

กลับหน้าแรก
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ภาคผนวก
แบบตัวอย่างหนังสือ/โทรสาร/แบบฟอร์มทีเ่ กี่ยวข้อง

กลับหน้าแรก
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ภาคผนวก
แบบตัวอย่างหนังสือ/โทรสาร/แบบฟอร์มทีเ่ กี่ยวข้อง

กลับหน้าแรก
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ภาคผนวก
แบบตัวอย่างหนังสือ/โทรสาร/แบบฟอร์มทีเ่ กี่ยวข้อง

กลับหน้าแรก
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ภาคผนวก
แบบตัวอย่างหนังสือ/โทรสาร/แบบฟอร์มทีเ่ กี่ยวข้อง

กลับหน้าแรก
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ภาคผนวก
แบบตัวอย่างหนังสือ/โทรสาร/แบบฟอร์มทีเ่ กี่ยวข้อง

กลับหน้าแรก

