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                 ประเทศไทยเผชิญกับความเสี่ยงแนวโน้มการเกิดสถานการณ์ความมั่นคงและสาธารณภัยขนาดใหญ่  

รัฐบาลจึงตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีการจัดเตรียม      

ความพร้อมของประเทศในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้มีความเหมาะสมในแต่ละห้วงเวลา ซึ่งในปัจจุบันภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ  และภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ มีแนวโน้มรุนแรงและขยายวงกว้างครอบคลุมและส่งผลกระทบ

ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในหลายพื้นท่ี   

 กระทรวงคมนาคมซึ่งมีหน้าที่ด้านการขนส่ง ธุรกิจการขนส่ง การวางแผนการจราจร และการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม ได้รับมอบหมายตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

(พ.ศ. 2562-2565)  และแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) ให้มีการเตรียมความพร้อมเผชิญกับ 

สาธารณภัย ภัยด้านความมั่นคง และสถานการณ์ฉุกเฉิน ตั้งแต่ในภาวะปกติ ตลอดจนให้มีการบริหารจัดการ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  ทั้งนี้ ตามแผนผนึกก าลังและทรัพยากร 

เพ่ือการป้องกันประเทศ  และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  ได้ก าหนดให้กระทรวงคมนาคม

เป็นหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการคมนาคมทั้งในภาวะปกติ และภาวะไม่ปกติ  โดยแผนผนึกก าลัง

และทรัพยากรเพ่ือการป้องกันประเทศได้ก าหนดให้หน่วยงานหลักของทรัพยากร   ทั้ง 10 ด้าน จัดท า 

แผนเตรียมพร้อมทรัพยากรขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานระดับกระทรวงและระดับจังหวัดสามารถสนับสนุน  

การปฏิบัติการของฝ่ายทหารได้  รวมถึงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ที่ได้ก าหนดกลุ่มภารกิจ 

ตามแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ สปฉ. (Emergency Support 

Function : ESF) ที่ก าหนดให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานการปฏิบัติระหว่าง 

ส่วนราชการและหน่วยงาน รวมทั้งจัดท าแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านคมนาคม ตามภารกิจ  

ใน สปฉ.1 : ส่วนงานคมนาคม  

         กระทรวงคมนาคม จึงได้จัดท าแผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคมขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัด
ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบและแนวทางส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานให้ประสานสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ รองรับการสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงและสาธารณภัย ต่อไป 
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1.1  ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ปัจจุบันภัยคุกคามด้านความมั่นคงมีความหลากหลาย ซับซ้อน ครอบคลุมและเชื่อมโยงหลายมิติ  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และน าไปสู่วิกฤตการณ์ของประเทศ รวมทั้งมีแนวโน้มที่จะ
รุนแรง มีความถี่เพ่ิมขึ้น ยากต่อการคาดการณ์  และส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมากขึ้น โดยสามารถแบ่งภัย
คุกคามที่เกิดขึ้นเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ภัยจากสาธารณภัย ภัยจากการสู้รบ และภัยรูปแบบใหม่ ๆ ที่อาจน าไปสู่
วิกฤตการณ์ความมั่นคง1 ซ่ึงแต่ละกลุ่มภยัมีสถานการณ์และแนวโน้มท่ีส าคัญ ดังน้ี 
 ภัยจากสาธารณภัย เกิดจากสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 
ท าให้เกิดภาวะลมฟ้าอากาศสุดโต่ง (Extreme Weather) ที่รุนแรงขึ้นและถี่ขึ้น ระดับน้ าทะเล ของโลกสูงขึ้น 
และเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ เช่น การเกิดพายุ น้ าป่าไหลหลาก อุทกภัยขนาดใหญ่ ดินโคลนถล่ม การเกิดภาวะ
แล้งจัดในฤดูร้อน การเกิดแผ่นดินไหว คลื่นสึนามิ ภูเขาไฟระเบิด รวมทั้งไฟป่าและหมอกควัน เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็น 
สาธารณภัยที่มนุษยชาติจะต้องเผชิญในปัจจุบัน และมีแนวโน้มมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากจ านวนประชากรโลก 
ทีเ่พ่ิมขึ้น ซึ่งท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่ไร้ขีดจ ากัด การแข่งขันทางทรัพยากรระหว่างประเทศ และการอพยพ
ของผู้คนจ านวนมหาศาล อันเป็นเหตุให้ระบบนิเวศถูกท าลายลงอย่างรวดเร็ว ส าหรับประเทศไทยได้รับ  
ความเสียหายสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินจ านวนมหาศาล เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และคุณภาพชีวิตในภาพรวม เช่น เหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ ในปี พ.ศ. 2547 มีผู้เสียชีวิตจ านวน 
ถึง 5,395 คน เหตุการณ์มหาอุทกภัย ในปี พ.ศ. 2554 มีความเสียหายสูงถึง 1.44 ล้านล้านบาท และ
สถานการณ์ภัยแล้ง ในปี พ.ศ. 2556 มีความเสียหายสูงถึง 3 พันล้านบาท เป็นต้น ดังนั้น ระบบการจัดการ 
สาธารณภัยจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการท างานของทุกหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องให้มีการบูรณาการกันอย่างมีเอกภาพ ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และการฟ้ืนฟูเยียวยาหลังภัยพิบัติ 
พร้อมไปกับการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
การด าเนินการดังกล่าว 
 ภัยจากการสู้รบ เกิดจากสถานการณ์ของภูมิภาคและโลกยังเผชิญกับปัจจัยที่น าไปสู่การสู้รบได้ เช่น 
การผลิตและสะสมอาวุธมีอานุภาพท าลายล้างสูง การจัดหาอาวุธเพ่ือแสดงแสนยานุภาพทางทหารในการรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติของแต่ละประเทศ การแข่งขันทางเศรษฐกิจที่น าไปสู่การแย่งชิงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
การแข่งขันและการขยายอิทธิพลของประเทศมหาอ านาจในแต่ละภูมิภาคของโลก ความขัดกันของความเชื่อ
และลัทธิอุดมการณ์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้แนวโน้มภัยจากการสู้รบจะมีอัตราการเกิดต่ า แต่ยังมีความเสี่ยงสูง 
จึงเป็นสถานการณ์ที่ไม่สามารถวางใจได้ ส าหรับประเทศไทย มีปัจจัยเสี่ยงที่เป็นเหตุของความขัดแย้งน าไปสู่ 
ภัยจากการสู้รบที่ส าคัญ คือ ปัญหาข้อพิพาททางเขตแดน หลายพ้ืนที่กับประเทศรอบบ้าน มีโอกาสที่จะเกิด 

                                                           
1 แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) สภาความมั่นคงแห่งชาติ 

บทท่ี 
1 

บทน ำ 
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ความขัดแย้งและการกระทบกระทั่งได้ โดยที่ผ่านมาเกิดการสู้ รบจากกรณีดังกล่าว แต่สามารถแก้ไขปัญหา 
ได้ด้วยการใช้หลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ข้อกฎหมาย หลักมนุษยธรรม และการประนีประนอม  
จึงยังคงตอ้งมีแผนในการจัดการภัยที่เกิดจากการสู้รบ ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ภาวะปกติ  
 ภัยรูปแบบใหม่ ๆ ที่อาจน าไปสู่วิกฤตการณ์ความม่ันคง เนื่องจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
ของโลกในยุคโลกาภิวัตน์และเข้าสู่โลกดิจิทัล ท าให้เกิดปรากฏการณ์ของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มีความ
หลากหลาย ซับซ้อน ข้ามพรมแดน และรุนแรง มากยิ่งขึ้น ครอบคลุมทั้งตัวแสดงที่เป็นรัฐและมิใช่รัฐ อาทิ  
การแพร่ขยายของเครือข่ายการก่อการร้ายสากล องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อวินาศกรรม การก่อจลาจล 
ความมั่นคงทางไซเบอร์ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมข้อมูลทางการเงินการธนาคาร
และข้อมูลหน่วยงานราชการ รวมทั้งโรคติดต่ออุบัติใหม่ ซึ่งน าไปสู่การเกิดวิกฤตการณ์ความมั่นคงในหลายมิติ  
ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ส่งผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมในทุกระดับ ท าให้เกิด
ความถดถอยในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของโลก ส าหรับประเทศไทย ก็มีการเผชิญกับ 
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่น าไปสู่วิกฤตการณ์ความมั่นคงในหลายเรื่อง เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อวินาศกรรม 
และการก่อการร้าย การโจมตีทางไซเบอร์ และโรคอุบัติใหม่ เป็นต้น ซึ่งอาจน าไปสู่ภาวะไม่ปกติ หรือ 
วิกฤตการณ์ของประเทศได้ เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางคมนาคม ทั้งทางบก ทางเรือ 
และทางอากาศ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยจึงมีความเสี่ยงต่อการเป็นประเทศทางผ่าน 
การเป็นแหล่งซ่องสุม แหล่งพักพิง หรือเป็นฐานสั่งการของอาชญากรเพ่ือกระท าความผิดในประเทศอ่ืน ท าให้
ต้องมีการพัฒนาแผน แนวทางการปฏิบัติ กลไก และเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการเผชิญกับภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 

 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องมีการสร้างการเตรียมพร้อมและบูรณาการทุกภาคส่วนเข้ามาป้องกันและ
แก้ไขภัยคุกคามตั้งแต่ในภาวะปกติ เพ่ือลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากภัยคุกคามต่าง ๆ ข้างต้น  
โดยรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งมีประเด็น
ความมั่นคงที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของประเทศ ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ
มั่นคงของชาติ โดยมีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความม่ันคงรองรับประเด็นดังกล่าว 
นอกจากนี้ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ก็ก าหนดให้มีการพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
เพ่ือพัฒนาประเทศให้มีความพร้อมเผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และ 
แผนระดับชาติ ได้มีแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นกรอบการบูรณาการรองรับประเด็น 
การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติให้แก่ทุกภาคส่วน ให้มีการด าเนินการที่เป็นเอกภาพ และเชื่อมโยง  
การบริหารจัดการภัยกับแผนและกลไกหลักในแต่ละประเภทภัย ประกอบด้วย 1) สาธารณภัย ให้ยึด 
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นแผนหลัก 2) ภัยจากการสู้รบ ให้ยึดแผนป้องกันประเทศ 
เป็นแผนหลัก และมีแผนที่ส าคัญในการสนับสนุนการด าเนินการดังกล่าวคือ แผนผนึกก าลังและทรัพยากร 
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เพื่อการป้องกันประเทศ และ 3) ภัยรูปแบบใหม่ ๆ ที่อาจน าไปสู่วิกฤตการณ์ความม่ันคง จะมีความเกี่ยวโยง 
กับแผนและยุทธศาสตร์เฉพาะที่จะแก้ไขประเด็นภัยคุกคามแต่ละประเด็นแตกต่างกันไป  
 

 ทั้งนี้ ในแต่ละแผนและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญกับภัยคุกคามต่าง ๆ ต่างให้ความส าคัญกับ
เส้นทางสัญจร การคมนาคม การเคลื่อนย้ายขนส่ง ตลอดจนทรัพยากรพาหนะในการเคลื่อนย้ายขนส่งคน 
สิ่งของ และยุทโธปกรณ์ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ในการนี้ กระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบการเตรียมพร้อมสนับสนุนภารกิจและทรัพยากรด้านคมนาคม จึงได้จัดท าแผนเตรียมพร้อมด้าน
การคมนาคม เพื่อเป็นกรอบในการเตรียมพร้อมและพัฒนาเส้นทางคมนาคม แนวทางการปฏิบัติและ
ประสานงานด้านการคมนาคมในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการระดมทรัพยากรด้านการคมนาคม เพ่ือสนับสนุน
การด าเนินการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผน ในการบริหารจัดการภัยรูปแบบต่าง ๆ  
 
1.2 ภารกิจของกระทรวงคมนาคม 
 กระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายภารกิจงานด้านการสนับสนุน และบริหารจัดการทรัพยากร                  
ด้านการคมนาคมตามแผนต่างๆ ดังนี้ 
 1.2.1  แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)  

1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
ให้พร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการ กระทรวงคมนาคมมีส่วนร่วมด าเนินการ
ด้านการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนฉุกเฉิน แผนเผชิญเหตุ แนวทางปฏิบัติ 
หลักสูตร และคู่มือ ให้พร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติ และจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการ โดยก าหนดเรื่อง  
การลดความเสี่ยง การป้องกัน การลดผลกระทบ การตอบสนอง และการฟ้ืนฟูเยียวยาทางกายภาพ และจิตใจ  
ให้สามารถประสานแผนการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ 
ขณะเกิดเหตุ และภายหลังเกิดเหตุ รวมทั้งให้หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบแผนการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) แผนเตรียมพร้อมภายใต้แผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือการป้องกันประเทศ 
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ประสานและจัดเตรียมทรัพยากร เครื่องมือ 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ บุคลากร ให้พร้อมเผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่เกิดขึ้น 

2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 8 เตรียมพร้อมเพ่ือเผชิญกับสาธารณภัย โดยให้ยึดถือ         
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นแผนหลัก ส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐจัดท าและพัฒนาแผน
สนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผน 
ที่เสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับงานความมั่นคง 

3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 9 เตรียมพร้อมเพ่ือเผชิญภัยจากการสู้รบ โดยให้ยึดถือ                
แผนป้องกันประเทศเป็นแผนหลัก มีแผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือการป้องกันประเทศ และแผน 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ รวมทั้งแผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการด าเนินงาน 
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เพ่ือให้สามารถระดมสรรพก าลังของหน่วยงานและองค์กรที่เก่ียวข้อง ในการเสริมสร้างศักยภาพของชาติในการ
ป้องกันประเทศ 

 1.2.2 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

1) จัดท าแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านคมนาคม  ให้สอดคล้องกับ                
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

2) ปรับปรุงเส้นทางและโครงข่ายคมนาคม สนับสนุนภารกิจการส่งก าลังบ ารุงพร้อมทั้งแก้ไข
เส้นทางเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย 

3) จัดให้มีเส้นทางส ารอง เส้นทางเลี่ยง หรือท าทางชั่วคราว รวมทั้งซ่อมหรือดัดแปลงแก้ไข          
สิ่งอ านวยความสะดวกในระบบคมนาคม เพ่ือสนับสนุน การปฏิบัติงานของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ และกองอ านวยการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ 

4) สนับสนุนการอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพ้ืนที่ประสบภัย หรือเสี่ยงต่อการเกิด 
สาธารณภัย เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัย 

5) สนับสนุนข้อมูลเส้นทางสัญจร เส้นทางเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยงภัย และพ้ืนที่ประสบภัยส าหรับประชาชน 
6) บูรณะ ฟ้ืนฟ ูเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายให้สามารถใช้งานได้โดยเร็ว 
7) จัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพยากรเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการคมนาคม 
8) ให้การสนับสนุนงานด้านการจราจรในเส้นทางรับผิดชอบที่ประสบภัย 
9) ประสานงานและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย ภัยด้านความมั่นคง และสถานการณ์ฉุกเฉิน

ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาสังคม 

 ทั้งนี้  ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้กล่าวถึงแนวทาง 
การด าเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน : สปฉ. (Emergency Support Function : ESF)  
ซ่ึงก าหนดให้ สปฉ. 1 : ส่วนงานคมนาคม ซึ่งมีขอบเขตหน้าที่ ดังนี้ 

1) จัดการระบบ และควบคุมความปลอดภัยคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ 
2) ปรับปรุงเส้นทางและโครงข่ายคมนาคม รวมถึงสนับสนุนภารกิจการส่งก าลังบ ารุง 
3) จัดให้มีเส้นทางส ารอง เส้นทางเลี่ยง ดัดแปลงแก้ไขระบบการคมนาคมให้สามารถใช้การได้

เมื่อเกิดสาธารณภัย 
4) สนับสนุนการอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพ้ืนที่ประสบภัย หรือพ้ืนที่เสี่ยงต่อ             

การเกิดสาธารณภัย 
5) สนับสนุนข้อมูลและการจัดการด้านคมนาคมให้แก่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทา   

สาธารณภัยแห่งชาติ และกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 
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          1.2.3 แผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ ให้กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานหลัก
ในการระดมทรัพยากรด้านการคมนาคม ประกอบด้วย ยานพาหนะและผู้ควบคุม (รถยนต์โดยสาร รถยนต์
บรรทุก รถไฟ เรือ และอากาศยาน) เส้นทางและการอ านวยการเดินทาง (ถนน ราง และสะพาน) ตลอดจน
เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ อุปกรณ์ ด้านงานทาง สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ โป๊ะ ท่าเทียบเรือ สถานีซ่อม
บ ารุง สนามบิน/ท่าอากาศยาน และอาคารที่พักผู้โดยสาร ซึ่งตามแผนดังกล่าวก าหนดให้กระทรวงคมนาคม
ด าเนินการใน 3 ขั้นตอนดังนี้ 

1) การเตรียมการ 
1.1) จัดท าแผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคมและแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัด 

ให้สอดคล้องกับแผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือการป้องกันประเทศ 
1.2) จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรด้านการคมนาคมที่มีและใช้อยู่ในภาวะปกติ  รวมถึงการ

แสวงหาฐานข้อมูลทรัพยากรของหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจ และ/หรือมีประเภทของทรัพยากรในลักษณะเดียวกัน 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนทรัพยากรให้กับฝ่ายทหารในภาวะไม่ปกติ 

1.3) จัดให้มีแผนงาน/แนวทาง/วิธีการ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการได้มาของทรัพยากร
ส ารองดา้นการคมนาคมท้ังในภาวะปกติและภาวะไม่ปกติ 

1.4) จัดให้มีคู่มือและระเบียบวิธีปฏิบัติส าหรับหน่วยงานในระดับราชการส่วนกลาง จังหวัด 
และ/หรือท้องถิ่นในการประสานสอดคล้องกับการปฏิบัติของหน่วยทหารและ/หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เมื่อต้องระดมทรัพยากรด้านการคมนาคม 

1.5) ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการฝึกซ้อมตามแผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือการ
ป้องกันประเทศ 

1.6) ด าเนินการฝึกซ้อมร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามแผน
เตรียมพร้อมด้านการคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

1.7) จัดท าแผนด้านงบประมาณให้พร้อมที่จะด าเนินการแปลงงบประมาณในภาวะปกติ
เป็นงบประมาณในภาวะไม่ปกติ เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติการทางทหารที่อาจจะเกิดขึ้น 

1.8) กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดที่สามารถให้การสนับสนุนทรัพยากร                
ได้ตามแผนผนึกก าลังก าลังและทรัพยากรเพ่ือการป้องกันประเทศ  ตรวจสอบฐานข้อมูลของทรัพยากรที่มีและ 
ใช้อยู่ในภาวะปกติ และความพร้อมในการสนับสนุนทรัพยากรให้กับฝ่ายทหาร 

1.9) กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดด าเนินการให้มีการตรวจสอบความพร้อมของ
แผนปฏิบัติการ/แผนงาน/แนวทาง/วิธีการ และคู่มือการปฏิบัติที่มีอยู่ รวมทั้ งซักซ้อมความเข้าใจระหว่าง
หน่วยงานสังกัดเดียวกันและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

1.10) สถาปนาช่องทางการติดต่อผู้ประสานงานของกระทรวงคมนาคม และทุกหน่วยงาน
ในสังกัดที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและในระดับจังหวัดในฐานะหน่วยประสานงานหลักด้านการคมนาคม 
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แผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม 

คณะท างานจัดท าแผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม กระทรวงคมนาคม 

 
 

2) การระดมทรัพยากร 
 2.1) เมื่อมีประกาศการระดมสรรพก าลังเพ่ือการทหารตามกฎหมายให้ผู้ประสานงานของ
กระทรวงคมนาคมและทุกหน่วยงานในสังกัดที่ได้รับมอบหมาย สนับสนุนทรัพยากรตามบัญชีทรัพยากรด้าน
การคมนาคมของหน่วยงาน และช่องทางการติดต่อสื่อสารทั้งในระดับส่วนกลางและในระดับพ้ืนที่ (จังหวัด ) 
พร้อมแจ้งการประกาศการระดมสรรพก าลังให้ทุกหน่วยงานย่อยได้รับทราบและให้น าแผนปฏิบัติการ/
แผนงาน/แนวทาง/วิธีการ และคู่มือการปฏิบัติ ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินการ ทั้งนี้  ให้รวมถึง               
การจัดเตรียมทรัพยากรด้านการคมนาคมของหน่วยงานอ่ืนที่มีภารกิจและ/หรือมีทรัพยากรในลักษณะเดียวกันด้วย 
                2.2) การให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านการคมนาคมดังกล่าวข้างต้น ให้ทุกหน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบให้การสนับสนุนได้ตามที่ฝ่ายทหารร้องขอ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานค านึงถึงทรัพยากรที่ต้องมีไว้ใช้ 
ในราชการปกติ และให้ด าเนินการจัดท าบัญชีรับส่งทรัพยากรพร้อมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและประมาณ
การค่าใช้จ่ายเบื้องต้นไว้ในรายการบัญชีรับส่งทรัพยากร  

 2.3) การระดมทรัพยากรด้านการคมนาคมและขนส่งจากภาคเอกชนให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคมในพ้ืนที่ ประสานชี้ช่องทางให้แก่หน่วยงานที่ได้รับมอบอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายเป็น
ผู้ด าเนินการ เนื่องจากต้องเป็นผู้รับผิดชอบมูลค่าของทรัพยากร ค่าชดเชยและค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่
เจ้าของทรัพยากรโดยตรงต่อไป 

3) การเลิกระดมทรัพยากร 
      3.1) ทรัพยากรด้านการคมนาคมที่หน่วยทหารได้ระดมจากภาคเอกชน  ให้หน่วยงาน

คมนาคมซึ่งเป็นผู้ประสานชี้ช่องทางให้หน่วยงานตามกฎหมายเป็นผู้ด าเนินการนั้น พิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ภาคเอกชนในการประสานและติดตามทรัพยากรที่ถูกระดมเพ่ือการส่งคืนหรือเพ่ือการขอชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
ได้อีกทางหนึ่ง 
           3.2) ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการชดใช้  ค่าทดแทนและค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับ
กระทรวงกลาโหม (โดยกรมการสรรพก าลังกลาโหม/ศูนย์ระดมสรรพก าลัง) และรายงานไปยังคณะกรรมการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ เพ่ือขอรับการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือต่อไป 

 3.3) กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดที่ เกี่ยวข้องพิจารณาประเมินผล                    
การด าเนินการ รวมทั้งทบทวนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ/แผนงาน/แนวทาง/วิธีการและคู่มือการปฏิบัติ              
ที่ได้ด าเนินการภายใต้แผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือการป้องกันประเทศ เพ่ือน ามาปรับปรุงแผน/วิธีการ
และคู่มือต่อไป 

   
1.3  วิสัยทัศน์ (Vision) 

เพ่ือสนับสนุนและเตรียมความพร้อมสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงและสาธารณภัย กระทรวง
คมนาคมจึงก าหนดวิสัยทัศน์ของแผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคมไว้ ดังนี้ 
 “การขนส่ง การเดินทาง เพ่ือการเตรียมพร้อมของชาติ” 
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แผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม 

คณะท างานจัดท าแผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม กระทรวงคมนาคม 

 
 

 
1.4  วัตถุประสงค์ 

1.4.1  หน่วยงานด้านการคมนาคม มีการเตรียมพร้อมทรัพยากร 
1.4.2  รวบรวมฐานข้อมูลทรัพยากร ผู้เชี่ยวชาญ และช่องทางการประสานงานทรัพยากรให้เป็นปัจจุบัน 
1.4.3  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการคมนาคม มีแนวทางการระดมทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนภารกิจ

ด้านความมั่นคงและสาธารณภัย ที่สอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกัน 
1.4.4  พัฒนาบุคลากรภารกิจด้านการคมนาคมเพ่ือรองรับการปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉิน               

และจัดให้มีการฝึกซ้อมด้านการคมนาคมรองรับภารกิจด้านความมั่นคงและสาธารณภัย 
1.4.5  พัฒนาเครือข่ายด้านการคมนาคม ให้มีความพร้อมในการประสานงาน และปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ 
 

1.5  เป้าหมาย 
1.5.1  เพ่ือให้หน่วยงานมีความพร้อมในการปฏิบัติตามแผนสนับสนุนการด าเนินการด้านการคมนาคม

ตั้งแต่ภาวะปกติเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบ รวมถึงในภาวะไม่ปกติหรือเมื่อเกิดสงครามเพ่ือบรรเทาและ
ระงับสถานการณ์ 

  1.5.2  เพ่ือให้สามารถจัดการสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นไปอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ  
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แผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม 
คณะท างานจัดท าแผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม กระทรวงคมนาคม 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 
2.1 แนวทางการด าเนินการภายใต้แผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศในส่วน  
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม 
 2.1.1  การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม 
 การด าเนินการเพ่ือรองรับภาวะไม่ปกติเป็นการด าเนินการซึ่งทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ของตนและประสานซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี 
 ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องตั้งศูนย์อ านวยการเตรียมพร้อมด้านการคมนาคมขึ้นที่กระทรวงคมนาคม
ทันทีที่แผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคมถูกประกาศใช้ โดยอ านาจหน้าที่ของศูนย์อ านวยการเตรียมพร้อมด้าน
การคมนาคมมีดังนี้ 
 1) อ านวยการ สั่งการ วางแผน เพ่ือบูรณาการในการสนับสนุนทรัพยากร และให้มีการปฏิบัติ
ตามแผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม 
 2) ประสานและขอความร่วมมือจากหน่วยราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมพร้อมแก้ไขปัญหา
และรับสถานการณ์ได้ตลอดเวลา 
 3) ประสานและขอความช่วยเหลือจากภาคเอกชน ในการระดมทรัพยากรด้านการคมนาคม 
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในภาวะไม่ปกติ 
   4) อ านวยการ สั่งการ และควบคุม ประสานการปฏิบัติของศูนย์ประสานการปฏิบัติ 

การเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม (จังหวัด) ในการระดมทรัพยากรด้านการคมนาคม และจัดสรรทรัพยากรที่ได้

จัดเตรียมไว้หรือจัดเตรียมไว้ภายหลังตามท่ีมีการร้องขอในภาวะไม่ปกติ 

 5) ด าเนินการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรด้านคมนาคม เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์
และทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
 6) เสนอของบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารงานตามความจ าเป็น เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
สนับสนุนการปฏิบัติทางทหารและการสนับสนุนการปฏิบัติการด้านสาธารณภัย หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์สามารถ
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณปกติให้สามารถน าไปใช้ในการระดมสรรพก าลังเพ่ือการทหาร และ/หรือ 
ทางด้านสาธารณภัย ทั้งในขั้นเตรียมการภาวะปกติก่อนเกิดภัย ขั้นการระดมระหว่างเกิดภัย และขั้นการเลิก
ระดมหลังเกิดภัย  
   7) สั่งการให้จัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติการเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม (จังหวัด)  

ตามความเหมาะสม เพ่ือเป็นองค์กรประสานการปฏิบัติการตามแผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม ของหน่วย

ในระดับพ้ืนที่ (จังหวัด) 

บทท่ี 
2 

แนวทางการด าเนินการ 
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  8) จัดท ารายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขแผนเตรียมพร้อมด้าน 

การคมนาคม ต่อคณะกรรมการบริหารความมั่นคงและความปลอดภัยในภาคคมนาคมต่อไป  

 9) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือปฏิบัติงานอ่ืนใดได้ตามความจ าเป็น 
   10) ด าเนินการปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ทั้งนี้  การจัดตั้งหรือยกเลิกศูนย์อ านวยการเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม เป็นอ านาจของปลัดกระทรวง
คมนาคม โดยก าหนดที่ตั้งของศูนย์อ านวยการเตรียมพร้อมฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม 
อนึ่ง การด าเนินการเกี่ยวกับวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานของศูนย์อ านวยการเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม ให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีการของทาง
ราชการ 

 ศูนย์อ านวยการเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม มีโครงสร้างประกอบด้วย ผู้อ านวยการศูนย์ฯ 
ฝ่ายเลขานุการ ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดตามภารกิจ ทรัพยากรด้านทางบก ทางน้ า ทางราง ทางอากาศ และ
งานด้านธุรการ  

2.1.2  การจัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติการเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม (จังหวัด) 
 เพ่ือประสานการท างานในระดับพ้ืนที่กับศูนย์อ านวยการเตรียมพร้อมด้านการคมนาคมต่อไป 
อันจะช่วยให้การท างานในระดับพ้ืนที่บรรลุผลส าเร็จได้ในเวลาที่รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องจัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติการเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม (จังหวัด) ขึ้น  
โดยให้ศูนย์ประสานฯ ดังกล่าว มีองค์ประกอบ ซึ่งประกอบด้วย ขนส่งจังหวัดเป็นผู้อ านวยการศูนย์ฯ ผู้อ านวยการ
แขวงทางหลวง เป็นรองผู้อ านวยการศูนย์ มีผู้แทนส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ในจังหวัดเป็นผู้ท างาน และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ท างานและเลขานุการศูนย์ โดยให้
ศูนย์มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 1) อ านวยการ สั่งการ วางแผน เพ่ือบูรณาการในการสนับสนุนทรัพยากร และให้มีการปฏิบัติ
ตามแผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม 
 2) ประสานและขอความร่วมมือจากหน่วยราชการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมพร้อม 
รับสถานการณ์ได้ตลอดเวลา 

 3) ประสานงานและขอความช่วยเหลือจากภาคเอกชน ในการระดมทรัพยากรด้านการคมนาคม 
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในภาวะไม่ปกติ 
 4) ด าเนินการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรด้านการคมนาคม ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และทันสมัย 
อยู่ตลอดเวลา 
 5) เสนอของบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารงานตามความจ าเป็น 
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 6) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติการหลั งจากเหตุการณ์ เข้าสู่ภาวะปกติ เสนอต่อศูนย์
อ านวยการเตรียมพร้อมด้านการคมนาคมพร้อมด้วยข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือแนวทางในการพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขปัญหาส าหรับเผชิญกับเหตุการณ์ในครั้งต่อไป 
 7) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่ผู้อ านวยการศูนย์เตรียมพร้อมด้านการคมนาคมมอบหมาย 

ทั้งนี้ การจัดตั้งหรือยกเลิกศูนย์ประสานการปฏิบัติการเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม (จังหวัด) เป็นอ านาจของ
ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม โดยก าหนดที่ตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติฯ ขั้นต้น  
อยู่ที่ส านักงานขนส่งจังหวัด หากจ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  อนึ่ง การด าเนินการเกี่ยวกับ
วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการด าเนิ นงานของศูนย์ประสาน 
การปฏิบัติฯ ให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีการของทางราชการ ส าหรับโครงสร้างศูนย์ประสานการปฏิบัติฯ  
ในขั้นต้นให้มีลักษณะเช่นเดียวกับในผนวก ค แต่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมได้ 
 
2.2 แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์ภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558  
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม 
 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการ 
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
โดยมีวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย  การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยใน 3 ขั้น  
ได้แก่ ขั้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งประกอบด้วย การป้องกัน/ลดผลกระทบ และการเตรียมความพร้อม  
ขั้นการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย การเผชิญเหตุ และการบรรเทาทุกข์  และขั้นการฟื้นฟู ประกอบด้วย 
การฟ้ืนสภาพ และการซ่อมสร้าง  (ได้สรุปสาระส าคัญไว้แล้วในบทที่ 3)  ซึ่งจากกลยุทธ์ดังกล่าว กระทรวงคมนาคม 
มีภารกิจเก่ียวข้องทั้ง 3 ขั้น  โดยในส่วนนี้จะกล่าวถึงเฉพาะกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 2.2.1 ขั้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  ในส่วนของแนวทางการปฏิบัติ
ในการเตรียมความพร้อม   
   ข้อ (2.2) การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   เป็นเครื่องมือและ
กิจกรรมในการสร้างความพร้อมและเพ่ิมศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากร  รวมทั้งเป็นการทดสอบ        
การประสานงานและการบูรณาการความร่วมมือ ท าให้ทราบจุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะ
ฉุกเฉิน เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ แผนปฏิบัติการ และแผน
เผชิญเหตุให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หมายรวมถึง       
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การฝึกซ้อมแผนการซักซ้อม และการฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละหน่วยงาน       
โดยประเภทของการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อม แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
 1) การฝึกเชิงอภิปราย (Discussion Base Exercise) เป็นการฝึก
โดยใช้วิธีการหารืออภิปรายเกี่ยวกับแผน มาตรการ หรือวิธีการปฏิบัติเพ่ือมุ่งเน้นประเด็นยุทธศาสตร์และ
นโยบายของหน่วยงานเป็นส าคัญ แบ่งออกเป็น 
  1.1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เป็นการตั้งสมมติฐาน
สถานการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันในการ
ค้นหาทางเลือกท่ีเหมาะสมต่อการเผชิญเหตุ 
  1.2) การฝึ กบนโต๊ ะ (Table Top Exercise : TTX) เป็ นการ
จ าลองสถานการณ์แบบกว้าง เพ่ือค้นหาจุดอ่อน ปัญหา อุปสรรคของแผนฯ เพ่ือน ามาก าหนดแนวทาง ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ และระเบียบปฏิบัติประจ า (Standard Operating Procedure : SOP) โดยเน้นการฝึกในระดับ
ผู้บริหารและ  ผู้มีอ านาจตัดสินใจ 
 2) การฝึกเชิงปฏิบัติการ (Operation Base Exercise) เป็นการฝึก
ที่มีการจ าลองสถานการณ์ให้ใกล้เคียงความเป็นจริง โดยมีการเคลื่อนย้าย ระดมทรัพยากรและบุคลากรจริง
ตามสถานการณ ์แบ่งออกเป็น 
  2.1)  การฝึกปฏิบัติ (Drill) เป็นการฝึกปฏิบัติของหน่วยงาน
ขนาดเล็กระดับพื้นท่ี   โดยเน้นการเผชิญเหตุของเจ้าหน้าที่ภาคสนามเฉพาะด้าน 
  2.2) การฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise : FEX) เป็น
การฝึกของหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานเพ่ือทดสอบและประเมินขีดความสามารถของบุคคลที่มีหน้าที่
ความรับผิดชอบเฉพาะด้าน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ที่ใช้ในการเผชิญเหตุกับสถานการณ์สมมติที่ก าหนดขึ้น 
    2.3) การฝึกเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise : FSX) เป็น
การฝึกที่มีความสลับซับซ้อน  มีขั้นตอนการเตรียมการและการใช้ทรัพยากรมากที่สุดเมื่อเทียบกับการฝึก
รูปแบบอ่ืนๆ รวมทั้งเกี่ยวข้องกับบุคลากรจากหลากหลายหน่วยงานในหลายระดับ โดยมีการเคลื่อนย้าย
ทรัพยากรและบุคลากรเพ่ือเผชิญเหตุตั้งแต่การประสานข้อมูล  การสนับสนุนทรัพยากรของกองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ จนถึงการเชื่อมโยงและการสั่งการจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ 
ไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภาคสนาม 
  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับสร้างแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยง  

(1) แนวปฏิบัติในการก าหนดให้เป็นนโยบายแห่งรัฐท่ีส าคัญๆ 
      ข้อ (1.2) ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจัดท าแผนการจัดสรร
งบประมาณส าหรับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยการเผชิญเหตุ  และการฟ้ืนฟู ไว้เป็นส่วนหนึ่ ง 
ในแผนปฏิบัติการฯ ระดับหน่วยงาน 
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      ข้อ (1.4) ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจัดท าแผน/แนวทาง 
การประสานงานระหว่างหน่วยงาน  และการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ
ภาคเอกชน 
      ข้อ (1.6) ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่มีภารกิจในการ
ให้บริการประชาชนโดยตรง ได้แก่ กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก กรมท่าอากาศยาน กรมทางหลวง       
กรมทางหลวงชนบท การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จ ากัด (มหาชน) จัดท าแผนรองรับการด าเนินภารกิจการให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดสาธารณภัย  
และเร่งแก้ไขสถานการณ์เพ่ือให้การด าเนินงานหรือการให้บริการแก่ประชาชนกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 

(2) แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
      ข้อ (2.1) ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทบทวน/ปรับปรุง
แผนปฏิบัติการฯ ระดับหน่วยงาน และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สอดรับกับแผนปฏิบัติการฯ ด้านคมนาคม และ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
      ข้อ (2.2) ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจัดท าแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เช่น การจัดล าดับความเสี่ยงที่ต้องมีมาตรการ
จัดการ เสริมสร้างความร่วมมือ/การมีส่วนร่วม แผนสนับสนุนงบประมาณ เป็นต้น 
      ข้อ (2.3) ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจัดท าแผน/แนวทาง
ปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ตามแผนงาน/
กิจกรรมที่จะด าเนินงานภายใต้กรอบภารกิจของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการฯ ด้านคมนาคม โดยให้บรรจุ
แผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวไว้ในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  แผนการ
ปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี    
      ข้อ (2.7) ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมแต่งตั้งผู้ประสานงาน
ด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  และให้ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรจัดท าท าเนียบ 
ผู้ประสานงานด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของกระทรวงคมนาคม 
 2.2.2 ขั้นการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบ/เครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ   
   ข้อ (4) แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์  เป็นเครื่องมือที่ใช้สั่งการ  
ควบคุม และประสานความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน และเป็นระบบปฏิบัติการ
ในการระดมทรัพยากรไปยังที่เกิดเหตุ เพ่ือให้สามารถปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมเป็นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยกระทรวงคมนาคมจัดอยู่ในส่วนปฏิบัติการ มีหน้าที่ลดอันตราย 
ที่เกิดขึ้นโดยเร็ว รวมทั้งรักษาชีวิตและปกป้องทรัพย์สิน เข้าควบคุมสถานการณ์ และฟ้ืนฟูสู่ สภาวะปกติ   
ซึ่งเมื่อมีการร้องขอการสนับสนุนทรัพยากรจากกระทรวงคมนาคม ไม่ว่าจะโดยช่องทางใด หน่วยงาน/
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แผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม 

คณะท างานจัดท าแผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม กระทรวงคมนาคม 

 
 

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง/ได้รับการร้องขอจะต้องน าเรียนปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นลายลักษณ์อักษร และควร
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาสั่งการในขั้นต่อไปด้วย  
   ข้อ (5)  แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน            
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้ก าหนดให้กระทรวง
คมนาคมให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน  (สปฉ.) โดยเป็นหน่วยงานหลักในการประสาน         
การปฏิบัติระหว่างส่วนราชการและหน่วยงาน รวมถึงจัดท าแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน      
ด้านคมนาคม  ในส่วนของ สปฉ. 1 : ส่วนงานคมนาคม ซึ่งมีขอบเขตหน้าที่ ดังนี้ 

1) จดัการระบบ และควบคุมความปลอดภัยคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ า 
และทางอากาศ 

2) ปรับปรุงเส้นทางและโครงข่ายคมนาคม รวมถึงสนับสนุนภารกิจ    
การส่งก าลังบ ารุง 

3) จัดให้มีเส้นทางส ารอง เส้นทางเลี่ยง ดัดแปลงแก้ไขระบบการคมนาคม
ให้สามารถใช้การได้เม่ือเกิดสาธารณภัย 

4) สนับสนุนการอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพ้ืนที่ประสบภัย 
หรือพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย 

5) สนับสนุนข้อมูลและการจัดการด้านคมนาคมให้แก่กองบัญชาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 

 ทั้งนี้  ให้ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรจัดท าแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะ
ฉุกเฉินด้านคมนาคม ตามกรอบแนวทางของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพ่ือให้
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 
  กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข์   
     ข้อ (1) แนวทางปฏิบัติ ในการขอใช้ เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  เมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในพ้ืนที่ใด ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการประกาศ 
ให้ท้องที่นั้นเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และหลักเกณฑ์วิธีการที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์
บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติ  แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ใด 
ทั้งนี้ ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด ารงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน หรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่
สภาพเดิมอันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยได้ก าหนดวงเงินทดรองราชการของส่วนราชการ   
ที่เกี่ยวข้องส าหรับให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้ในระเบียบนี้  และให้การขอใช้วงเงินทดรองราชการ 
ให้ด าเนินการตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบอย่างถูกต้อง 
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แผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม 

คณะท างานจัดท าแผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม กระทรวงคมนาคม 

 
 

      แหล่งที่มาและวิธีการงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ
กระทรวงคมนาคม  มีดังนี ้

1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
 1.1) เงินทดรองราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง

ราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 
 1.2) รายจ่ายของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ตามแผนงาน/กิจกรรมที่จะ
ด าเนินงานภายใต้กรอบภารกิจของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการฯ ด้านคมนาคม โดยให้บรรจุแผนงาน/
กิจกรรมดังกล่าวไว้ในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  แผนการปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยร่วมกันจัดท าเป็นแผนงบประมาณแบบบูรณาการซึ่งจะบรรจุ
แผนงาน/กิจกรรม-โครงการ จ านวนเงิน ไว้เป็นกรอบในการตั้งงบประมาณ ทั้งนี้ ให้บรรจุแผนงาน/กิจกรรม   
ในเรื่องการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการในภาคคมนาคมไว้ด้วย 

2) งบประมาณอ่ืนๆ  
 2.1) งบกลาง 

 - กรณีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดมีความจ าเป็นต้องใช้จ่าย
งบประมาณนอกเหนือจากที่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วไม่ เพียงพอที่จะด าเนินการ
และมีความจ าเป็นเร่งด่วน ให้ส่วนราชการฯ ขอใช้เงินงบกลางรายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น  โดยพิจารณาเฉพาะกรณีที่มีความจ าเป็นและเร่งด่วนที่จะต้องรีบด าเนินการ เพ่ือมิให้เกิดความเสียหาย
แก่ทางราชการเท่านั้น ทั้งนี ้ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 - ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุน    
งบกลางให้ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ กรณีการขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็นที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
     ข้อ (2) แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ  
ในส่วนของกระทรวงคมนาคมในฐานะหน่วยสนับสนุนทรัพยากรในส่วนปฏิบัติการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จ าเป็นต้องจัดท าสรุปและประเมินความเสี่ยงหาย/ค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนตามการร้องขอเมื่อภัยนั้น
จบสิ้นลงแล้ว เสนอต่อปลัดกระทรวงคมนาคม เพ่ือใช้ประกอบในการเบิกจ่ายตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
 2.2.3  ขั้นการฟื้นฟู 
   กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างแนวทางการฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม   
      ข้อ (4) เพ่ิมศักยภาพในการด าเนินงานฟ้ืนฟูระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้ลุล่วงเร็วขึ้น 
โดยจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมบริการและประชาชน   
ในภาคส่วนโครงสร้างพ้ืนฐานหลายภาคส่วน ซึ่งมีขอบเขตครอบคลุมโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่วนหลักและส่วนย่อย 
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แผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม 

คณะท างานจัดท าแผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม กระทรวงคมนาคม 

 
 

ได้แก่ พลังงาน น้ า เขื่อน การสื่อสาร ระบบการขนส่ง การเกษตร (การผลิตอาหารและการจัดส่ง) สถานที่ท าการ
ของรัฐบาล สาธารณูปโภค การสุขาภิบาล วิศวกรรม การควบคุม และระบบอ่ืนๆ ที่สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางกายภาพด้านการสื่อสาร รวมถึงสถานที่ท าการส าหรับการให้บริการ ได้แก ่ความปลอดภัยสาธารณะ การบริการ
ฉุกเฉิน และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น 
        



16 

 

แผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม 
คณะท างานจัดท าแผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม กระทรวงคมนาคม 

 
 

 

 
 
 

แนวทางปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
3.1 แนวทางปฏิบัติขั้นการเตรียมการ/ก่อนเกิดภัย 

1) รวบรวมประมาณการความต้องการทรัพยากรด้านการคมนาคมที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนการปฏิบัติ
ของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ฝ่ายทหาร และวิกฤตการณ์ความมั่นคง ในภาวะไม่ปกติ 

2) รวบรวมข้อมูลทรัพยากรด้านการคมนาคมที่มีอยู่และวิเคราะห์ขีดความสามารถ ในการสนับสนุน  
การปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แผนป้องกันประเทศ และแผนที่เกี่ยวข้องกับ
วิกฤตการณ์ความมั่นคง 

3) จัดท าแผนการส ารองทรัพยากรด้านการคมนาคมตามความจ าเป็นและเหมาะสมตั้งแต่ภาวะปกติ 
4) จัดท าแผนระดม ควบคุม และจัดสรรทรัพยากรด้านการคมนาคมที่จ าเป็นในการสนับสนุนการปฏิบัติ

ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แผนป้องกันประเทศ และแผนที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตการณ์
ความมั่นคง 

5) ก าหนดนโยบาย วิธีการบริหารจัดการทรัพยากร ตรวจสอบระเบียบปฏิบัติประจ าในการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานในส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค เพื่อให้มีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนความต้องการตามแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แผนป้องกันประเทศ และแผนที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตการณ์ความมั่นคง 
ได้อย่างชัดเจนและสอดคล้องซึ่งกันและกัน 

6) จัดท าแนวทางประสานการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการสนับสนุนทรัพยากรให้กับ
ฝ่ายทหารในภาวะไม่ปกติ เพ่ือให้มีความพร้อมในการสนับสนุนตั้งแต่ภาวะปกติ 

7) ด าเนินการฝึกซ้อมระหว่างหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผน
เตรียมพร้อมด้านการคมนาคมอย่างเป็นรูปธรรม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

8) จัดท าแผนด้านงบประมาณให้พร้อมที่จะด าเนินการแปลงงบประมาณในภาวะปกติ เป็นงบประมาณ  
ในภาวะไม่ปกติ เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติทางทหารที่อาจจะเกิดข้ึน 
 
3.2 แนวทางปฏิบัติขั้นการระดมทรัพยากร/ระหว่างเกิดภัย 

1) สนับสนุนทรัพยากรด้านการคมนาคมที่จ าเป็นเพื่อสนองความต้องการในภาวะไม่ปกติ 
2) ให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านการคมนาคมตามที่ได้รับการร้องขอ โดยให้หน่วยงานค านึงถึง

ทรัพยากรที่ต้องมีไว้ใช้ในราชการปกติ และให้ด าเนินการจัดท าบัญชีรับส่งทรัพยากรพร้อมการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินและประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้นไว้ในรายการบัญชีรับส่งทรัพยากร 

3) จัดตั้งระบบการสื่อสารเพ่ือการรับส่งข่าวสารระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในการประสานการปฏิบัติ  
เพ่ือการระดมทรัพยากร ในการปฏิบัติภารกิจด้านการคมนาคม ในภาวะไม่ปกติ 

บทท่ี 
3 

แนวทางการปฏิบัติ 
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แผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม 

คณะท างานจัดท าแผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม กระทรวงคมนาคม 

 
 

 
3.3 แนวทางปฏิบัติขั้นการเลิกระดมทรัพยากร/ภายหลังเกิดภัย 

1) ด าเนินการสนับสนุนทรัพยากรด้านการคมนาคมที่จ าเป็นในการบรรเทาภัยพิบัติ และรองรับ
สถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ภายหลัง 

2) ประสานกับหน่วยงานบัญชาการ เช่น กองบัญชาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
กองบัญชาการฝ่ายทหาร เป็นต้น เพ่ือพิจารณาการส่งคืนทรัพยากรด้านการคมนาคมให้กับหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง หลังจากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ  โดยพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือภาคเอกชนในการประสานและติดตามทรัพยากรที่ถูกระดมเพ่ือการส่งคืนหรือเพ่ือการขอชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้อีกทางหนึ่ง 

3) ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการชดใช้ ค่าทดแทน และค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย/กระทรวงกลาโหม (โดยกรมการสรรพก าลังกลาโหม/ศูนย์ระดมสรรพก าลัง) และรายงานไปยัง
คณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ เพ่ือขอรับการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือต่อไป 

4) กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง พิจารณาประเมินผลการด าเนินการ รวมทั้ง
ทบทวนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ/แผนงาน/แนวทาง/วิธีการและคู่มือการปฏิบัติที่ได้ด าเนินการภายใต้ 
แผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือการป้องกันประเทศ/แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
เพ่ือน ามาปรับปรุงแผน/วิธีการและคู่มือต่อไป 
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แผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม 
คณะท างานจัดท าแผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม กระทรวงคมนาคม 

 
 

(กรณีเร่งด่วน) 

ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ 

(กรณีเร่งด่วน) 

ฝ่ำยก ำลังพล/สง่ก ำลังบ ำรุง    
ศูนย์บัญชำกำรทำงทหำร กองบญัชำกำร

กองทัพไทย 

หน่วยขึ้นตรง     
กระทรวงกลำโหมอื่น 

ๆ 

หน่วยประสำนงำนหลัก 
ในกำรเตรียมพร้อมทรัพยำกร 

ด้ำนกำรคมนำคม 

หน่วยเตรยีมพร้อมทรัพยำกร 
ระดับพื้นท่ี/ระดับจังหวัด/ระดับกลุ่มจังหวัด 

กำรประสำนงำน 
กำรเสนอควำมต้องกำรทรัพยำกรฯ  
กำรรำยงำน 

หน่วยทหำรแต่ละเหล่ำทัพ                 
ระดับพื้นที่/ระดับภูมภิำค 

กองทัพบก   กองทัพเรือ  กองทัพอำกำศ 

ศูนย์ปฏิบตัิกำรเหล่ำทัพ 

กรมก ำลังพล/ส่งก ำลังบ ำรุงทหำร   กรมกำรสรรพก ำลังกลำโหม 

หน่วยประสำนกำรระดมสรรพก ำลัง/   
ศูนย์ระดมสรรพก ำลัง 

 
 

 
4.1  แนวทำงกำรประสำนงำนตำมแผนผนึกก ำลังและทรัพยำกรเพื่อกำรป้องกันประเทศ 

1) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมประสำนงำนกับส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจในสังกัดกระทรวงคมนำคม
ทันทีที่เกิดเหตุ หรือคำดว่ำจะเกิดเหตุอันส่งผลกระทบต่อโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและกำรให้บริกำรด้ำนคมนำคม  

2) จัดองค์กรและอัตรำก ำลังเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ในศูนย์อ ำนวยกำรเตรียมพร้อมด้ำนกำรคมนำคม และ
ศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติกำรเตรียมพร้อมด้ำนกำรคมนำคม ตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีเกิดภำวะไม่ปกติ  

3) ศูนย์อ ำนวยกำรเตรียมพร้อมด้ำนกำรคมนำคม ประสำนงำนกับส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติกำรเตรียมพร้อมด้ำนกำรคมนำคม (จังหวัด) เพ่ือเตรียม
ควำมพร้อมรับมือในทุกสถำนกำรณ์และเม่ือได้รับกำรร้องขอให้สนับสนุนทรัพยำกรด้ำนกำรคมนำคม 

4) ประสำนงำนกับภำคเอกชนที่สำมำรถสนับสนุนทรัพยำกรด้ำนกำรคมนำคมให้พร้อมที่จะสนับสนุน
เมื่อได้รับกำรร้องขอ 

5) เมื่อสถำนกำรณ์กลับสู่สภำวะปกติ ให้ศูนย์อ ำนวยกำรเตรียมพร้อมด้ำนกำรคมนำคมจัดท ำรำยงำน
เสนอคณะกรรมกำรบริหำรควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยในภำคคมนำคม พร้อมด้วยข้อเสนอแนะต่ำง ๆ  
เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำปรับปรุงแก้ไข ส ำหรับเผชิญเหตุกำรณ์ในครั้งต่อไป 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนผังกำรประสำนงำน รำยงำน และเสนอควำมต้องกำรทรัพยำกร เพื่อกำรระดมสรรพก ำลัง 
 

บทท่ี 
4 

แนวทางการประสานงาน 
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แผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม 

คณะท างานจัดท าแผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม กระทรวงคมนาคม 

 
 

4.2 แนวทำงกำรประสำนงำนตำมแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ 
1) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมประสำนงำนกับส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจในสังกัดกระทรวงคมนำคม

ทันทีที่เกิดเหตุ หรือคำดว่ำจะเกิดเหตุอันส่งผลกระทบต่อโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและกำรให้บริกำรด้ำนคมนำคม  
2) ในกรณีที่มีกำรยกระดับสำธำรณภัย ขึ้นเป็นกำรจัดกำรสำธำรณภัยขนำดใหญ่ (ระดับ 3) หรือกำรจัดกำร     

สำธำรณภัยร้ำยแรงอย่ำงยิ่ง (ระดับ 4) ให้จัดองค์กรและอัตรำก ำลังเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ในศูนย์ประสำนกำรสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนในภำวะฉุกเฉิน ส่วนงำนด้ำนคมนำคม (สปฉ.1) ตลอด 24 ชั่วโมง 

3) ศูนย์ประสำนกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนในภำวะฉุกเฉิน ส่วนงำนด้ำนคมนำคม (สปฉ.1) ท ำหน้ำที่
ประสำนกำรสนับสนุนภำรกิจของกองบัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ กับส่วนรำชกำร 
รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมควำมพร้อมรับมือในทุกสถำนกำรณ์และเมื่อได้รับกำรร้องขอ 
ให้สนับสนุนทรัพยำกรด้ำนกำรคมนำคม 

4) ประสำนงำนกับภำคเอกชนที่สำมำรถสนับสนุนทรัพยำกรด้ำนกำรคมนำคมให้พร้อมที่จะสนับสนุน
เมื่อได้รับกำรร้องขอ 
 5) เมื่อสถำนกำรณ์กลับสู่สภำวะปกติ ให้ศูนย์ประสำนกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนในภำวะฉุกเฉิน  
ส่วนงำนด้ำนคมนำคม (สปฉ.1) จัดท ำรำยงำนเสนอกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยกลำงพร้อมด้วย
ข้อเสนอแนะต่ำง ๆ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำปรับปรุงแก้ไข ส ำหรับเผชิญเหตุกำรณ์ในครั้งต่อไป 
 
 
 
 
โครงสรำ้งกำรสนับสนนุกำรปฏบิัติงำนในภำวะฉุกเฉิน (สปฉ.) กรณีที่มีกำรเรียกใช้เต็มรูปแบบ (Fully Activated) 

 
        4.2.1 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยระดับกระทรวง 
     กำรจัดกำรสำธำรณภัยของกระทรวงคมนำคมมี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมหรือ
ปลัดกระทรวงคมนำคมเป็นผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ และมีศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยกระทรวงคมนำคมเป็น
ศูนย์ปฏิบัติกำร โดยมีหน่วยงำนในสังกัดที่เก่ียวข้องร่วมประสำนงำนเพ่ือปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องตำมภำรกิจ 
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 4.2.1 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยระดับกระทรวง 
      กำรจัดกำรสำธำรณภัยของกระทรวงคมนำคมมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมหรือ
ปลัดกระทรวงคมนำคมเป็นผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ และมีศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยคมนำคมเป็นศูนย์
ปฏิบัติกำร โดยมีหน่วยงำนในสังกัดที่เก่ียวข้องร่วมประสำนงำนเพ่ือปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องตำมภำรกิจ 
 

 
 แผนผังการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยระดับกระทรวง   

(อ้างอิง ตามแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนกรอบเซนไดสู่ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
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แผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม 
คณะท างานจัดท าแผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม กระทรวงคมนาคม 

 
 

 
 
 

  เมื่อเกิดภาวะไม่ปกติในภัยคุกคามต่าง ๆ จะมีการด าเนินการด้านงบประมาณและการเงิน ตามระเบียบ หรือ
กฎหมายที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่แตกต่างกัน กระทรวงคมนาคมจึงรวบรวม  
แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ การเงิน และแนวทางการประสานงานด้านการเงินในการจัดการภัย ดังนี้ 

5.1  ด้านภัยจากการสู้รบ 

 5.1.1 ด้านการงบประมาณ 
1) เมื่อเกิดภาวะไม่ปกติ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กระทรวงที่รับผิดชอบเป็นหน่วย

ประสานงานหลักรวบรวมประมาณการขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านกระทรวงกลาโหม (โดยกรมการ
สรรพก าลังกลาโหม/ศูนย์ระดมสรรพก าลัง) เพ่ือเสนองบประมาณในภาพรวมกับส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ ให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและอนุมัติจัดสรรงบประมาณ 

2) ส านักนายกรัฐมนตรี โดยส านักงบประมาณอนุมัติจัดสรรและสั่งจ่ายงบประมาณจาก 
งบกลาง เงินส ารองราชการ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กระทรวงที่รับผิดชอบ
เป็นหน่วยประสานงานหลัก ให้เป็นไปตามอ านาจของคณะรัฐมนตรีในการน ารายจ่ายที่ก าหนดส าหรับส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจไปใช้จ่ายในรายการต่างๆ เมื่อเกิดภาวะไม่ปกติจากภาวการณ์รบหรือการสงคราม 

3) การรายงานสถานภาพงบประมาณให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กระทรวงที่รับผิดชอบหลัก 
รายงานผ่านกระทรวงกลาโหม (โดยกรมการสรรพก าลังกลาโหม/ศูนย์ระดมสรรพก าลัง) เสนอผ่านส านักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ 

4) กระทรวงกลาโหม ประสานการปฏิบัติด้านงบประมาณระหว่างหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงานประสานงานหลักอย่างใกล้ชิด 

5) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กระทรวงที่รับผิดชอบ
เป็นหน่วยงานประสานงานหลัก ให้มีการประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้การสนับสนุนและให้ความ
ช่วยเหลือทางทหารให้มีความพร้อมรบและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันประเทศ 
 

5.1.2 ด้านการเงิน 
1) หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กระทรวงที่รับผิดชอบเป็นหน่วยประสานงานหลักที่ได้รับ

จัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณ ให้เบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง (คลัง) ตามท่ีได้รับอนุมัติโดยให้เป็นไป
ตามสายงานในภาวะปกติให้มากท่ีสุด 

2) หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กระทรวงที่รับผิดชอบเป็นหน่วยประสานงานหลักให้รายงาน
สภาพด้านการเบิกจ่ายงบประมาณรายงานผ่านกระทรวงกลาโหม (โดยกรมการสรรพก าลังกลาโหม/ศูนย์ระดม
สรรพก าลัง) เสนอผ่านส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ 

บทท่ี 
5 

ด้านการงบประมาณ 
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คณะท างานจัดท าแผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม กระทรวงคมนาคม 

 
 

 
5.1.3 แนวทางในการประสานงาน 

1) การปฏิบัติด้านงบประมาณและการเงินในภาวะไม่ปกติ ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับภาวะปกติ 
เพ่ือป้องกันการสับสนในการปฏิบัติงาน 

2) ขั้นตอนการปฏิบัติให้สั้นที่สุด เพ่ือความรวดเร็ว ทันเวลา 
3) การปฏิบัติให้อ้างอิงระเบียบ ค าสั่ง กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี โดยไม่เป็นอุปสรรค

ขัดข้องต่อการปฏิบัติการทางทหาร 

 
5.2  ด้านสาธารณภัย 

   

5.2.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 

งบประมาณ สาระส าคัญ 

(1) องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (Local) 

(1.1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ของตน เพ่ือใช้ด าเนินการตั้งแต่ระยะ

ก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิดสาธารณภัย โดยเฉพาะงบประมาณเพ่ือใช้ความ

ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าและระยะยาว เช่น  

การอพยพ การจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

การสาธารณสุข การสื่อสาร การรักษาความสงบเรียบร้อย และการสาธารณูปโภค 

เป็นต้น 

(1.2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ของตนให้เป็นไปตามแผนป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัด ซึ่งก าหนดให้มีแผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นให้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ พร้อมทั้งจัด

ให้มีเครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอ่ืนใดในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการ

เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย 

(1.3) ให้มีการตั้งงบประมาณในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต

ท้องถิ่นของตนตามกรอบแนวทางตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
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งบประมาณ สาระส าคัญ 

(1.3.1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วน

ต าบลมีหน้าที่ต้องท าให้เขตองค์การบริหารส่วนต าบล(4) ป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

(1.3.2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

            มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่

ต้องท าในเขตเทศบาล(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

มาตรา 53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่

ต้องท าในเขตเทศบาล (1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50 

มาตรา 56 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้อง

ท าในเขตเทศบาล (1) กิจการตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 53 

(1.3.3) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ 

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

มาตรา 45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ด าเนิน

กิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด (8) จัดท ากิจกรรมใดๆ อันเป็น

อ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการหรือ

ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(1.3.4) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

มาตรา 16 ให้ เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์

ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

มีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
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งบประมาณ สาระส าคัญ 

ในท้องถิ่นของตน (22) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริหาร
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริการส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลในการให้บริการสาธารณะ 

(1.3.5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

- อาศัยอ านาจตามข้อ 6 จึงก าหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้ง

งบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2543 

(2) กรุงเทพมหานคร (2.1) ให้กรุงเทพมหานครตั้งงบประมาณในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยในพ้ืนที่ของตน โดยบรรจุไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2529 ให้ครอบคลุมด้านการให้

ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าและระยะยาว 

การอพยพ การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

หรือผู้ได้รับภยันอันตรายหรือเสียหายจากสาธารณภัย การสาธารณสุข การ

สื่อสารและสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร้อยการปฏิบัติการใดๆ ใน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่และการจัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ 

เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ และสิ่งอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามแผนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 

(2.2) ให้กรุงเทพมหานครจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากกรอบงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี เงินอุดหนุนรัฐบาลของกรุงเทพมหานคร เพ่ือใช้ด าเนินงาน

ด้านสาธารณภัยเพ่ือท าให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้

อย่างทันท่วงทีและท่ัวถึง 
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แผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม 

คณะท างานจัดท าแผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม กระทรวงคมนาคม 

 
 

งบประมาณ สาระส าคัญ 

(3) จังหวัดและกลุ่ม

จังหวัด (Area) 

(3.1) ให้จังหวัดตั้งงบประมาณส าหรับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก

ส านักงบประมาณตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจังหวัดและกลุ่ ม

จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 โดยการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา

กลุ่มจังหวัดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปี

ของกลุ่มจังหวัด  และค าของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตาม

กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณเพ่ือให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้มีส่วนร่วม

รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(3.2) ให้จังหวัดขอตั้งงบประมาณและขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก

รัฐบาลเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อีกแนวทางหนึ่ง 

 (4) ส่วนราชการ 

(Function) 

ให้หน่วยงานระดับกระทรวง และระดับกรมขอตั้งงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีเพ่ือด าเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามภารกิจของ

หน่วยงานที่ด าเนินการรองรับยุทธศาสตร์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

5.2.2 งบประมาณอ่ืนๆ ได้แก่ 

1) งบกลาง 

งบประมาณ สาระส าคัญ 

(1) องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

(1.1) ก่อนเกิดภัย :ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบกลาง ประเภท     

เงินส ารองจ่ายให้เพียงพอต่อการเผชิญสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น 

 (1.2) ขณะเกิดภัย:ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินงบประมาณที่ได้

เตรียมไว้ไปใช้จ่ายเพ่ือบรรเทา/ช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชน ที่ประสบ

สาธารณภัยเป็นล าดับแรก ทั้งนี้ หากงบประมาณไม่เพียงพอ ให้โอนเงินงบประมาณ

เหลือจ่าย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอ่ืน ที่ยังไม่มีความจ าเป็นแบบ

เร่งด่วนที่ต้องใช้จ่ายไปตั้งเป็นงบประมาณส าหรับจ่ายเพ่ิมเติมได้ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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แผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม 

คณะท างานจัดท าแผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม กระทรวงคมนาคม 

 
 

 (2) กรุงเทพมหานคร ให้กรุงเทพมหานครขอตั้งงบประมาณในการด าเนินการสาธารณภัยกรณี

ฉุกเฉินหรือจ าเป็นไว้ในงบกลาง แนวทางตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2529 และก าหนดให้

แผนปฏิบัติการในงบกลางให้ครอบคลุมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเร่งด่วน

โดยเฉพาะงบประมาณด้านการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่

เกิดขึ้นเฉพาะหน้าและระยะยาว การอพยพ การจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว และ

การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นต้น 

(3) รัฐบาล (3.1) กรณี ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดมีความจ าเป็นต้องใช้จ่าย
งบประมาณนอกเหนือจากที่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว
ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการและมีความจ าเป็นเร่งด่วน ให้ส่วนราชการฯ ขอใช้เงินงบ
กลางรายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นโดยพิจารณาเฉพาะกรณีที่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรีบด าเนินการ เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการนั้น ทั้งนี้ ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

(3.2) ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบกลาง
ให้ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ กรณีการขออนุมัติ ใช้เงินงบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
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แผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม 

คณะท างานจัดท าแผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม กระทรวงคมนาคม 

 
 

5.2.3 เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน 
 เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพ้ืนที่ใด ให้จังหวัดใช้วงเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ในกรณีฉุกเฉินให้ถูกต้องตามวิธีการและหลักเกณฑ์ตามที่ก าหนด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 แหล่งที่มาและวิธีการงบประมาณในการจัดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 

1. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(Local) 
กรุงเทพมหานคร 

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (Area) 

ส่วนราชการ (Function) 

2. งบประมาณอ่ืนๆ 

งบกลาง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กรุงเทพมหานคร 

รัฐบาล 

เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงิน

ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
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6.1  การบังคับบัญชา 
6.1.1 การบังคับบัญชาและการประสานงานภัยจากการสู้รบ 
           (กรณีเร่งด่วน) 

 
                                  (กรณีเร่งด่วน) 

    
 

 
 
 
              (กรณีเร่งด่วน) 

                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   การเสนอความต้องการทรัทยากร 
                   การประสานงาน 
                   การรายงาน 
 

  ผังการบังคับบัญชาและการประสานงานภัยจากการสู้รบ ด้านขวามือจะเป็นการอธิบาย 
สายงานการบังคับบัญชาในส่วนของกระทรวงคมนาคมโดยศูนย์อ านวยการเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม  
จะเป็นหน่วยงานหลักในการประสาน การบังคับบัญชาให้ด าเนินการตามแผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคมกับ
ศูนย์ประสานการปฏิบัติการเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม (จังหวัด) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ
กรมการสรรพก าลัง/ศูนย์ระดมสรรพก าลัง 
   

บทท่ี 
6 

การบังคับบัญชาและการสื่อสาร 

กองทัพ หน่วยทหาร

ในพื้นที่ 

ด าเนินการตามแผนป้องกันประเทศ 

 

ฝ่ายก าลงัพล/สง่ก าลงับ ารุง 

ศนูย์บญัชาการทางทหาร 

กองบญัชาการกองทพัไทย  

กรมก าลังพล/ส่งก าลังบ ารุง 

ส านกังานสภาความมัน่คง

แหง่ชาต ิ

กรมการสรรพก าลงักลาโหม/ 

ศนูย์ระดมสรรพก าลงั 

ศูนย์อ านวยการเตรียมพร้อม  

ด้านการคมนาคม 

ด าเนินการตามแผนเตรียมพร้อม

ด้านการคมนาคม 

ศนูย์ประสานการปฏิบตัิการเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม (จงัหวดั) 

 

 

หนว่ยงาน หนว่ยงาน 

 

หนว่ยงาน 

 

หนว่ยงาน 
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แผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม 

คณะท างานจัดท าแผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม กระทรวงคมนาคม 

 
 

6.1.2 การบังคับบัญชาและการประสานงานด้านสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     สายบังคับบัญชา 
     สายประสานงาน 
     สนับสนุนทรัพยากรด้านขนส่ง 
 
    ผังการบังคับบัญชา และการประสานงานภัยด้านสาธารณภัย ด้านขวามือจะเป็นการอธิบาย
สายงานการบังคับบัญชาในส่วนของกระทรวงคมนาคมโดยศูนย์อ านวยการเตรียมพร้อมด้านการคมนาคมจะ
เป็นหน่วยงานหลักในการประสาน กับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และการบังคับ
บัญชาให้ด าเนินการตามแผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคมกับศูนย์ประสานการปฏิบัติการเตรียมพร้อมด้าน
การคมนาคม (จังหวัด) และการสนับสนุนทรัพยากรด้านการขนส่งกับหน่วยงานในพื้นท่ี 

 

กองบัญชาการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

กระทรวงมหาดไทย 

ด าเนินการตามแผนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

กองอ านวยการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและ

กรุงเทพฯ 

หนว่ยปฏิบตัิการฝ่าย 

 พลเรือนในพืน้ท่ี 

ศนูย์อ านวยการเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม 

ด าเนินการตามแผนเตรียมพร้อม

ด้านการคมนาคม 

ศูนย์ประสานการปฏิบัติการเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม 

(จังหวัด) หนว่ยงาน หนว่ยงาน 

 

หนว่ยงาน 

 

หนว่ยงาน 
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แผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม 

คณะท างานจัดท าแผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม กระทรวงคมนาคม 

 
 

 การประสานงาน 

6.1.3 แผนผังความเชื่อมโยงการขอรับการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการระดมสรรพก าลังในภาวะไม่ปกติ 
ประกอบ แผนผังการประสานงาน รายงาน และเสนอความต้องการทรัพยากร เพ่ือการระดมสรรพก าลัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 
 

ความรุนแรงระดับ ๔ 

แนวโน้มที่จะขยายตัว 
เป็นการสูร้บขนาดใหญ ่

หรือสงคราม 

หน่วยทหาร 

ตามที่ กห. 
ก าหนด 

บกปภ.ช. 

(ผบ.ปภ.ช.) 

กระทรวงกลาโหม 

(กกส.กห. /ศูนย์ระดมสรรพ

ก าลัง) 

ความรุนแรงระดับ ๓ 

ภัยคุกคามจากการสู้รบ 

มีความรุนแรงมากขึ้น 

กอปภ.ก. 

(ผอ.กอปภ.ก.) 

ความรุนแรงระดับ ๒ 

ภัยคุกคามจากการสู้รบ 

เกิดขึ้น 

หน่วยทหาร 

ตามที่ กห. ก าหนด 

ความรุนแรงระดับ ๑ 

ภัยคุกคามจากการสู้รบ 

มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น 

 

หน่วยทหาร 

ตามที่ กห. ก าหนด 

กอปภ.จ./กอปภ.กทม. 

(ผอ.จว./ผอ.กทม.) 

กอปภ.อ. 

(ผอ.อ าเภอ) 
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แผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม 

คณะท างานจัดท าแผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม กระทรวงคมนาคม 

 
 

 
6.2  การสื่อสาร 
 6.2.1 ข่ายการสื่อสาร 

1) ใช้ข่ายสื่อสารระหว่างหน่วยงานปกติ (โทรศัพท์/โทรสาร) 
2) ใช้ข่ายสื่อสารวิทยุสื่อสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และใช้ข่ายสื่อสารวิท ยุ

สื่อสารความถี่กลาง ซึ่งส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) เป็นผู้จัดตั้งให้ทุกหน่วยงาน 

3) ใช้ข่ายสื่อสารที่จัดตั้งขึ้นเป็นพิเศษ 
4) ใช้ข่ายสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 

                                            

ล าดับ หน่วยงาน ความถี่วิทยุ
สื่อสาร 
(MHz.) 

สายด่วน โทรศัพท์ โทรสาร 

1 ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม  
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  

151.600  
151.525  

1356 0 2280 8000 0 2280 8400 

2 ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ  
กรมการขนส่งทางบก  

168.600  1584 0 2272 5516 0 2272 5516 

3 ศูนย์ปลอดภัยทางน้ า  
กรมเจ้าท่า  

156.575  1199 0 2233 0437 0 2233 0437 

4 ศูนย์ประสานงานการค้นหาและ
ช่วยเหลืออากาศยาน 
และเรือที่ประสบภัย  

- - - - 0 2286 0594 
0 2286 0506 

0 2287 3186 

5 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือความปลอดภัย
บนทางหลวง กรมทางหลวง 

- - 1586 0 2354 6530 
 

0 2354 4159 

6 ศูนย์ความปลอดภัยทางหลวงชนบท  
กรมทางหลวงชนบท 

- - 1146 0 2551 5200 0 2551 5196 

7 หน่วยบริการเดินทาง 
- จองตั๋วโดยสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย 

- - 1690 0 2220 4334 
0 2220 4444 

- - 

8 ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม  
การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

155.925  - - 0 2269 3199 - - 

9 ศูนย์วิทยุสื่อสาร  
การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย 

166.550  - - 0 2938 3666 0 2938 3666 
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แผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม 

คณะท างานจัดท าแผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม กระทรวงคมนาคม 

 
 

ล าดับ หน่วยงาน ความถี่วิทยุ
สื่อสาร 
(MHz.) 

สายด่วน โทรศัพท์ โทรสาร 

10 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร  
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

- - 1543 0 2248 7563 - - 

11 ศูนย์ประสานงานสื่อสาร  
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

168.550  184 0 2247 1275-6 0 2247 1275 

12 ศูนย์สื่อสาร บริษัท ขนส่ง จ ากัด  
- สถานีขนส่งจตุจักร ปชส./จองตั๋ว 
 

167.725 1490 0 2936 2963 
0 2936 2852- 66 
ต่อ 311,611,448 

0 2936 2963 

 - สถานีขนส่งสายใต้  ปชส./จองตั๋ว   0 2422 4444  
 - สถานีขนส่งเอกมัย  ปชส./จองตั๋ว   0 2391 2504 และ  

0 2391 8097 
 

13 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะวิกฤต (CMOC) 
Crisis Management Operation Center : CMOC  

ฝ่ายความมั่นคงการบิน (JS)  
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
 

- - - - 0 2545 3181 0 2545 3190 

14 ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

- - - -  0 2132 4000 
0 2132 1911 

0 2132 4009 

15 ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม  
ท่าอากาศยานดอนเมือง 

- - - -  0 2535 1616 0 2535 5533 
0 2535 2200 

16 ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม  
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

- -  - - 0 5392 2191  0 5392 2321 

17 ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม  
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 

- - - - 0 5379 8180 0 5379 8109 

18 ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม  
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

- - - -  0 7422 7010-1 0 7425 1334 

19 ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม  
ท่าอากาศยานภูเก็ต 

- -  - - 0 7635 1009 
0 7635 1114 

0 7635 1931 
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แผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม 

คณะท างานจัดท าแผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม กระทรวงคมนาคม 

 
 

ล าดับ หน่วยงาน ความถี่วิทยุ
สื่อสาร 
(MHz.) 

สายด่วน โทรศัพท์ โทรสาร 

20 (ส่วนกลาง)  
ผู้อ านวยการฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์ 

- -  - - 0 2285 9680 0 2287 8338 

21 (ส่วนกลาง) 
ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร 

- -  - - 0 2285 9090 0 2285 9048 
 

22 ผู้อ านวยการศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต - -  - - 0 7632 7251  
ต่อ 5001 

0 7632 7259 

23 ผู้อ านวยการศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่  - -  - - 0 7425 1051 - 60 
ต่อ 6001 

0 7425 1339 

24 
 

ผู้อ านวยการศูนย์ควบคุมการบิน 
สุราษฎร์ธานี 

- -  - - 0 7744 1132 
ต่อ 5555 

0 7744 1133 

25 ผู้อ านวยการศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน - -  - - 0 3252 0831 
ต่อ 5299 

0 3252 0833 

26 ผู้อ านวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ - -  - - 0 5327 0624 
ต่อ 4001 

0 5327 7600 
 

27 ผู้อ านวยการศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก - -  - - 0 553 01422 
ต่อ 7001 

0 5530 1422 
ต่อ 7070 

28 ผู้อ านวยการศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี - -  - - 0 4224 6803 
ต่อ 7111 

0 4224 9734 

29 ผู้อ านวยการศูนย์ควบคุมการบิน
อุบลราชธานี 

- - 0 4524 0798 
ต่อ 7809 

0 4525 6311 

30 ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจร 
ทางอากาศนครราชสีมา 

- - 0 4425 8952 0 4425 2793 

31 ศูนย์อ านวยการรักษาความปลอดภัยฯ      
กองบังคับการต ารวจน้ า   
- ศูนย์อ านวยการฯ ส่วนหน้า (บางรัก) 

155.200  1196 0 2384 2342 
 

0 2235 7187 

0 2394 1962 
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แผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม 

คณะท างานจัดท าแผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม กระทรวงคมนาคม 

 
 

ล าดับ หน่วยงาน ความถี่วิทยุ
สื่อสาร 
(MHz.) 

สายด่วน โทรศัพท์ โทรสาร 

32 ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ  
มีศูนย์ปฏิบัติการ 3 แห่ง  
1) ศนูยป์ฏิบัติการกองทัพเรือภาค 1 (สัตหีบ) 
2) ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือภาค 2 (สงขลา) 
3) ศนูยป์ฏิบัติการกองทัพเรือภาค 3 (ภูเก็ต) 

- - 
 

 - - 0 2475 4521 
0 3843 8592 
0 7432 5804 
0 7639 1598 

และ 
0 7639 3584 

0 2475 4119 

33 ศูนย์รวมข่าว บก.ทล. - - 1193 0 2354 6007 - - 
34 ศูนย์วิทยุส านักเทศกิจ  155.850  

155.900  
155.950  

- - 0 2224 3024-7 0 2224 6969 

35 ศูนย์อุบัติภัย กรุงเทพมหานคร  155.800  1555 0 2270 0889 0 2270 0889 
36 ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กทม.  
164.400  199 0 2354 6858 0 2354 6840 

37 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 150.150  1784  0 22241 7460  
0 2241 7450-6 

 

0 2241 7450-6 

38 ศูนย์วิทยุ กรมการปกครอง  162.125   - - 0 2241 5910-9 - - 
39 ศูนย์วิทยุ กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว  153.950  1155 0 2308 0333 0 2308 0919 
40 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

(ศูนย์นเรนทร) กระทรวงสาธารณสุข  
154.925  1669 0 2951 0282 0 2591 0364 

41 ศูนย์เอราวัณ ส านักการแพทย์ กทม.  162.825  1646 0 2223 9401-3 0 2622 9265-6 

 42 ศูนย์กู้ชีพวชิรพยาบาล  171.425  1554 0 2244 3624-8 0 2244 3200 
43 มูลนิธิปอเต็กตึ้ง  168.275   - -  0 2226 4444 0 2226 4455 
44 มูลนิธิร่วมกตัญญู  168.775   - - 0 2751 0951 0 2751 0944 

ต่อ 2102 
45 

 
ศูนย์ปฏิบัติการ กองบัญชาการต ารวจ
นครบาล 

162.300  191 0 2354 6152-3 0 2354 6279-
81 
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แผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม 

คณะท างานจัดท าแผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม กระทรวงคมนาคม 

 
 

ล าดับ หน่วยงาน ความถี่วิทยุ
สื่อสาร 
(MHz.) 

สายด่วน โทรศัพท ์ โทรสาร 

46 กองบังคับการต ารวจจราจร   154.550  1197 0 2515 3000 0 2515 3110 
47 สื่อมวลชน  1) สวพ. 91  

               2) ร่วมด้วยช่วยกนั 
               3) จส.100 

- - 1644 
1677 
1137 

0 2562 0033-4 
0 2730 2400 

0 2711 9151-8 

0 2579 0459 
0 2369 3858 
0 2711 9159 

 
6.2.2 ระบบการสื่อสารในแต่ละขั้นการด าเนินงาน 

1) การเตรียมการ/ก่อนเกิดภัย 
 ใช้การสื่อสารของส่วนราชการทหาร พลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในการ

ด าเนินการวางแผน เตรียมการ ประสาน การสถาปนาระบบการสื่อสารของภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให้
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตั้งแต่การเตรียมการ รวมทั้งจัดให้มีการฝึกซ้อมและการประเมินผลการปฏิบัติการ
สื่อสารร่วม กรณีเกิดเหตุการณ์การสู้รบ/การสงคราม/สาธารณภัย 

2) การระดมทรัพยากร/ขณะเกิดภัย 
 เมื่อสถานการณ์ความขัดแย้งเกิดความรุนแรงหรือมีการรุกล้ าอธิปไตย โดยก าลังของ

ฝ่ายตรงข้าม กระทรวงกลาโหมจัดตั้งศูนย์การสื่อสารร่วมเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารในวัน ร.  
(วันเริ่มระดมสรรพก าลัง) โดยให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนการสื่อสารตามแผนฯ ที่ก าหนดในการเตรียมการ ทั้งนี้
ให้เน้นการรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสารทุกระบบเป็นพิเศษ 

3) การเลิกระดมทรัพยากร/ภายหลังเกิดภัย 
 เมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ จะใช้การสื่อสารเช่นเดียวกับการเตรียมการ คือ ใช้การ
สื่อสารของส่วนราชการทหาร พลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในการติดต่อสื่อสาร เพ่ือท าการส่งมอบ
ยุทโธปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์ที่ฝ่ายทหารได้รับการสนับสนุนกลับคืนให้กับหน่วยต่างๆ พร้อมทั้งส ารวจตรวจสอบ
ความเสียหายของระบบการสื่อสารที่ใช้ในการปฏิบัติการเพ่ือจัดหา ซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพพร้อมปฏิบัติงาน
ต่อไป 
 



 

 

 

ภาคผนวก  
 

 

 

 



 

 

ผนวก  ก 
นิยามศัพท์ 

  
 

 
 



                                           นิยามศัพท์ 

1. “การเตรียมพร้อมแห่งชาติ” หมายถึง การเตรียมการในด้านต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ 

รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรเอกชน และภาคประชาชน ตั้งแต่ในภาวะปกติเพ่ือให้พร้อมที่จะป้องกันบรรเทา

และระงับ สาธารณภัย ภัยด้านความม่ันคงในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

2. “การบริหารราชการในภาวะไม่ปกติ” หมายถึง การปฏิบัติราชการ ตามนโยบายการเตรียมพร้อม

แห่งชาติและตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

3. “การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง” หมายถึง การจัดระเบียบเขตพ้ืนที่และการด าเนินการทั้งปวงในเขตท้องที่ 

หลังแนวการรบเพ่ือป้องกันและระงับการก่อความไม่สงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาภัยทางอากาศ 

การอพยพ การระงับการแตกตื่น เสียขวัญของประชาชน การตรวจตราและบ ารุงขวัญของประชาชน            

การสนับสนุนการปฏิบัติของฝ่ายทหาร การป้องกันและขัดขวางการกระท าของข้าศึกหรือฝ่ายตรงข้ามตลอดจน

การระงับและบรรเทาภัยที่เกิดขึ้น เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพ้ืนที่ ทั้งในภาวะปกติและภาวะไม่ปกติ   

หรือยามสงคราม 

4. “การระดมสรรพก าลังเพื่อการทหาร” หมายถึง การด าเนินการรวบรวมทรัพยากรของชาติ  

เพ่ือสนับสนุนทางการทหาร ซึ่งประกอบด้วยการระดมสรรพก าลังทางทหารกับการระดมสรรพก าลังทาง

อุตสาหกรรมเพ่ือทหาร 

5. “การระดมสรรพก าลังทางทหาร” หมายถึง กรรมวิธีซึ่งท าให้ก าลังทางทหารหรือส่วนหนึ่งของก าลัง

ทหารอยู่ในสภาพความพร้อมเพ่ือเผชิญกับภาวะไม่ปกติ ทั้งนี้รวมถึงการรวมและการจัดก าลังพล สิ่งอุปกรณ์ 

หรือวัสดุเพ่ือราชการทหารด้วย 

6. “การรับมอบทรัพยากร” หมายถึง การเตรียมรับมอบและการรับมอบทรัพยากร 

7. “การส่งมอบทรัพยากร” หมายถึง การอนุมัติส่งมอบ การเตรียมส่งมอบและการส่งมอบทรัพยากร 

8. “ทรัพยากร” หมายถึง ก าลังคน วัสดุ สิ่งอ านวยความสะดวก บริการและเงิน 

9. “พลเรือน” หมายถึง ส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และประชาชน 

10. “ก าลังคน” หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการ         

ทางทหาร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

11. “ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ” หมายถึง บุคคลที่ประกอบอาชีพที่มีความส าคัญต่อกิจกรรมทางทหารและ

กิจกรรมพลเรือน และเป็นอาชีพที่ส าคัญที่ต้องมีความช านาญพิเศษ ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ สถาปนิก วิศวกร 

แพทย์ ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ เป็นต้น 

12. “ภาวะปกติ” หมายถึง ภาวะที่ประเทศปราศจากภัยจากการกระท าของศัตรูภายในประเทศ หรือ

ภัยจากการรุกรานจากภายนอกประเทศ 



 

 

13. “ภาวะไม่ปกติ” หมายถึง ภาวะในระหว่างเวลาที่ประเทศมีภัยจากการกระท าของศัตรูอย่างรุนแรง

ภายในประเทศ หรือภัยจากการรุกรานจากภายนอกประเทศจนถึงขั้นที่ต้องการระดมสรรพก าลังของชาติและ

รวมถึงการรบ/การสงคราม 

14. “ภัยด้านความม่ันคง” หมายถึง ภัยที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ เช่น ภัยจากการก่อ

วินาศกรรม ภัยจากการก่อการร้าย ภัยทางอากาศ การก่อการจลาจล ภัยจากการสู้รบ และภัยจากการสงคราม 

เป็นต้น ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันประเทศ และ กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

15. “ภัยจากการสู้รบ” หมายถึง ภัยอันเกิดจากการกระท าของข้าศึกในภาวะไม่ปกติ และหมายรวมถึง  

สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในภาวะดังกล่าวด้วย 

16. “ภัยทางอากาศ” หมายถึง ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ 

17. “ยุทธภัณฑ์” หมายถึง บรรดาสิ่งของจ าเป็นทั้งสิ้นที่จัดให้แก่บุคคลหรือหน่วย เช่น เสื้อผ้า 

เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ อาวุธ และสิ่งของรายการอ่ืนที่คล้ายกัน 

18. “ยุทโธปกรณ์” หมายถึง สิ่งทั้งมวล (รวมถึงเรือรบ รถถัง อาวุธอัตตาจร อากาศยาน ฯลฯ และ

อะไหล่ที่เกี่ยวข้อง ชิ้นส่วนอะไหล่ ชิ้นส่วนซ่อมแซมและยุทธภัณฑ์สนับสนุน แต่ไม่รวมถึงอสังหาริมทรัพย์   

สถานที่ตั้งสาธารณูปโภค) อันจ าเป็นเพ่ือจัดเป็นยุทธภัณฑ์เพ่ือปฏิบัติการ เพ่ือด ารงและสนับสนุนกิจกรรม   

ทางทหารโดยไม่ค านึงถึงว่าการใช้ยุทโธปกรณ์นั้น กระท าเพ่ือความมุ่งหมายทางธุรการหรือทางการรบ 

19. “ยานพาหนะ” หมายความว่า ยานพาหนะทุกชนิดซึ่งสามารถบรรทุกคน สัตว์ หรือสิ่งของและ

เคลื่อนที่ไปได้ทั้งบนบก ในน้ า หรือในอากาศ ไม่ว่าจะเคลื่อนไปได้ด้วยแรงคน สัตว์ เครื่องยนต์ หรือพลังงานอ่ืนใด 

20. “วันเริ่มระดมสรรพก าลัง (วัน ร.)” หมายถึง วันเริ่มด าเนินการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ           

ทั่วประเทศ จากส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร                

ตามแผนป้องกันประเทศของกองทัพไทย 

21. “สถานการณ์ฉุกเฉิน” หมายความว่า สถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบ

เรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรืออาจท าให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของ

ประเทศตกอยู่ในภาวะคับขัน หรือการกระท าความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา การรบ

หรือการสงคราม ซึ่งจ าเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพ่ือรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต 

ผลประโยชน์ของชาติ   การปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน การด ารงชีวิตโดยปกติสุขของ

ประชาชน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบร้อยหรือประโยชน์ส่วนรวม หรือการป้องปัดหรือแก้ไข

เยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณอันมีมาอย่างฉุกเฉินและร้ายแรง 



22. “การจัดการในภาวะฉุกเฉิน” (Emergency Management) หมายถึง การจัดระบบและบริหาร

จัดการทรัพยากรและความรับผิดชอบเพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ 

23. “การเตรียมความพร้อม” (Preparedness) หมายถึง ความพยายามในการเตรียมการรับมือกับ             

สาธารณภัย มุ่งเน้นกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท าให้ผู้คนมีความสามารถในการคาดการณ์ เผชิญเหตุ และจัดการกับ

ผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ หากมีการเตรียมความพร้อมได้ดีจะท าให้สามารถด าเนินการต่าง ๆ 

ได้อย่างเหมาะสมทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการเกิดสาธารณภัย และเพ่ิมโอกาสในการรักษาชีวิต             

ให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์สาธารณภัยได้มากข้ึน 

24. “สาธารณภัย” หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์              

โรคระบาดสัตว์น้ า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจาก

ธรรมชาติ มีผู้ท าให้เกดิขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชนหรือความ

เสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ และให้ความหมายรวมถึงภัยทางอากาศและการก่อวินาศกรรมด้วย 

25. การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Exercise) หมายถึง การจ าลองสถานการณ์เพ่ือฝึกฝน

ทักษะหรือซักซ้อมกระบวนการการด าเนินงานที่ได้วางแผนไว้ เป็นแบบฝึกหัดเพ่ือให้ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่และ

ความรับผิดชอบในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้ฝึกซ้อมขั้นตอนปฏิบัติที่จ าเป็น ท าให้มีทักษะสามารถ                 

ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งช่วยให้พร้อมปฏิบัติงานได้จริงหากเกิดสาธารณภัยขึ้น 

26. การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (Civil Defense) หมายถึง การป้องกันพลเรือนให้ปลอดภัยจากการ

โจมตีของทหาร แต่ปัจจุบันครอบคลุมถึงการช่วยให้พลเรือนปลอดภัยจากการคุกคามทางสาธารณภัย                 

ด้วยหน้าที่ของกองก าลังป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (Civil defense force) จากเดิมที่มีแต่การฝึกการทหาร                 

จึงหมายรวมถึงการดูแลให้ประชาชนปลอดภัยจากสาธารณภัยและการปฏิบัติการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ                   

สาธารณภัย เช่น การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายในช่วงอพยพ การช่วยกระจายถุงยังชีพ การอ านวยความสะดวก               

ในการขนส่งอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ การช่วยซ่อมแซม ก่อสร้างบ้านเรือนที่เสียหายจากภัยธรรมชาติ 

27. การเผชิญเหตุ (Response) หมายถึง มาตรการหรือการปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ควรเกิดขึ้นอย่าง

รวดเร็วและทันท่วงทีเพ่ือรักษาชีวิตและให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชนที่ได้รับความ

เดือดร้อนจากเหตุการณ์สาธารณภัย เช่น การกู้ชีพกู้ภัย การปฐมพยาบาล การแจกถุงยังชีพและสิ่งของบรรเทาทุกข์ 

การบัญชาการในเหตุการณ์ฉุกเฉิน การประสานงานเพ่ือล าเลียงผู้ป่วย การบริหารจัดการศูนย์อพยพ 

28. การฟื้นฟู (Recovery) หมายถึง การปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด ารงชีพ และสภาวะวิถี

ความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเก่าตามความเหมาะสม            

โดยการน าเอาปัจจัยต่าง ๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข้ ามาช่วยในการฟ้ืนฟูด้วย (Build back 

better) หมายรวมถึง การซ่อมสร้าง (Reconstruction) และการฟื้นสภาพ (Rehabilitation)  

 



29. การฟื้นสภาพ , การเยียวยา (Rehabilitation) การจัดการความเสียหายหรือผลที่เกิดจากสาธารณภัย

เพ่ือพลิกฟ้ืนสภาวะการด ารงชีพของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดสาธารณภัยให้กลับคืนสู่สภาพที่เป็นอยู่

ก่อนหน้านี้  รวมทั้งการดูแลสภาพจิตใจและจิตสังคม (Psychosocial Support) ของผู้ ได้รับผลกระทบ 

ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตามความจ าเป็น 

30. การบัญชาการ (Command) หมายถึง การท าหน้าที่อ านวยการ สั่งการหรือการควบคุมโดยอาศัย
อ านาจที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย กฎระเบียบหรืออ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบ 

31. การบัญชาการร่วม (Unified Command) หมายถึง การประยุกต์ใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์  
เมื่อมีหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดการเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน หรือ
เมื่อเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นขยายตัวข้ามขอบเขตอ านาจหน้าที่ทางการเมือง หน่วยงานต่าง ๆ จะท างานร่วมกัน
ผ่านตัวแทนของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกในหน่วยบัญชาการร่วม มีหน้าที่หลักในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ร่วม และจัดท าแผนเผชิญเหตุที่จะใช้ร่วมกันเพียงแผนเดียว 

32. การบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command) หมายถึง หน่วยบัญชาการที่ท าหน้าที่รับผิดชอบ

การจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในภาพรวม และประกอบด้วยผู้บัญชาการเหตุการณ์ และเจ้าหน้าที่

สนับสนุนที่ได้รับมอบหมาย 

33. ผู้บัญชาการ (National Command) หมายถึง ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิ

34. ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander) หมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบการด าเนิน

กิจกรรมทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับเหตุฉุกเฉินที่เกิดข้ึน และรับผิดชอบการพัฒนากลยุทธ์ และยุทธวิธี และการสั่งใช้

และการจัดส่งทรัพยากร ผู้บัญชาการเหตุการณ์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยรวมต่อการปฏิบัติการ

ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน และรับผิดชอบการจัดการปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉินในสถานที่เกิดเหตุทั้งหมด 

35. ผู้อ านวยการ (Director) หมายถึง ผู้อ านวยการกลาง ผู้อ านวยการจังหวัด ผู้อ านวยการอ าเภอ 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น และผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 

36. การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction : DRR) หมายถึง แนวคิดและวิธีปฏิบัติ

ในการลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยผ่านความพยายามอย่างเป็นระบบที่จะวิเคราะห์

และบริหารจัดการปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ือด าเนินนโยบาย มาตรการ หรือ

กิจกรรมต่าง ๆ ในการลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ท าให้เกิดความเปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพในการจัดการ

ปัญหา มีเป้าหมายในการลดความเสี่ยงที่มีอยู่ในชุมชนและสังคมในปัจจุบัน และป้องกันความเสี่ยงที่อาจ

เกิดข้ึนในอนาคต 

37. การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง ปฏิบัติการลดผลกระทบทางลบโดยตรงของภัยที่เป็น

อันตรายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากผลกระทบทางลบของภัยโดยมากไม่สามารถขจัดให้หมดไปอย่าง

สิ้นเชิง แต่ขนาดและความรุนแรงของความเสียหายสามารถทอนลงได้จากการด าเนินนโยบายและกิจกรรมต่าง ๆ 



38. การวิเคราะห์ความเสี่ยง  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการ

ก าหนดลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ภัยที่เกิดขึ้นและประเมินสภาวะเปิดรับต่อ

ความเสี่ยง (exposure) ความเปราะบาง (vulnerability) และศักยภาพ (capacity) ในการรับมือของชุมชน                   

ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การด ารงชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการ

เกิดผลกระทบจากภัยในพ้ืนที่หนึ่ง ๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 

39. การสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์  (Incident Management Assistance Team : IMAT) 

หมายถึง การจัดรูปแบบการบัญชาการเหตุการณ์ ซึ่งประกอบด้วยทีมงานบัญชาการและทีมงานปฏิบัติการ    

และเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมอ่ืน ๆ ภายในโครงสร้างระบบบัญชาการที่สามารถจะจัดส่งไปปฏิบัติงานหรือลงมือ

ปฏิบัติงานได้ตามความจ าเป็น มีการก าหนดคุณสมบัติและการรับรองอย่างเป็นทางการ 

40. การอพยพ (Evacuation) หมายถึง การเคลื่อนย้าย การกระจาย และการน าพลเรือนออกจากพ้ืนที่

อันตราย หรือพ้ืนที่ที่อาจเป็นอันตรายอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนและมีการก ากับดูแล รวมถึงการรับรองและ

การดูแลบุคคลเหล่านี้ในสถานที่ปลอดภัยด้วย 

41. “กลุ่มเปราะบาง” (Vulnerable Group) หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความสามารถจ ากัดในการเผชิญ

เหตุการณ์สาธารณภัย ซึ่งต้องการความดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ บุคคลทุพลภาพ ผู้ป่วย  

ผู้พลัดถิ่น ผู้ลี้ภัย คนต่างด้าว 

42. ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) หมายถึง วิธีการที่

ได้ก าหนดหรือจัดท าข้ึนเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องปฏิบัติตามอย่างเป็นกิจวัตรในการท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง 

43. ความสูญเสีย (Loss) หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงของการหมุนเวียนสินค้าและบริการ รวมถึงสภาพ

ทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลจากสาธารณภัย ความเปลี่ยนแปลงนี้ เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงระยะเวลาที่ เกิดสาธารณภัย  

จวบจนกระทั่งมีการซ่อมแซมหรือสร้างใหม่ของทรัพย์สินที่เสียหาย และมีการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์ 

ในบางกรณีอาจใช้เวลาหลายปี 

44. ข่าวสาร (Intelligence) หมายถึง ข่าวสารที่เกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ

ของการบัญชาการเหตุการณ์ เป็นภารกิจของส่วนแผนงานซึ่งมุ่งเน้นไปที่ข่าวสารในเหตุฉุกเฉิน 

45. “ข้อมูลข่าวสารลับ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ ที่มีค าสั่งไม่ให้
เปิดเผยและอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของรัฐหรือที่เกี่ยวกับเอกชน ซึ่งมีการก าหนดให้มีชั้นความลับเป็น ชั้นลับ ชั้นลับมาก หรือชั้นลับ
ที่สุด ตามระเบียบนี้โดยค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและประโยชน์แห่งรัฐประกอบกัน 

 
 
 



46. การเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) หมายถึง การให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และ                  
ทันเหตุการณ์ผ่านทางหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ เพ่ือให้บุคคลที่ก าลังเผชิญความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย
สามารถกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงและพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

47. การบรรเทาทุกข์ (Relief) หมายถึง การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในทันทีที่เกิดสาธารณภัย                      
เพ่ือรักษาชีวิตและตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานให้ผู้ประสบภัยสามารถด ารงชีพอยู่ได้ 

48. แผนที่เสี่ยงภัย (Hazard Map) หมายถึง แผนที่แสดงพ้ืนที่ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัย เช่น 

อุทกภัย สึนามิ ภูเขาไฟระเบิด เป็นผลของการประเมินความเป็นไปได้ ความถี่ของการเกิดภัย ตลอดจนความ

รุนแรงของภัยนั้น ๆ 

49. แผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan) หมายถึง แผนซึ่งจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือสั่งด้วยวาจา 

ซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ทั่วไปที่สะท้อนหรือแสดงถึงกลยุทธ์ในภาพรวมส าหรับการจัดการเหตุฉุกเฉิน อาจ

รวมถึงการก าหนดทรัพยากรที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน ภารกิจที่มอบหมาย และข้อมูลข่าวสารส าหรับจัดการ

เหตุฉุกเฉินระหว่างช่วงระยะเวลาการปฏิบัติการช่วงหนึ่งหรือหลายช่วง 

50. “สิ่งอุปกรณ์” หมายถึง สิ่งทั้งมวลอันจ าเป็นส าหรับจัดเป็นยุทธภัณฑ์การซ่อมบ ารุงและการ

ปฏิบัติการของก าลังรบทางทหาร 

51. ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระท าของมนุษย์ที่อาจน ามาซึ่ง 

ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนท าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

52. ศูนย์ประสานข้อมูลร่วม (Joint Information Center : JIC) หมายถึง สถานที่ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือท า

หน้าที่ประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่เกี่ยวข้อกับการด าเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน ศูนย์ประสาน

ข้อมูลร่วมเป็นจุดกลางของการติดต่อส าหรับสื่อข่าวทุกประเภท 

53. หน่วยสนับสนุน (Supporting Agency) หมายถึง หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน และ/หรือให้               

ความช่วยเหลือด้านทรัพยากรแก่หน่วยงานอื่น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ผนวก  ข 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 



กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. กฎหมาย นโยบาย และแผนที่เกี่ยวข้องด้านภัยจากการสู้รบ    

   1. พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 

   2. พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ. 2530 

   3. พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

   4. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

   5. พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 

   6. แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) 

   7. แผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือการป้องกันประเทศ 

   8. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 

2. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายหลักในการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ โดยมีกฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/ค าสั่งอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้ 

2.1 กฎหมายหลัก 
 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

 (1)  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการ
บ าบัดภยันอันตรายจากสาธารณภัย พ.ศ. 2554  

 (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองกรณี
ผู้ประสบภัย หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ร้องขอหลักฐานเพ่ือรับการสงเคราะห์ หรือบริการอ่ืนใด 
พ.ศ. 2552 

 (3) ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง แบบหนังสือรับรองผู้ประสบภัย 

2.2  กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/ค าสั่ง ที่ส าคัญ เพื่อการสนับสนุนการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 (1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

 (1.1)  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ า
เนื่องจากน้ ามัน พ.ศ. 2547 



 (1.2)   ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 

 
    (1.3) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริจาคและการให้ความช่วยเหลือ       
ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2542 
  (1.4) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานด้านสาธารณูปโภค พ.ศ. 2529 
 (1.5) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2538 
 (1.6) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยนโยบายการฟื้นฟูทะเลไทย พ.ศ. 2539 
   (1.7) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2544 

 (2)  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และระเบียบกระทรวงการคลัง 
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

(2.1) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 

-  หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 

(2.2)  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือคนไทยใน
ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 

(2.3)  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็นในการรักษาความม่ันคงของประเทศ พ.ศ. 2532 

(2.4)  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือการป้องกันขจัด
ภาวะมลพิษทางทะเลเนื่องจากน้ ามัน พ.ศ. 2527 

(2.5)  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือราษฎรที่
ประสบภาวะฝนแล้ง พ.ศ. 2521 

(3)  พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจาก
อุทกภัย พ.ศ. 2555 

(4)  พระราชบัญญัติ/ระเบียบ/ประกาศ/ค าสั่งอ่ืนๆ 
(4.1) พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2542 
(4.2) พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ  

การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 
(4.3) พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 
(4.4)  พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ 

สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 
 



(4.5)  ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน 

(4.6)  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ พ.ศ. 2547 
 (4.7)  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการช่วยเหลือฟ้ืนฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ผนวก  ค 
ค าสั่งจัดตั้งศูนย์อ านวยการเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม 



 



 



 



 

 

ผนวก  ง 
โครงสร้างศูนย์อ านวยการเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม 

 

 

 



 

โครงสร้างศูนย์อ านวยการเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ศูนย์อ านวยการเตรียมพร้อมด้านการคมนาคม 

ด้านทางบก ด้านทางราง 

ผู้อ านวยการศูนย์ ฯ 

รองผู้อ านวยการศูนย์ฯ 

เลขานุการศูนย์ฯ 

ด้านทางอากาศ ด้านทางน้ า 



 
 

 

 

 

ผนวก  จ 
ค าสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติการเตรียมพร้อม 

ด้านการคมนาคม (จังหวัด) 

 

 



 



 

 



 

 

ผนวก  ฉ 
ค าสั่งคณะกรรมการบริหารความมั่นคงและความปลอดภัยในภาคคมนาคม 

ที่ 1/2561 

เรื่อง  แต่งตัง้คณะท างานจัดท าแผนเตรยีมพร้อมด้านการคมนาคม 

 



 



 




