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แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

 ๑. ความน�า

	 	 ในห้วงที่ผ่านมา	 ประเทศไทยจัดให้มีการเตรียมพร้อมของประเทศในการรับมือ							

ภัยคุกคามต ่างๆ	 ท้ังที่ เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษย ์สร ้างขึ้น	 โดยก�าหนดให ้มีแผน

เตรียมพร้อมแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๕๑๗	 แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๒๐	

แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 นโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 และ

ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ	(พ.ศ.	๒๕๕๗	–	๒๕๖๑)	ซึ่งให้ความส�าคัญกับการเตรียมพร้อม

ใน	๓	ด้าน	คือ	ด้านสาธารณภัย	ด้านภัยจากการสู้รบ	และด้านวิกฤตการณ์	ความมั่นคง

	 	 ในป ัจจุบันและในอนาคต	 ประเทศไทยมีแนวโน ้มเผชิญกับภัยคุกคามที่ มี 

ความซับซ้อน	ครอบคลุม	เชื่อมโยงหลายมิติ	ส ่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

มากยิง่ขึน้	ดงันัน้	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงแผนที่เกี่ยวข้องกบั	๑)	ด้านสาธารณภยั	

คือ	 กระทรวงมหาดไทย	 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 ได้ก�าหนดแผนการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 เพื่อเป็นหลักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย									

๒)	 ด้านภัยจากการสู ้รบ	 คือ	 กระทรวงกลาโหม	 โดยกรมการสรรพก�าลังกลาโหม	 ได้ก�าหนด								

แผนผนึกก�าลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ	 เพื่อเป็นหลักในการป้องกันประเทศ	และ			

๓)	ภัยด้านวิกฤตการณ์ความมั่นคง	อาทิ	ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	ปัญหาความม่ันคงทางทะเล	

และปัญหาโรคอุบัติใหม	่ รวมทั้งรัฐบาลได้ให ้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อม

แห่งชาติ	 โดยระบุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ	 ระยะ	๒๐	ปี	 (พ.ศ.	๒๕๖๑	–	๒๕๘๐)	 เรื่องการพัฒนา

ประสิทธิภาพระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	และศักยภาพในการป้องกันประเทศ

	 	 ยิ่งไปกว่านั้น	 การเตรียมความพร้อมของประเทศเพื่อรับมือกับภัยคุกคามยังต้อง 

ปฏิบัติตามกรอบความร ่วมมือระหว ่างประเทศที่ เกี่ยวข ้อง	 อาทิ	 วาระการพัฒนาที่ยั่ งยืน 

ค.ศ.	 ๒๐๓๐	 กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 สมัยที่	 ๒๑	

กรอบการด�าเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ	พ.ศ.	๒๕๕๘	–	๒๕๗๓	ความตกลง 

อาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน	และ	กรอบความคิดริเริ่ม 

นันเซ็นว ่าด ้วยการคุ ้มครองผู ้พลัด ถ่ินที่ ได ้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ	 ซ่ึงประเทศไทยจ�าเป็นต้องด�าเนินการทั้งในเรื่องความร่วมมือและการปรับนโยบาย	

ยุทธศาสตร์	แผน	และมาตรการ	ให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือดังกล่าวด้วย

	 	 ส�านักงานสภาความม่ันคงแห ่งชาติ 	 ในฐานะท่ีเป ็นหน ่วยงานหลักในระดับ

นโยบายและยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง	และรับผิดชอบโดยตรงในยุทธศาสตร์																	 

๑



การเตรียมพร้อมแห่งชาติ	(พ.ศ.	๒๕๕๗	–	๒๕๖๑)	จึงได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ฯ	ให้มีความก้าวทัน 

ต่อสถานการณ์	 ตลอดจนสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

โดยก�าหนดเป็นแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ	 (พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	 ซ่ึงเป็นกรอบและทิศทางหลัก 

ของประเทศในการเตรียมพร้อมแห่งชาติให ้ทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องน�าไปก�าหนดแผนงาน 

โครงการ	 งบประมาณรองรับ	 ให ้ เป ็นไปในทิศทางเดียวกัน	 ท�าให ้สามารถพัฒนาระบบ 

การเตรียมพร้อมของประเทศด้วยการผนึกก�าลังทุกภาคส่วนอย่างมีเอกภาพ	รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 

ลดความเสี่ยง	ลดความสูญเสีย	และผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ๒. การด�าเนินงานเตรียมพร้อมแห่งชาติที่ผ่านมา

	 	 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 –	 ๒๕๖๑)									

ได้น�ายุทธศาสตร์ฯ	 ไปสู ่การปฏิบัติ	 ในระดับกระทรวงและกรม	 โดยก�าหนดให้มีโครงการส�าคัญ	

(Flagship	 Project)	 ท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการด้านความม่ันคงภายใต้นโยบายรัฐบาล													

๓	โครงการ	คือ	๑)	โครงการพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์	๒)	โครงการจัดท�าแผนรองรับและ

อ�านวยการขับเคลื่อนของหน่วยงานด้านสาธารณภัยและการป้องกันประเทศ	 และ	 ๓)	 โครงการ

เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ	 พร้อมไปกับการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ฯ	 ไปสู่การปฏิบัติ									

ในระดับพื้นที่	 ซ่ึงให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคเอกชน	 รวมทั้ง									

การบรรจุเนื้อหายุทธศาสตร์ฯ	ไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

	 	 ผลการด�าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ	ที่ส�าคัญ	คือ	การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์

ระดับชาติ	 (Crisis	 Management	 Exercise:	 C-MEX)	 ด�าเนินการมาแล้วตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐									

ซึ่งเป็นการฝึกซ้อมจัดการภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างบูรณาการ	 โดยเช่ือมโยงกับการฝึกซ้อมของ

หน่วยงานต่างๆ	และส่งผลให้ทุกหน่วยงาน	ภาคเอกชน	และภาคประชาชนท่ีเข้าร่วมการฝึกฯ						 

มีความรู้	ความเข้าใจ	ความเชี่ยวชาญ	ทักษะ	และสามารถปฏิบัติตามเป้าหมายของการฝึกฯ	ได้อย่าง

ครบถ้วน	ตลอดจนน�าไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการเตรียมพร้อมของประเทศให้ดียิ่งขึ้น

	 	 อย่างไรก็ตามยังพบปัญหาและอุปสรรคที่ส�าคัญของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ 

ดังนี้	 ๑) ด้านการบริหารจัดการ ยังประสบปัญหาการประสานงานของหน่วยงานในทุกระดับ								

ทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน	ตลอดจนกับภาคเอกชนและภาคประชาชน	ที่ขาดการบูรณาการ 

แผนงาน/โครงการรองรับยุทธศาสตร์ฯ	อย่างแท้จริง	รวมทั้งหน่วยงานในระดับจังหวัดยังไม่สามารถ 

ก�าหนด	แผนยุทธศาสตร์รองรับแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติที่เชื่อมโยงกันและเป็นการเฉพาะได้ 

๒)	ด้านกฎหมาย	ยังพบปัญหาและอุปสรรคการบูรณาการกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับที่แตกต่าง 

กันของหน่วยงานแต่ละระดับ	 ท�าให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติ	 และ	 ๓) ด้านงบประมาณ 

ยังพบปัญหาและอุปสรรคเรื่องระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีหลายขั้นตอน 

๒



ท�าให ้การแก ้ ไขป ัญหาล ่าช ้า 	 รวมทั้ งค� าของบประมาณด ้านการเตรียมพร ้อมยังไม ่ ได ้รับ 

การให้ความส�าคัญไว้ในล�าดับต้น	

	 ๓. การประเมินสถานการณ์ ปัญหา ผลกระทบ และแนวโน้มของภัยคุกคาม                

ที่เกี่ยวข้องกับระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ

	 	 โลก	 ภูมิภาค	 และประเทศก�าลังเผชิญกับปัญหาภัยคุกคามที่มีลักษณะเช่ือมโยง

และซับซ้อน	ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษยชาติในวงกว้าง	และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

ดังนั้น	 การจัดท�าแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 –	 ๒๕๖๔)	 จึงให ้ความส�าคัญกับ 

การประเมินสถานการณ์	 ป ัญหา	 ผลกระทบ	 และแนวโน้มของภัยคุกคามที่ เช่ือมโยงกรอบ 

ความร่วมมือระหว่างประเทศและเกี่ยวข้องกับระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	 โดยแบ่งออกเป็น						

๓	ด้านหลัก	ดังนี้

	 	 ๓.๑	 ด้านสาธารณภัย 

   สถานการณ์ภาพรวม	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 (Climate	 Change) 

ท�าให้เกิดภาวะลมฟ้าอากาศสุดโต่ง	 (Extreme	 Weather)	 ที่รุนแรงขึ้นและถี่ขึ้น	 ระดับน�้าทะเล 

ของโลกสูงขึ้น	และเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่	เช่น	เกิดภาวะหนาวจัดในฤดูหนาว	และแล้งจัดในฤดูร้อน 

การเกิดพายุหมุน	การกัดเซาะชายฝั่งทะเล	น�้าป่าไหลหลาก	การเกิดอุทกภัยขนาดใหญ่	ปัญหาดิน

โคลนถล่ม	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	 ยังมีภัยพิบัติที่ไม่อาจคาดการณ์ได้	 อาทิ	 แผ่นดินไหว	 คลื่นสึนาม	ิ

ภูเขาไฟระเบิด	 ไฟป่า	 และหมอกควัน	 ซึ่งล้วนเป็นสาธารณภัยที่มนุษยชาติจะต้องเผชิญในปัจจุบัน

และมีแนวโน้มมากขึ้นในอนาคต

   ผลกระทบภาพรวม	 จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดความเสียหาย 

ในวงกว้างต่อสังคมและชุมชน	 ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	โดยในเชิงปริมาณพบว่า	อุณหภูม	ิ					

จะเพ่ิมขึ้น	๑.๑	 –	๖.๔	 องศาเซลเซียส	 ในช่วงปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	–	๒๕๖๓	ท�าให้เกิดสภาวะอากาศ

แปรปรวนและสภาพอากาศเลวร้ายบ่อยครั้ง	 ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	

ทรัพยากรธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อม	สร้างความเสียหายต่อประเทศต่างๆ	มูลค่าหลายพันล้านบาท 

และในเชิงคุณภาพพบว่า	เกิดการขาดแคลนน�้าในบางภูมิภาค	ระดับน�้าทะเลสูงขึ้น	การเปลี่ยนแปลง 

ของผลิตผลทางการเกษตร	 ความเสียหายทางเศรษฐกิจมูลค่ามหาศาล	 การเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 

ส่งผลให้เกิดปัญหาทางจิตใจ	 การสูญพันธุ ์ของส่ิงมีชีวิตบางชนิด	 รวมทั้งการกลายพันธุ ์และ 

แพร่กระจายของเช้ือโรคชนิดใหม่ๆ	เพิ่มมากขึ้น	ที่ส�าคัญยังไม ่สามารถคาดการณ์แน่ชัดได ้ว ่า 

แต่ละภูมิภาคบนโลกจะเกิดภัยแตกต่างกันอย่างไร	ประเทศต่างๆ	จึงต้องเข้ามาร่วมมือหามาตรการ 

ลดความเสี่ยง	 (Risk	 Reduction)	 การป้องกัน	 (Prevention)	 การบรรเทา	 (Mitigation)	 และ									

การปรับตัว	 (Adaptation)	 ภายใต้กรอบการด�าเนินการหลักที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 ๑)	 วาระการพัฒนา									

๓



ที่ยั่งยืน	ค.ศ.	๒๐๓๐	(The	2030	Agenda	for	Sustainable	Development)	๒)	กรอบอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 (United	Nations	Framework	Convention	

on	Climate	Change:	UNFCCC)	และพิธีสารเกียวโต	(Kyoto	Protocol)	๓)	กรอบการด�าเนินงาน 

เซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 –	 ๒๕๗๓	 (Sendai	 Framework	 for 

Disaster	 Risk	 Reduction	 2015-2030:	 SFDRR)	 ๔)	 ปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยการลดความเสี่ยง

จากภัยพิบัติในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก	พ.ศ.	๒๕๕๗	(The	Bangkok	Declaration	on	Disaster 

Risk	Reduction	in	the	Asia	–	Pacific	2014)	๕)	ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติ 

และการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน	 (ASEAN	 Agreement	 on	 Disaster	 Management	 and 

Emergency	Response:	AADMER)	และ	๖)	วาระความมั่นคงทางสุขภาพของโลก	(Global	Health	

Security)

   แนวโน้มภาพรวม	 จะมีความซับซ้อนและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น	 เน่ืองจาก

อุณหภูมิโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้โอกาสการเกิดสาธารณภัยอันเนื่องมาจากสภาพ

ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงยังคงมีสูง	นอกจากนี้	องค์การสหประชาชาติ	คาดการณ์ว่าในปี	พ.ศ.	๒๕๙๓	

ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นมากกว่าหนึ่งเท่าตัว	จากปัจจุบันที่มีประชากรอยู่ประมาณ	๗,๒๐๐	ล้านคน 

ซ่ึงจะท�าให้เกิดการใช้ทรัพยากรตอบสนองความต้องการในการบริโภคที่ไร ้ขีดจ�ากัดของมนุษย์ 

เป็นเหตุให้ระบบนิเวศถูกท�าลายลงอย่างรวดเร็ว	 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ	 เช่น 

การเพิ่มการแข่งขันทางทรัพยากรระหว่างประเทศ	การอพยพของผู้คนจ�านวนมหาศาลจากพื้นที่ 

ที่ได ้รับผลกระทบหนักสุด	ความท ้าทายต ่อการรวมตัวกันของประเทศส�า คัญเนื่องมาจาก 

ระดับน�้าทะเลที่สูงขึ้น	และผลต่อเนื่องจากปัจจัยต่างๆ	ดังกล่าว	ท�าให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการสู้รบ 

กันขึ้น	 รวมทั้งภัยพิบัติบางประการที่ไม่สามารถคาดเดาการเกิดได้	 ยังเป็นปัญหา	 ที่ต้องมีการพัฒนา 

ระบบการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ให้รัดกุม	และบริหารจัดการภัยตั้งแต่ก่อนเกิดภัย	ขณะเกิดภัย	

และการฟื้นฟูเยียวยาหลังภัยพิบัติทั้งในเชิงกายภาพและจิตใจต่อไป

   กรณีของประเทศไทย	 จากผลกระทบของสถานการณ์และแนวโน ้ม 

ในภาพรวม	 ท�าให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับสาธารณภัย	 ซ่ึงเกิดขึ้นบ่อยครั้งและไม่สามารถ 

หลีกเลี่ยงได้	โดยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา	ประเทศไทยได้รับความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

จ�านวนมหาศาล	 เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ	 สังคม	 และคุณภาพชีวิตในภาพรวม 

โดยเฉพาะจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 มีผู้เสียชีวิตจ�านวนถึง	 ๕,๓๙๕	 คน	

เหตุการณ์มหาอุทกภัย	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	มีความเสียหายสูงถึง	๑.๔๔	ล้านล้านบาท	สถานการณ์

ภัยแล้ง	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 มีความเสียหายสูงถึง	 ๓	 พันล้านบาท	 จึงท�าให้เกิดการตื่นตัวในเชิง

นโยบายของรัฐ	 ความตระหนักรู้ของสาธารณชน	 ระบบอาสาสมัคร	 ระบบการจัดการสาธารณภัย

๔



และการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินของประเทศให้มีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้น ในขณะที่แนวโน้ม 

สาธารณภัยระยะต่อไปจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น	ดังน้ัน	ระบบการจัดการสาธารณภัยจึงจ�าเป็นต้องได้รับ 

การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการท�างานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ให้มีการบูรณาการกันอย่างมีเอกภาพ	 พร้อมไปกับการพัฒนาองค์ความรู้	 การจัดการระบบฐานข้อมูล

ด้านสาธารณภัย	 และสร้างความตระหนักรู้	 ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเตรียมพร้อมรับมือกับ

สาธารณภัย

	 	 ๓.๒ ด้านภัยที่เกิดจากการสู้รบ

   สถานการณ์ภาพรวม	ถึงแม้สถานการณ์ภัยที่เกิดจากการสู้รบจะมีแนวโน้ม 

ลดลง	แต่ก็ยังด�ารงอยู ่และมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา	เพราะเป็นปัญหาท่ีเกี่ยวข้อง								

กับปัจจัยทางประวัติศาสตร์	 การเมือง	 สังคม	 วัฒนธรรม	ความขัดแย้งด้านอาณาเขตแบบรัฐต่อรัฐ 

ทั้งด้านอาณาเขตทางบก	 การอ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล	 และภูมิรัฐศาสตร์	 อาทิ	 การพัฒนา 

ด้านนิวเคลียร์	 ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี	 การประกาศ	 “เขตแสดงตนเพื่อ 

การป้องกันทางอากาศในทะเลจีนตะวันออก”	 (Air	Defense	 Identification	Zone:	ADIZ)									

เหนือทะเลจีนตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน	 ครอบคลุมพื้นที่พิพาท	 

ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศญี่ปุ่น	กรณีหมู่เกาะเตียวหยู/เซนกากุ	และพ้ืนที่สถานี 

วิจัยของสาธารณรัฐเกาหลี	ความขัดแย้งกรณีการอ้างกรรมสิทธ์ิเหนือหมู่เกาะสแปรตลีย์และพาราเซล 

ของหลายประเทศ	 ท�าให้เกิดปัญหาข้อพิพาทและความขัดแย้งระหว่างประเทศที่ส�าคัญจะทวี	

ความรุนแรงมากขึ้น	 เนื่องจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตอาวุธที่มี

อานุภาพท�าลายล้างสูง

   ผลกระทบภาพรวม 	ภัยที่ เ กิ ดจากการสู ้ รบจะท� า ให ้ เกิดผลกระทบ 

ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม	 โดยตรงท�าให้มีผู ้เสียชีวิตและความเสียหายต่อทรัพย์สิน	 เกิดปัญหา

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 รวมทั้งเกิดผู ้ลี้ภัยจากสงครามและการสู ้รบที่น�าไปสู ่การอพยพ 

ข้ามพรมแดน	กลายเป็นปัญหาคนพลัดถิ่นที่ประเทศปลายทางต้องเผชิญกับปัญหามากขึ้น	โดยอ้อม 

ท�าให้เกิดความระส�่าระสายทางการเมือง	การด�าเนินกิจกรรมทางสังคมมีความโกลาหล	เกิดปัญหา

อาชญากรรมทางสังคม	 เศรษฐกิจหยุดชะงักจากการที่ประชาชนและนักลงทุนขาดความเช่ือม่ัน	

เกิดภาวะยากจน	และส่งผลกระทบต่อจิตใจในระยะยาว	

   แนวโน้มภาพรวม	 ภูมิภาคและโลกยังเผชิญกับปัจจัยที่น�าไปสู่การสู้รบได	้

อาทิ	 การผลิตและสะสมอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง	 การจัดหาอาวุธเพื่อแสดงแสนยานุภาพ																		

ทางทหารในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติของแต่ละประเทศ	 การแข่งขันทางเศรษฐกิจที่น�าไปสู	่

การแย่งชิงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด	 การแข่งขันและการขยายอิทธิพลของประเทศมหาอ�านาจ

๕



ในแต่ละภูมิภาคของโลก	 ความขัดกันของความเช่ือและลัทธิอุดมการณ์	 อย่างไรก็ตาม	 แนวโน้ม											

ภัยจากการสู้รบยังมีอัตราการเกิดต�่า	แต่มีความเสี่ยงสูง	จึงเป็นสถานการณ์ที่ไม่สามารถวางใจได้

   กรณีของประเทศไทย	ป ัจจัยเสี่ยงที่ เป ็นเหตุของความขัดแย ้งน�าไปสู  ่

ภัยจากการสู ้รบที่ส�าคัญ	 คือ	 ป ัญหาข ้อพิพาททางเขตแดนหลายพื้นที่กับประเทศรอบบ้าน 

มีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งและการกระทบกระทั่งได้	ที่ผ่านมาเกิดการสู้รบบ้าง	แต่สามารถแก้ไข 

ปัญหาได้ด้วยการใช้หลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 ข้อกฎหมาย	 หลักมนุษยธรรม	 และ															

การประนีประนอม	 อย่างไรก็ตาม	 ประเทศไทยยังคงประสบปัญหาผู ้หลบหนีภัยจากการสู้รบ															

จากประเทศรอบบ้าน

	 	 ๓.๓	 ด้านวิกฤตการณ์ความมั่นคง

   สถานการณ์ภาพรวม	สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน ์

และเข้าสู่โลกดิจิทัล	 เกิดปรากฏการณ์ของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มีความหลากหลาย	 ซับซ้อน											

ข้ามพรมแดน	และรุนแรงมากยิ่งขึ้น	ครอบคลุมทั้งตัวแสดงที่เป็นรัฐและมิใช่รัฐ	อาทิ	การแพร่ขยาย 

ของอาวุธท�าลายล้างสูง	เครือข่ายการก่อการร้ายสากล	องค์กรอาชญากรรมข้ามชาต	ิการก่อวินาศกรรม	

การก่อจลาจล	 ความมั่นคงทางทะเล	 ความมั่นคงทางไซเบอร์	 ความมั่นคงทางอวกาศ	 ความม่ันคง

ทางพลังงาน	 ความมั่นคงทางอาหาร	 ความม่ันคงทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรรมข้อมูล 

ทางการเงินการธนาคารและข ้อมูลหน่วยงานราชการ	 การเผชิญกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เป็น 

ความท้าทายต่อการพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	 การผลิตยา	 หรือวัคซีน								

เพ่ือค้นหา	ป้องกัน	ควบคุม	และรักษาโรค	รวมไปถึงภัยคุกคามอื่นที่เกี่ยวข้อง	ท�าให้เกิดวิกฤตการณ์

ความมั่นคงในหลายมิติ	ทั้งในระดับโลก	ระดับภูมิภาค	และระดับประเทศ

   ผลกระทบภาพรวม	ปัญหาวิกฤตการณ์ความมั่นคงที่เกิดจากภัยคุกคาม 

รูปแบบใหม่ส่งผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมในทุกระดับ	โดยตรงท�าให้เกิดการสูญเสียชีวิตและ 

ทรัพย์สิน	 สิทธิและเสรีภาพการด�ารงชีวิตที่เป็นปกติของประชาชน	 โดยอ้อมท�าให้เกิดภาวะ 

ของความหวาดระแวง	ความรู ้สึกไม่มั่นคง	การสูญเสียความเชื่อมั่นของทุกภาคส่วน	ตลอดจน 

เกิดความถดถอยในการพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคม	และความมั่นคงของโลก

   แนวโน้มภาพรวม	 ปัญหาที่เกิดจากวิกฤตการณ์ความมั่นคงทั้งในระดับโลก 

ระดับภูมิภาค	 และระดับประเทศมีแนวโน ้มเพิ่มขึ้นในเชิ งปริมาณและมีรูปแบบที่ซับซ ้อน 

หลากหลาย	 โดยเฉพาะวิกฤตการณ์ที่เกิดจากการก่อการร้ายและการก่อวินาศกรรมในลักษณะ

เครือข่ายปฏิบัติการข้ามพรมแดน	 และโรคอุบัติใหม่	 ผนวกกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว	 จะย่ิงท�าให้วิกฤตการณ์ความม่ันคงแพร่กระจาย

อย่างกว้างขวาง	รวดเร็ว	ซับซ้อน	และยากต่อการติดตามแก้ไขปัญหา

๖



   กรณีของประเทศไทย	 ก�าลังเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่น�าไปสู ่ 

วิกฤตการณ ์ความมั่ นคงในหลายเรื่ อ ง 	 ตั วอย ่ างที่ ส� าคัญ	 เช ่น 	 ความรุนแรงที่ เกิ ดจาก 

การก่อวินาศกรรมและการก่อการร้าย	การโจมตีทางไซเบอร์	การค้ามนุษย์	ปัญหาแรงงานต่างด้าว 

การค้ายาเสพติด	การฟอกเงิน	โรคอุบัติใหม่	และความเห็นต่างทางการเมืองที่อาจน�าไปสู่ความขัดแย้ง 

และความรุนแรง	 เป็นต้น	 โดยที่สภาพภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางคมนาคม 

ทั้งทางบก	ทางเรือ	และทางอากาศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ประเทศไทยจึงมีความเสี่ยง 

ต่อการเป็นประเทศทางผ่าน	การเป็นแหล่งซ่องสุม	แหล่งพักพิง	หรือเป็นฐานสั่งการของอาชญากร

เพื่อกระท�าความผิดในประเทศอื่น

	 ๔.	 กรอบแนวคิด

	 	 จากผลการด�าเนินงานการเตรียมพร้อมแห่งชาติที่ผ่านมา	การประเมินสถานการณ์	

และป ัญหาของระบบการเตรียมพร ้อมแห ่งชาติ 	 ชี้ ให ้ เห็นว ่าให ้ประเทศไทยจ�าเป ็นต ้องมี 

กรอบแนวคิด	 เพื่อเป็นทิศทางหลักในการด�าเนินงาน	 โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		 

เป ็นพ้ืนฐานส�าคัญ	 เ พ่ือให ้ เกิดการบูรณาการการเตรียมพร ้อมแห ่งชาติอย ่างสมเหตุสมผล 

มีความพอประมาณมีระบบภูมิคุ ้มกัน	 และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี 	 เพื่อเป ็นหลัก 

ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคท่ีผ่านมาให้พร้อมรองรับผลกระทบและแนวโน้มของภัยคุกคาม					 

ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ	ดังนี้

	 	 ๔.๑	 การจัดการระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติต ้องใช ้การมีส ่วนร ่วมของ 

ทุกภาคส่วนในลักษณะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์

	 	 ๔.๒	 การผนึกก�าลังทุกภาคส ่วนเพื่อการเตรียมพร ้อมแห ่งชาติ ในลักษณะ								

ประชารัฐที่มีความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาชน

	 	 ๔.๓	 การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการเตรียมพร้อมแห่งชาต	ิ										

ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี	 โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้าน	 ภายในกรอบประชาคมอาเซียน 

และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

	 	 ๔.๔	 การจัดการความเสี่ยงด้วยการเตรียมพร้อมของชาติตั้งแต่ในภาวะปกติ									

โดยมีการป้องกัน	รับมือ	และลดผลกระทบจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ

	 	 ๔.๕	 การด�าเนินแผนฯ	ภายใต้กลไกที่ประสาน	 สอดคล้อง	 บูรณาการ	 และ 

ส่งเสริมกันอย่างมีเอกภาพ	ทันท่วงที	และยั่งยืน

	 ๕.	 แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

	 	 ๕.๑	 วิสัยทัศน์

   “ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติที่ทุกภาคส่วน ตระหนัก เชื่อมั่น พร้อมรับมือ 

และจัดการความเสี่ยงจากภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างบูรณาการ”

๗



	 	 ๕.๒ วัตถุประสงค์ (๔ ข้อ)

	 	 	 ๕.๒.๑	 เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบการเตรียมพร ้อมแห ่งชาติ 	 ให ้ เป ็น 

ทิศทางและแนวทางหลัก ในการเผชิญกับภาวะไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการ            

จากการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ

	 	 	 ๕.๒.๒	 เพื่อเสริมสร้างความเช่ือม่ัน	ภูมิคุ้มกัน	และศักยภาพของทุกภาคส่วน  

ให้มีความตระหนัก	 และมีความเข ้มแข็ง	 พร ้อมสนับสนุนการเตรียมพร้อมของชาติร ่วมกัน 

ในลักษณะประชารัฐ

	 	 	 ๕.๒.๓	 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการเตรียมพร้อม 

รับมือภัยคุกคาม

	 	 	 ๕.๒.๔	 เพื่อให้การบริหารจัดการแผนเกิดการบูรณาการและผนึกก�าลัง 

ทุกภาคส่วนในลักษณะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ

	 	 ๕.๓ เป้าหมาย

	 	 	 ทุกภาคส ่วนมีความตระหนัก	เช่ือ ม่ัน	มี ภู มิ คุ ้มกัน	และพร ้อมเข ้ามา 

ผนึกก�าลัง	 ในการป้องกัน	 (Prevention)	 การเตรียมพร้อม	 (Preparedness)	 การบริหารจัดการ						

ขณะเกิดเหตุ	 (Response)	 การฟื้นฟู	 (Recovery)	 การลดผลกระทบ(Mitigation)	 การปรับตัว 

(Adaptation)	 และการลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ	 (Threat	 Risk	 Reduction) 

ภายใต้การบริหารจัดการเชิงรุกแบบเบ็ดเสร็จ	 (Proactive	 Comprehensive	 Management)								

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ทันท่วงที	และยั่งยืน

	 	 ๕.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ (๔ ข้อ)

	 	 	 เพื่อให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์	 วัตถุประสงค์	 และเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ 

จึงได้ก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร ์ในแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติไว้	๔	ประเด็นยุทธศาสตร์	คือ												

๑)	การพัฒนาศักยภาพระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้พร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติและจัดการ

ความเสี่ยงอย่างบูรณาการ	๒)	การเสริมสร้างความเชื่อมั่น	ภูมิคุ้มกัน	และศักยภาพของทุกภาคส่วน 

ให้มีความตระหนักและความเข้มแข็งร่วมกันในลักษณะประชารัฐ	 ๓)	 การเสริมสร้างความร่วมมือ

กับต่างประเทศในการเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคาม	และ	๔)	 การบริหารจัดการแผนมีการบูรณาการ

และผนึกก�าลังในลักษณะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์

	 	 	 ๕.๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพระบบการเตรียมพร้อม

แห่งชาติให้พร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการ

	 	 	 	 ๑)		เป้าประสงค์ (๕ ข้อ)

	 	 	 	 					(๑)	หน่วยงานระดับส่วนกลาง	ส่วนภูมิภาค	ส่วนท้องถิ่น	และ 

ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ             

ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง

๘



	 	 	 	 	 (๒)	 หน่วยงานระดับส่วนกลาง	ส่วนภูมิภาค	และส่วนท้องถ่ิน 

มีการเตรียมพร้อมข้อมูล ทรัพยากร	 และบัญชีบุคลากรภาครัฐ	 อาสาสมัคร	 ที่สอดคล้องกับ

ประเภทของภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน

	 	 	 	 	 (๓)	 การพัฒนาแนวทางบูรณาการฐานข้อมูลและเครือข่าย 

ข้อมูลความมั่นคงเพื่อการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	 และระบบคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ 

เพื่อให ้สามารถใช ้สนับสนุนการอ�านวยการและประสานการบริหารจัดการภัยและสามารถ 

แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันของหลายหน่วยงาน

	 	 	 	 	 (๔)	 การมีหลักสูตรและคู่มือส�าหรับหน่วยงานรัฐ	 ภาคเอกชน	

และภาคประชาชน	ให้พร้อมเผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ	โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัย

	 	 	 	 	 (๕)	 หน่วยงานระดับกระทรวง	กรม	จังหวัด	องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 จัดการฝึกอบรมและฝึกซ้อมภายในและระหว่างหน่วยงาน	 เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ					

ภัยคุกคามทุกรูปแบบ	โดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาชน

	 	 	 	 ๒) ตัวชี้วัด (๕ ข้อ)

	 	 	 	 	 (๑)	 จ�านวนหน่วยงานระดับส่วนกลาง	 ส่วนภูมิภาค	 และ								

ส่วนท้องถิ่น	 ก�าหนดแผน	 แผนงาน	 โครงการ	 และงบประมาณ	 รองรับแผนเตรียมพร้อมแห่งชาต	ิ

อย่างชัดเจน

	 	 	 	 	 (๒)	 จ�านวนหน่วยงานระดับส่วนกลาง	 ส่วนภูมิภาค	 และ												

ส่วนท้องถิ่นมีการเตรียมพร้อมข้อมูล	ทรัพยากร	และบัญชีบุคลากรภาครัฐ	อาสาสมัคร	ที่สอดคล้อง

กับประเภทของภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่

	 	 	 	 	 (๓)	 ความถี่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้ามาแลกเปล่ียน 

และปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยในการบูรณาการฐานข้อมูลและเครือข่ายข้อมูลความมั่นคง										

เพ่ือการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	และระบบคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ

	 	 	 	 	 (๔)	 จ�านวนหน่วยงานระดับส่วนกลาง	 ส่วนภูมิภาค	 และ							

ส่วนท้องถิ่น	ก�าหนดหลักสูตรและคู่มือในการเผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ

	 	 	 	 	 (๕)	 ระดับความส�าเร็จของการบูรณาการการฝึกการบริหาร

วิกฤตการณ์ระดับชาติระหว่างหน่วยงานหลักภายใต้แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ

	 	 	 	 ๓)	 กลยุทธ์ (๙ กลยุทธ์)

	 	 	 	 	 (๑)	 พัฒนา	ทบทวน	และปรับปรุง	นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน  

แผนฉุกเฉิน แผนเผชิญเหตุ แนวทางปฏิบัติ หลักสูตร และ คู่มือ ให้พร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติและ

จัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการ โดยก�าหนดเรื่องการลดความเส่ียง	 การป้องกันการลดผลกระทบ 

การตอบสนอง	 และการฟื้นฟูเยียวยาทางกายภาพและจิตใจ	 ให้สามารถประสานแผนการด�าเนินงาน 

๙



ระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ	ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ	ขณะเกิดเหตุ	และ 

ภายหลังเกิดเหตุ	รวมทั้งให้หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบแผนการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะ 

ฉุกเฉิน	 (สปฉ.)	 แผนเตรียมพร้อมภายใต้แผนผนึกก�าลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ	

ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ภาคเอกชน	และภาคประชาชนได้ประสานและจัดเตรียมทรัพยากร	

เครื่องมือ	กฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	บุคลากร	ให้พร้อมเผชิญกับ	ภัยคุกคามทุกรูปแบบที่เกิดขึ้น

	 	 	 	 	 (๒)	 พัฒนาและเชื่อมโยงระบบการแจ้งเตือน เฝ้าระวัง ทั้ง

ทางบก ทางทะเล ทางอากาศ	โดยจัดระบบการแจ้งเตือนเฝ้าระวังของคนและชุมชนในพื้นที่เส่ียงภัย 

พื้นที่ชายแดน	ทั้งทางบก	ทางทะเล	และทางอากาศ	พื้นที่ในเขตเมืองใหญ่	และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

ให้ทั่วถึงและสม�่าเสมอ	 ตลอดจนท�าการทดสอบระบบการแจ้งเตือนและระบบ	 การเฝ้าระวังภัย	

โดยน�าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสนับสนุน

	 	 	 	 	 (๓)	 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการสื่อสารกลางของประเทศ           

ทั้งระบบการสื่อสารหลักและสื่อสารส�ารอง	 โดยมีฐานข้อมูลและบัญชีทรัพยากรด้านการส่ือสาร	

ก�าหนดเลขหมายฉุกเฉินเลขหมายเดียวทั่วประเทศ	 (Emergency	 Call	 Number)	 รวมทั้ง

สนับสนุนการใช้ความถี่วิทยุกลาง	 ในกรณีประเทศเกิดวิกฤตการณ์	 เพ่ือให้สามารถใช้ได้ใน 

ทุกสถานการณ์	 อย่างทันท่วงที	 โดยเฉพาะส�าหรับผู ้บริหารประเทศและหัวหน้าหน่วยงานระดับ

ส่วนกลาง	 ส่วนภูมิภาค	 และส่วนท้องถิ่น	 ในการประสานส่ังการ	 ท้ังก่อนเกิดเหตุ	 ขณะเกิดเหตุ		

และภายหลังเกิดเหตุ

	 	 	 	 	 (๔)	 พัฒนาและเสริมสร้างการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ 

และการจัดการข่าวสาร	เพื่อให้ได้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและระงับข่าวลือ	รวมทั้งเผยแพร่ความรู ้

แก่ประชาชนตั้ งแต ่ในภาวะปกติ	 เพื่อให้ประชาชนสนับสนุนการด�าเนินงานของหน่วยงานรัฐ 

โดยเฉพาะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 สื่อมวลชน	 ผู้น�าชุมชน	 องค์กรปกครองท้องถิ่น	 สถานศึกษา				

ได้เข้ามามีบทบาทในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปและประชาชนที่อาศัยอยู่

ในพื้นที่เสี่ยงภัยความมั่นคงและสาธารณภัย	 รวมทั้งจัดให้มีระบบข้อมูลร่วม	 (Joint	 Information	

System)	 และศูนย์ข้อมูลร่วม	 (Joint	 Information	 Center:	 JIC)	 ที่สอดคล้องกับแผนสนับสนุน

การปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน	(สปฉ.)	ส่วนงานการประชาสัมพันธ์และการจัดการข้อมูลข่าวสาร

	 	 	 	 	 (๕)	 ส่งเสริม	 พัฒนา	 และสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐ	 เอกชน	

และทุกภาคส่วนสนธิก�าลังระหว่างหน่วยงานตั้งแต่ในภาวะปกติ	 โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐให้มี 

การจัดเตรียมหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ	 เพื่อให้พร้อมเผชิญสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือ

หน่วยงานและผู ้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีในแต่ละประเภทภัยและแต่ละระดับความรุนแรง																

๑๐



ของภัย	 เช่น	 ชุดเผชิญเหตุสถานการณ์ฉุกเฉิน	 (Emergency	 Response	 Team:	 ERT)	 ทีมกู้ภัย

สารเคมีและวัตถุอันตราย	 (HazMat	 Team)	 หน่วยท�าลายล้างวัตถุระเบิด	 (ทลร.)	 (Explosive	 

Ordnance	Disposal:	EOD)	ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทางการเเพทย์ระดับตติยภูม	ิ(Medical	Emergency	

Response	 Team:	MERT)	 ชุดแพทย์สนาม	 หน่วยโรงพยาบาลสนาม	 รถครัวสนาม	 หน่วยพิสูจน์

เอกลักษณ์บุคคล	 ชุดควบคุมฝูงชน	 ชุดรักษาความสงบเรียบร้อย	 และควบคุมเส้นทางการจราจร 

ในภาวะไม่ปกติ	ข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	เป็นต้น

	 	 	 	 	 (๖)	 สนับสนุนการน�าศกัยภาพของกองทพัในยามปกติเข้ามา 

สนับสนุนภารกิจนอกเหนือจากสงคราม	 (Military	 Operation	 other	 than	 War)	 โดยเฉพาะ	

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 และการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ	 โดยจัดเตรียม 

ทรัพยากรและก�าลังพลให ้ มีความเหมาะสมโดยไม ่ส ่งผลกระทบต ่อการปฏิบัติภารกิจตาม 

แผนป้องกันประเทศ

	 	 	 	 	 (๗)	 พฒันาและสนบัสนนุการบรูณาการฐานข้อมูลและเครอืข่าย 

ข้อมูลความมั่นคงเพื่อการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	 เพื่อให้มีฐานข้อมูลกลางรองรับการบริหาร 

จัดการภัยคุกคามทุกรูปแบบในการสนับสนุนการด�า เนินงานของทุกภาคส ่วนที่ เกี่ ยวข ้อง 

โดยส่งเสริมให้มี	การจัดท�าบันทึกความตกลงความร ่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลความมั่นคง 

เพื่อการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	รวมท้ังสนับสนุนคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ	เพื่อให้เป็นช่องทาง 

การประสานติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและทรัพยากรระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณภัย

	 	 	 	 	 (๘)	 พฒันาและส่งเสรมิให้มกีารจดัการเรยีนการสอนทีเ่กีย่วกบั 

การเตรียมพร ้อมแห่งชาติในสถาบันการศึกษา	 รวมทั้ งการจัดหลักสูตรและคู ่มือส�าหรับ 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยจัดการประชุม	 อบรม	 สัมมนา	 และ

กิจกรรม	เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ	และสามารถประสานการท�างานร่วมกัน	โดยพร้อมผนึกก�าลัง 

ในการลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ	ตั้งแต่ก่อนเกิด	ขณะเกิด	และภายหลังเกิดเหตุ

	 	 	 	 	 (๙)	ส ่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมและการฝึกซ้อม 

ในการทดสอบแผน	 แนวทางปฏิบัติของระบบบัญชาการเหตุการณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงาน 

ภาคสนาม	เจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในแต่ละสถานการณ์จ�าลอง	ผู้บริหารระดับสูง 

ได้ให้ความส�าคัญและเข้าร่วมการฝึกอย่างต่อเน่ือง	 รวมทั้งให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง	 

ให ้ความส�าคัญกับการฝ ึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติที่ต ้องมีการบูรณาการแผน 

ด้านความมั่นคงและสาธารณภัยอย่างสม�่าเสมอ	ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน 

ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น	 ระดับอ�าเภอ	 ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	 ระดับกระทรวง/กรม	 และระดับชาต	ิ							

โดยจัดท�าหลักสูตร	 คู ่มือการฝึก	 (คู่มือกลาง	 คู ่มือระดับจังหวัด	 คู ่มือระดับชุมชนท้องถิ่น)	 และ

แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

๑๑



	 	 	 ๕.๔.๒	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความเชื่อม่ัน ภูมิคุ้มกัน 

และศักยภาพของทุกภาคส่วนให้มีความตระหนัก และความเข้มแข็งร่วมกันในลักษณะประชารัฐ

	 	 	 	 ๑) เป้าประสงค์ (๔ ข้อ)

	 	 	 	 	 (๑)	 การท�างานเชิงบูรณาการในลักษณะประชารัฐที่ภาครัฐ	 

ภาคเอกชน	และภาคประชาชนในทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมและท�างานร่วมกัน	เพื่อจัดการความเส่ียง	

การป้องกัน	ลดผลกระทบ	และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน	ในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทุกรูปแบบ

	 	 	 	 	 (๒)	 ทกุภาคส่วนมคีวามเชือ่มัน่ในระบบการเตรยีมพร้อมแห่งชาติ 

บนพื้นฐานของการมีจิตส�านึกด้านความมั่นคง	(Security	Mind)	และจิตส�านึกด้านความปลอดภัย 

(Safety	Mind)

	 	 	 	 	 (๓)	 ผูบ้รหิารและบคุลากรของหน่วยงานภาครฐั	 และภาคเอกชน	 

ตลอดจนภาคประชาชน	มีความรู้	ความตระหนัก	และความเข้าใจในระบบการเฝ้าระวัง	การแจ้งเตือน	

และการบัญชาการเหตุการณ์จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ

	 	 	 	 	 (๔)	 ภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาชนทุกระดับ	สามารถ

เข้าถึงข้อมูล	 ทรัพยากร	 และข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคาม														

ทุกรูปแบบอย่างทันท่วงที

	 	 	 	 ๒)	 ตัวชี้วัด (๔ ข้อ)

	 	 	 	 	 (๑)	 จ�านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่แีผนงานในการท�างาน 

ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ	 สมาคม	 มูลนิธิ	 องค์กรพัฒนาเอกชน	 และองค์กรสาธารณกุศล 

ในการจัดการความเสี่ยงและเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน	การป้องกัน	และการแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อ 

ความมัน่คงของประเทศ

	 	 	 	 	 (๒)	 จ�านวนของผู ้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ							 

การเตรียมพร้อมแห่งชาติ	เพื่อให้มีความรู ้	ความเข้าใจ	และมีจิตส�านึกด้านความม่ันคง	จิตส�านึก 

ด้านความปลอดภยั

	 	 	 	 	 (๓)	 ระดับความรู้	 ความตระหนัก	 และความเข้าใจในระบบ 

การเฝ้าระวัง	การแจ้งเตือน	และการบัญชาการเหตุการณ์จากภัยคุกคามทุกรูปแบบของผู้บริหาร 

และบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ	และภาคเอกชน	ตลอดจนภาคประชาชน

	 	 	 	 	 (๔)	 จ�านวนของช่องทางการประชาสัมพันธ์	 และการกระจาย

ข้อมูลด้านการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้แก่ภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาชนทุกระดับ

	 	 	 	 ๓) กลยทุธ์ (๕ ข้อ)

	 	 	 	 	 (๑) ส่งเสรมิและสนบัสนนุการบรหิารจดัการเพือ่เตรยีมพร้อม 

และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทุกรูปแบบในลักษณะประชารัฐ	ที่ มุ ่งเน ้นการมีส่วนร่วม 

๑๒



ในกระบวนการการจัดท�ายุทธศาสตร์	และแผนบริหารจัดการ	ตลอดจนพัฒนาและขยาย	 เครือข่าย 

ความร่วมมือและกลไกการประสานงานขับเคลื่อนความร่วมมือที่มีความเชื่อมั่นต่อกันในทุกระดับ

	 	 	 	 	 (๒)	 สนับสนนุให้มกีารศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุน 

ภัยพิบัติของชุมชน ต�าบล หรือ กองทุนเพื่อเฝ้าระวังสาธารณภัยและภัยความมั่นคง	 เพื่อสร้าง

ภูมิคุ้มกันให้ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในการเผชิญกับภัยที่เกิดขึ้น

	 	 	 	 	 (๓)	 ส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรู ้การรบัรู ้การตระหนกัรู ้จติส�านกึ 

ด้านความมั่นคง (Security Mind) และจิตส�านึกด้านความปลอดภัย (Safety Mind) ของ 

ทุกภาคส่วน	 โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้	 ประสบการณ์	 ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน 

ภาคประชาชน	 ภาควิชาการ	 ภาคสื่อมวลชน	 ภาคการเมือง	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้ครอบคลุมอย่างต่อเนื่อง

	 	 	 	 	 (๔)	 ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมให้ผูบ้รหิารและบคุลากร 

หน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาคประชาชน	 โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน	 ทั้งในสถานศึกษา 

และนอกสถานศึกษา	 ผู้น�าชุมชน	 ผู้น�าท้องถิ่น	 บุคลากรในองค์กรสาธารณกุศล	 ตลอดจนอาสาสมัคร 

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน	(ชรบ.)	ชุดไทยอาสาป้องกันชาติ	(ทสปช.)	

หมู่บ้านยามชายแดน	สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน	(อส.)	อาสาสมัครสาธารณสุขก�าลังพลส�ารอง 

และอื่นๆ	ให้มีความรู้ ความตระหนัก และความเข้าใจในระบบการเฝ้าระวัง การแจ้งเตือน และ 

การบัญชาการเหตุการณ์จากภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างต่อเน่ือง

	 	 	 	 	 (๕)	 ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ และ        

การกระจายข้อมูลข่าวสารด้านการเตรียมพร้อมแห่งชาติที่หลากหลาย	 โดยน�าเทคโนโลยีดิจิทัล 

มาพัฒนาให้ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาคประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ 

อย่างทันท่วงทีและเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลสาธารณภัยระดับอ�าเภอและจังหวัด	ในลักษณะของ 

การมีศูนย์กลางการเตือนภัยระดับพื้นท่ี	การจัดท�าแผนที่พื้นที่เส่ียงภัย	พื้นที่หลบภัย	พื้นที่อพยพ 

แผนอพยพทางบก	และแผนอพยพทางทะเล

	 	 	 ๕.๔.๓	 ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่๓ การเสรมิสร้างความร่วมมอืการเตรยีมพร้อม 

รบัมอืภยัคกุคามกบัต่างประเทศ

	 	 	 	 ๑) เป้าประสงค์ (๓ ข้อ)

	 	 	 	 	 (๑)	 ประเทศไทยมคีวามร่วมมอืกบัต่างประเทศในด้านการบรหิาร 

จัดการข้อมูล	บัญชีทรัพยากร	 บุคลากร	 เครื่องมือ	และอุปกรณ์	 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจาก 

ภัยคุกคามทุกรูปแบบ

	 	 	 	 	 (๒)	 ประเทศไทยมีการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์กับ

ต่างประเทศ	ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง

๑๓



	 	 	 	 	 (๓ ) 	ป ร ะ เทศ ไทยมี ก า ร ฝ ึ ก ซ ้ อ ม เพื่ อ รั บ มื อภั ย คุ ก ค าม 

กับต่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

	 	 	 	 ๒)	ตัวชี้วัด (๓ ข้อ)

	 	 	 	 	 (๑)	 ร้อยละของแผนงาน/โครงการ	ของหน่วยงานภาครัฐและ 

ภาคเอกชน	ที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศในด้านการบริหารจัดการ	 ข้อมูล	บัญชีทรัพยากร	บุคลากร	

เครื่องมือ	และอุปกรณ์	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ

	 	 	 	 	 (๒)	 ร้อยละของหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนมกีารแลกเปลีย่น 

ความรู้และประสบการณ์กับต่างประเทศ	ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคาม

ทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง

	 	 	 	 	 (๓)	 จ�านวนการฝึกซ้อมเพือ่รบัมอืภยัคกุคามระหว่างประเทศไทย 

กับต่างประเทศ	ไม่น้อยกว่าปีละ	๒	ครั้ง

	 	 	 	 ๓)	กลยุทธ์ (๗ ข้อ)

	 	 	 	 	 (๑)	 ส ่งเสริมและสนับสนุนความร ่วมมือเพื่อพัฒนาระบบ 

การเตรียมพร้อมกับต่างประเทศ	 ภายใต้กลไกความร่วมมือระดับทวิภาคีและพหุภาคี	 โดยเฉพาะ

ประเทศเพื่อนบ้าน	 ประชาคมอาเซียน	 ASEAN+3	 ASEAN+6	 และกลุ่มภูมิภาคอื่น	 ท้ังในภูมิภาค

และนอกภูมิภาคเอเชีย	 อาทิ	 กรอบความร่วมมือของประชาคมอาเซียน	 (ASEAN	 Community)	

การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก	

(ASEAN	 Regional	 Forum:	 ARF)	 การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน	 (ASEAN	 Defence	

Ministers	 Meeting:	 ADMM)	 ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต	้ 

สถานการณ์ฉุกเฉิน	 (ASEAN	 Agreement	 on	 Disaster	 Management	 and	 Emergency 

Response:	AADMER)	ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน	(Asean	Center	of	Military	Medicine:	ACMM)	

เพื่อเพิ่มศักยภาพและการสนับสนุนจากมิตรประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยคุกคาม															

ทุกรูปแบบ	รวมทั้งส่งเสริมมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ	(Confidence	Building	Measures:	

CBMs)	และการทูตเชิงป้องกัน	(Preventive	Diplomacy:	PD)

	 	 	 	 	 (๒)	 เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือการเตรียมพร้อม 

ด้านสาธารณภัยในทุกระดับกับต่างประเทศ	 อาทิ	 ศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือ 

ด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ	 (AHA	 Centre)	 ประชาคมอาเซียน	 และกรอบความร่วมมือ 

ระหว่างประเทศทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่สนบัสนนุการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั	รวมทัง้จดัส่งความช่วยเหลอื

ทางมนุษยธรรมกรณีเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่	โดยความเห็นชอบจากรัฐบาล

	 	 	 	 	 (๓)	 เสริมสร้างความร่วมมือการเตรียมพร้อมด้านภัยที่เกิดจาก 

การสู ้รบกับต่างประเทศ	ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล	นโยบายและแผนระดับชาติว ่าด้วย			

ความมั่นคงแห่งชาติ	และแผนป้องกันประเทศ	บนพื้นฐานการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ

๑๔



	 	 	 	 	 (๔)	 เสริมสร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมอืการเตรยีมพร้อม  

ด้านวิกฤตการณ์ความมั่นคงกับต่างประเทศ	 อาทิ	 การก่อวินาศกรรม	 การก่อการร้าย	 ภัยความมั่นคง 

ทางไซเบอร์	 ภัยความมั่นคงทางอวกาศ	 โรคติดต่ออุบัติใหม่	 ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาต	ิและแผนความมั่นคงเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 	 	 (๕) พัฒนาและจัดท�าแผนเตรียมพร้อมอพยพคนไทยที่อยู่ใน 

ต่างประเทศ	 กรณีเกิดวิกฤติภัยคุกคามที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน	 โดยประสาน 

ความพร้อมและแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนอากาศยานจากกระทรวงกลาโหม	 และภาคเอกชน

ที่เกี่ยวข้องในการอพยพคนไทยในต่างประเทศ

	 	 	 	 	 (๖)	 ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้และ

ประสบการณ์กับต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

อย่างต่อเนื่อง	โดยการศึกษา	ค้นคว้า	วิจัย	พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ	แลกเปลี่ยนความรู้	 และ

ประสบการณ์	การสัมมนา	ฝึกอบรม	การเสริมสร้างทักษะ	เทคนิค	และความเชี่ยวชาญ

	 	 	 	 	 (๗)	 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือการฝึกซ้อมเพื่อรับมือ          

ภัยคุกคามกับต่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี	 อาทิ	 ASEAN	 Regional	 Disaster 

Emergency	 Response	 Simulation	 Exercises	 (ARDEX)	 ASEAN	 Regional	 Forum	 Disaster 

Relief	 Exercise	 (ARF	 DiREx)	 รวมทั้งการฝึกซ้อมภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 ๕.๔.๔	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการแผนมีการบูรณาการ

และผนึกก�าลังในลักษณะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์

	 	 	 	 ๑) เป้าประสงค์ (๔ ข้อ)

	 	 	 	 	 (๑)	 การมีระบบบริหารจัดการแผนเชิงบูรณาการและผนึกก�าลัง

ในลักษณะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ให้สามารถป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามทุกรูปแบบ

	 	 	 	 	 (๒)	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจระบบบัญชาการ

เหตุการณ์	 และสามารถบัญชาการเหตุการณ์ในแต่ละระดับความรุนแรงของแต่ละประเภทภัย 

ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 	 	 	 (๓)	 หน่วยงานระดับกระทรวง/กรม	 จัดท�าแผนรองรับแผน

เตรียมพร้อมแห่งชาติในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานอย่างชัดเจน

	 	 	 	 	 (๔)	 จังหวัดมีการก�าหนดประเด็นแผนเตรียมพร้อมของจังหวัด 

ภายใต้กรอบแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติไว้ในยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	 แผนพัฒนาจังหวัด/ 

กลุ่มจังหวัด	 และมีการจัดท�าแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ	 ที่มีการบูรณาการ	 ประสานสอดคล้อง 

กับแผนระดับท้องถิ่น

๑๕



	 	 	 	 ๒) ตัวชี้วัด (๔ ข้อ)

	 	 	 	 	 (๑)	 ระดบัการยอมรบัต่อระบบบรหิารจดัการแผนของหน่วยงาน

ที่รับผิดชอบโดยตรงในกรอบแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ

	 	 	 	 	 (๒)	 ร ้อยละของเจ ้าหน ้าที่รัฐของหน ่วยงานที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการภัยคุกคามในกรอบแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ	 ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ 

ระบบบัญชาการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับความรุนแรงของแต่ละประเภทภัย	และน�าไป 

ทดสอบใช้ในการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ

	 	 	 	 	 (๓)	 จ�านวนของหน่วยงานระดับกระทรวง/กรม	 ได้จัดท�า	

ทบทวน	 ปรับปรุง	 และ	 พัฒนา	 แผนงาน/โครงการ	 ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน	 รองรับ 

แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ

	 	 	 	 	 (๔)	 ร้อยละของจังหวัดที่ได้มีการก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 

การเตรียมพร้อมของจังหวัดภายใต้กรอบแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติไว ้ในยุทธศาสตร์จังหวัด/ 

กลุ่มจังหวัด	แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ซึ่งมีแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ	รองรับ	และบูรณาการ	

ประสานสอดคล้องกับแผนระดับท้องถิ่น

	 	 	 	 ๓) กลยุทธ์ (๑๒ ข้อ)

	 	 	 	 	 (๑)	 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	 ทั้งเรื่องนโยบาย/

ยุทธศาสตร์/แผน	 แนวทาง	 มาตรการ	 กลไก	 ทรัพยากรการบริหารและบุคคล	 ระบบงบประมาณ 

โดยให้	 ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 กระทรวงมหาดไทย	กระทรวงกลาโหม	และ	ส�านักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 เป็นหน่วยงานอ�านวยการ	 ประสานติดตาม	 ประเมินผล 

รวมทั้งให้มีการทบทวนแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติตามห้วงเวลาที่เหมาะสม

	 	 	 	 	 (๒)	 ส ่งเสริมและพัฒนาคู ่มือประสานการปฏิบัติที่ชัดเจน 

ในการป้องกันและเผชิญกับภัยแต่ละประเภท	 โดยให้หน่วยงานของรัฐได้จัดท�าคู่มือการประสานงาน

และแนวทางปฏิบัติส�าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน	โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

	 	 	 	 	 (๓) สนับสนุนงบประมาณการด�าเนินงานให้หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบโดยตรงในกรอบแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ	 น�าแผนฯ	 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

โดยจัดท�าแผนงาน/โครงการ	 และงบประมาณตามภารกิจของหน ่วยงาน	 รวมทั้งส่งเสริมให้ 

ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 กรมป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย	และ	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ได้วางแนวทางหลักเกณฑ์และสัดส่วน 

งบประมาณเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ได้จัดท�าแผนงาน/โครงการ	เพื่อสนับสนุนระบบ 

การเตรียมพร้อมแห่งชาติ

๑๖



   	 	 (๔)	 สนับสนุนและส่งเสริมการผนึกก�าลังร ่วมกันเป็นภาคี 

เครือข่ายในลักษณะหุ้นส่วนยุทธศาสตร	์ โดยให้หน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาคประชาชนได้มี

การจัดท�าแผน แนวทาง และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) 

ร่วมกันในการเตรียมพร้อม	เพื่อเผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ

	 	 	 	 	 (๕)	 สนับสนุนการบริหารสถานการณ์	โดยให้ทุกหน่วยงาน 

สนับสนุนการท�างานของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	กองอ�านวยการ 

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง	และกองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต 

พื้นที่	(อ�าเภอ/เขต/จังหวัด/กทม.)	ตั้งแต่ในภาวะปกติ	เพื่อให้พร้อมแปรสภาพเป็นศูนย์บัญชาการ

เหตุการณ์เมื่อเกิดสาธารณภัย	และสามารถปรับใช้ในภารกิจเพื่อสนับสนุน	การด�าเนินงานของ 

ศูนย์ระดมสรรพก�าลังกระทรวงกลาโหม	และศูนย์บัญชาการทางทหาร	กรณีภัยจากการสู้รบและสงคราม 

ตามที่ฝ่ายทหารร้องขอ

    	 (๖)	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดท�าหลักสูตร คู ่มือที ่

เกี่ยวข้องกับระบบบัญชาการเหตุการณ์และการน�าไปประยุกต์ใช้เพื่อน�าไปอบรมให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ 

ของหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารจัดการภัยคุกคามในกรอบแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความรู้	

ความเข้าใจ	และทักษะ	ที่สามารถน�าไปใช้ทดสอบในการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ

	 	 	 	 	 (๗)	 ชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนเตรียมพร้อม 

แห่งชาติ ให้หน่วยงานของรัฐได้น�าไปจัดท�า ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาแผนงาน/โครงการ 

ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน	รองรับแผนฯ	โดยให ้ใช ้กระบวนการมีส ่วนร ่วมของ 

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 	 	 (๘)	 เตรียมพร้อมเพื่อเผชิญกับสาธารณภัย	 โดยให้ยึดถือ 

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นแผนหลัก	ส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐจัดท�าและ	

พัฒนาแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน	(สปฉ.)	แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัด	และ	แผนที่เสี่ยงภัยที่เกี่ยวข้องกับงานความมั่นคง

	 	 	 	 	 (๙) เตรียมพร้อมเพื่อเผชิญภัยจากการสู ้รบ	โดยให้ยึดถือ 

แผนป้องกันประเทศเป็นแผนหลัก	 มีแผนผนึกก�าลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ	 และ 

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	รวมทั้งแผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน 

การด�าเนินงาน	เพื่อให้สามารถระดมสรรพก�าลังของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้าง

ศักยภาพของชาติในการป้องกันประเทศ

	 	 	 	 	 (๑๐)	 เตรียมพร้อมเพื่อเผชิญวิกฤตการณ์ความมั่นคง	โดยให้ 

ยึดถือยุทธศาสตร ์การต ่อต ้านการก ่อการร ้าย	 ยุทธศาสตร ์ในการป ้องกันและแก ้ไขป ัญหา 

๑๗



อาชญากรรมข้ามชาติ	นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	รวมไปถึงนโยบาย/

ยุทธศาสตร์/แผน	ที่เกี่ยวข้องเป็นแผนหลักสนับสนุนการด�าเนินงาน

	 	 	 	 	 (๑๑)	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

ภาคเอกชน องค์การมหาชนที่เกี่ยวข้อง	 โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจ	 ภาคเอกชน	 ที่เกี่ยวข้องกับ 

โครงสร ้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค	 ได ้ มีการก�าหนดแผนหรือแนวทางด�าเนินการ 

แผนบริหารธุรกิจต่อเนื่อง	 (Business	 Continuity	 Plan:	 BCP)	 เพื่อให้สามารถด�าเนินงานได้ในขณะ 

เกิดภาวะไม่ปกติ

	 	 	 	 	 (๑๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการแผนระดับพื้นที่ 

โดยก�าหนดประเด็นแผนเตรียมพร้อมของจังหวัดภายใต้แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ	 ไว้ในยุทธศาสตร์

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	และให้จัดท�าแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ

รองรับ	 โดยบูรณาการกับแผนระดับท้องถิ่นที่ครอบคลุมระบบการแจ้งเตือนภัย	 การจัดท�าบัญชี

ทรัพยากร	และแนวทางปฏิบัติร่วมกัน

	 ๖. ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ (๔ ข้อ)

	 	 ๖.๑	 รัฐบาลส่งสัญญาณอย่างชัดเจนและต่อเนื่องในการให้ความส�าคัญกับ

ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติโดยประกาศเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน 

ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติในลักษณะประชารัฐ 

และส่งเสริมให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและตระหนักถึงความรับผิดชอบ 

ร ่วมกันในการป้องกัน	 จัดการความเส่ียง	 ลดผลกระทบ	 แก้ไข	 และฟื ้นฟูความเสียหายจาก													

ภัยคุกคามทุกรูปแบบ	 เพื่อให้เกิดการผนึกก�าลังของคนในชาติให้มีความเชื่อมั่น	 มีภูมิคุ ้มกัน	 และ			

มีศักยภาพในการเผชิญกับภัยคุกคามได้อย่างมั่นคง

	 	 ๖.๒	 การมีแผนรองรับแผนเตรียมพร ้อมแห่งชาติ โดยประสานเชื่อมโยง 

ในทุกระดับ	ตั้งแต่แผนการบริหารราชการแผ่นดิน	แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/กรม	แผนพัฒนา 

จังหวัด	แผนพัฒนาอ�าเภอ	แผนพัฒนาชุมชน	แผนพัฒนาท้องถิ่น	และแผนพัฒนาหมู่บ้าน

	 	 ๖.๓	 การมีความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมกับต่างประเทศ 

อย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง	โดยมีการศึกษาวิจัยทางวิชาการ	การอบรม	การแลกเปลี่ยน	และการเสริมสร้าง 

ภาคีเครือข่าย	 เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลและบัญชีทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมรับมือ 

ภัยคุกคามที่มีแนวโน้มความเสี่ยงร่วมกันระหว่างประเทศไทย	 ประเทศเพื่อนบ้านและประชาคมอาเซียน	

ให้สามารถน�าไปสู่การปฏิบัติที่เชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

๑๘



 	 ๖.๔	 ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาคเอกชนและภาคประชาชนให้          

การยอมรับและเข้ามามีส่วนร่วมในระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	 ในลักษณะของภาคีเครือข่าย 

ที่ร ่วมคิด	 ร่วมท�า	 ร่วมตัดสินใจ	 ทั้งในระดับยุทธศาสตร์และระดับปฏิบัติอย่างกว้างขวางและ 

หลากหลาย

-----------------------------------------

๑๙



 
 

ภาคผนวก 
 
ภาคผนวก ก ตารางการแบ่งมอบความรับผิดชอบ และความเชื่อมโยงกับ 
 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผน ท่ีเกี่ยวข้อง 
ภาคผนวก ข กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
ภาคผนวก ค นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
ภาคผนวก ง นิยามศัพท์ 
ภาคผนวก จ อภิธานศัพท์ 
ภาคผนวก ฉ บัญชีค าย่อ 
ภาคผนวก ช สรุปข้อมูลกราฟฟิก (Infographic) ภาพรวมของยุทธศาสตร ์
ภาคผนวก ซ มติ/ค าสั่งท่ีเกี่ยวข้อง

๑)		พระราชบญัญตัสิภาความมัน่คงแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๕๙

๒)		ค�าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการเตรยีมพร้อมแห่งชาติ

๓)		ค�าสัง่แต่งตัง้คณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์การเตรยีมพร้อมแห่งชาติ

					(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)

๔)		ค�าสัง่เพิม่เตมิองค์ประกอบในคณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์

					การเตรยีมพร้อมแห่งชาต	ิ(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)

๕)		ค�าสัง่แต่งตัง้คณะอนกุรรมการเตรยีมพร้อมด้านการระดมสรรพก�าลงั

					เพือ่ความมัน่คง

๖)		ค�าสัง่คณะอนกุรรมการเฉพาะกจิเพือ่รบัฟังและพฒันายทุธศาสตร์

					การเตรยีมพร้อมแห่งชาติ
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สรุปข้อมูลกราฟิก



ภาคผนวก ก

ตารางแบ่งมอบความรับผิดชอบ

และความเชื่อมโยงกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผน ที่เกี่ยวข้อง

๒๓

๔๗

๕๓

๕๙

๖๕

๗๕

๘๓

๘๙





ภาคผนวก ก 
ตารางการแบ่งมอบความรับผิดชอบ และความเชื่อมโยงกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผน ที่เกี่ยวข้อง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

การพัฒนาศักยภาพระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้พร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ให้เป็นทิศทางและแนวทางหลัก ในการเผชิญกับภาวะไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการจากการเผชิญภัยคุกคาม 

ทุกรูปแบบ 

หน่วยงานก ากับ 
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร์/แผน ที่เกี่ยวข้อง หลัก สนับสนุน 
(๑ )  ห น่ ว ย ง า น ร ะ ดั บ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วน
ท้ องถิ่ น  และภาคส่ วนที่
เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาศักยภาพระบบ
การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างต่อเนื่อง 

(๑ ) จ าน วนหน่ วยงาน
ระดั บ ส่ วน ก ล าง  ส่ วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
ก าหนดแผน  แผนงาน 
โครงการ และงบประมาณ 
รองรับแผนเตรียมพร้อม
แห่งชาติ อย่างชัดเจน 
 
 

(๑) พัฒนา ทบทวน และปรับปรุง นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน 
แผนฉุกเฉิน แผนเผชิญเหตุ แนวทางปฏิบัติ หลักสูตร และ 
คู่มือ ให้พร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติและจัดการความเสี่ยง
อย่างบูรณาการ โดยก าหนดเรื่องการลดความเสี่ยง การป้องกัน 
การลดผลกระทบ การตอบสนอง และการฟื้นฟูเยียวยาทาง
กายภาพและจิตใจ ให้สามารถประสานแผนการด าเนินงาน
ระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ตั้งแต่
ก่อนเกิดเหตุ  ขณะเกิดเหตุ และภายหลังเกิดเหตุ  รวมทั้งให้
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบแผนการสนับสนุนการปฏิบัติงาน        

สมช. ทุกหน่วยงาน
และ 

ทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

- นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๒๓



เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร์/แผน ที่เกี่ยวข้อง หลัก สนับสนุน 
 ในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) แผนเตรียมพร้อมภายใต้แผนผนึกก าลัง

และทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ ตลอดจนหน่วยงาน        
ที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ประสานและ
จัดเตรียมทรัพยากร เครื่องมือ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
บุคลากร ให้พร้อมเผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่เกิดขึ้น 
 
(๒) พัฒนาและเชื่อมโยงระบบการแจ้งเตือน เฝ้าระวัง ทั้งทางบก 
ทางทะเล ทางอากาศ โดยจัดระบบการแจ้งเตือนเฝ้าระวังของ
คนและชุมชนในพื้นที่ เสี่ ยงภั ย พื้นที่ ชายแดน  ทั้ งทางบก         
ทางทะเล และทางอากาศ พื้นที่ในเขตเมืองใหญ่ และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึงและสม่ าเสมอ ตลอดจนท าการทดสอบ
ระบบการแจ้ งเตื อนและระบบการเฝ้ าระวั งภั ย  โดยน า
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสนับสนุน 

ดศ. กค. 
(กรมศุลกากร) 

กห. 
ตร. 
มท. 

วท. (สทอภ.) 
ศรชล. 
สขช. 
อปท. 

 

- แผนการป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการสื่อสารกลางของประเทศ          
ทั้งระบบการสื่อสารหลักและสื่อสารส ารอง โดยมีฐานข้อมูลและ
บัญชีทรัพยากรด้านการสื่อสาร ก าหนดเลขหมายฉุกเฉินเลข
หมายเดียวทั่วประเทศ (Emergency Call Number) รวมทั้ง
สนับสนุนการใช้ความถี่ วิทยุกลาง ในกรณี ประเทศเกิด

ดศ. กสทช. 
กห. 
ตร. 
มท. 
สธ. 

- แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

๒๔



เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร์/แผน ที่เกี่ยวข้อง หลัก สนับสนุน 
วิ ก ฤ ต ก ารณ์  เ พื่ อ ให้ ส าม าร ถ ใช้ ได้ ใน ทุ ก ส ถ าน ก ารณ์           
อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะส าหรับผู้บริหารประเทศและหัวหน้า
หน่วยงานระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถิ่น              
ในการประสานสั่ งการ ทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และ
ภายหลังเกิดเหตุ 
 

บมจ.กสท. 
โทรคมนาคม 
บมจ.ทีโอที 
ภาคเอกชน 

(๔) พัฒนาและเสริมสร้างการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และ             
การจัดการข่าวสาร เพื่อให้ได้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและระงับ
ข่าวลือ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนตั้งแต่ในภาวะปกติ 
เพื่อให้ประชาชนสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ 
โดยเฉพาะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน ผู้น าชุมชน องค์กร
ปกครองท้องถิ่น สถานศึกษา ได้เข้ามามีบทบาทในการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปและประชาชนที่อาศัยอยู่ 
ในพื้นที่เสี่ยงภัยความมั่นคงและสาธารณภัย รวมทั้งจัดให้มี           
ระบบข้อมูลร่วม (Joint Information System) และศูนย์ข้อมูลร่วม 
(Joint Information Center: JIC) ที่สอดคล้องกับแผนสนับสนุน
การปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) ส่วนงาน การประชาสัมพันธ์
และการจัดการข้อมูลข่าวสาร 
 
 
 

กปส. กต. 
(กรมสารนิเทศ) 

กห. 
ดศ. 
ตร. 
มท. 
ศธ. 

สถานบัน 
การศึกษา 

สถ. 
อปท. 

- นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ 
แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔) 

๒๕



เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร์/แผน ที่เกี่ยวข้อง หลัก สนับสนุน 
(๒ )  ห น่ ว ย ง า น ร ะ ดั บ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  มี ก า ร
เ ต รี ย ม พ ร้ อ ม ข้ อ มู ล 
ท รั พ ย า ก ร  แ ล ะ บั ญ ชี
บุ ค ล าก รภ าค รั ฐ  อ าส า 
ส มั ค ร  ที่ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
ประเภทของภัยที่เกิดขึ้นใน
พื้ น ที่ เ พื่ อ ใช้ ป ร ะ โย ช น์
ร่วมกัน 
 
 

(๒ ) จ าน วน ห น่ วย งาน
ระดั บ ส่ วน ก ล าง  ส่ วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
มีการเตรียมพร้อมข้อมูล 
ท รั พ ย าก ร  แ ล ะบั ญ ชี
บุ คลากรภาครัฐ  อาสา 
สมั ค ร ที่ สอดคล้ องกั บ
ประเภทของภัยที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ 
 

(๕) ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐ เอกชน และ         
ทุกภาคส่วนสนธิก าลังระหว่างหน่วยงานตั้งแต่ในภาวะปกติ 
โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐให้มีการจัดเตรียมหน่วยปฏิบัติการ
เฉพาะกิจ เพื่อให้พร้อมเผชิญสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือ
หน่วยงานและผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีในแต่ละประเภทภัย
และแต่ละระดับความรุนแรงของภัย เช่น ชุดเผชิญเหตุสถานการณ์ 
ฉุกเฉิน (Emergency Response Team: ERT) ทีมกู้ภัยสารเคมี
และวัตถุอันตราย (HazMat Team) หน่วยท าลาย ล้างวัตถุระเบิด 
(ทลร.) (Explosive Ordnance Disposal: EOD) ชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉินทางการเเพทย์ระดับตติยภูมิ  (Medical Emergency 
Response Team: MERT) ชุดแพทย์สนาม หน่วยโรงพยาบาล
สนาม รถครัวสนาม หน่วยพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ชุดควบคุม     
ฝูงชน ชุดรักษาความสงบเรียบร้อย และควบคุมเส้นทางการจราจร
ในภาวะไม่ปกติ ข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ เป็นต้น 

มท. หน่วยงานหลัก 
ใน สปฉ. 

- แผนการป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

(๖) สนับสนุนการน าศักยภาพของกองทัพในยามปกติเข้ามา
สนับสนุนภารกิจนอกเหนือจากสงคราม (Military Operation 
other than War) โดยเฉพาะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ โดยจัดเตรียมทรัพยากร 
และก าลั งพลให้มีความเหมาะสม  โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ            
การปฏิบัติภารกิจตามแผนป้องกันประเทศ 

กห. กอ.รมน. 
ตร. 
มท. 
สมช. 

หน่วยงานหลัก 
ในแผน 

ผนึกก าลังฯ 

- แผนป้องกันประเทศ 
- แผนผนึกก าลังและทรัพยากร 

เพื่อการป้องกันประเทศ 
- แผนการป้องกันและบรรเทา     

สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒๖



เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร์/แผน ที่เกี่ยวข้อง หลัก สนับสนุน 
(๓ ) การพัฒ นาแนวทาง
บูรณาการฐานข้อมูลและ
เครือข่ายข้อมูลความมั่นคง
เพื่ อ ก า ร เต รี ย ม  พ ร้ อ ม
แ ห่ ง ช า ติ  แ ล ะ ร ะ บ บ
ค ลั งข้ อ มู ล ส าธ า รณ ภั ย
แห่งชาติ เพื่อให้สามารถใช้
สนับสนุนการอ านวยการ 
และประสานการบริหาร
จั ดก ารภั ยและสามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้
ประโยชน์ร่วมกันของหลาย
หน่วยงาน 

(๓) ความถี่ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการเข้ามา
แลกเปลี่ยนและปรับปรุง
ข้อมูลให้มีความทันสมัยใน
การบูรณาการฐานข้อมูล
และเครือข่ายข้อมูลความ
มั่ น ค ง เพื่ อการ เตรี ยม 
พร้อมแห่งชาติ และระบบ
คลั งข้อมูลสาธารณ ภั ย
แห่งชาติ 

(๗) พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการฐานข้อมูลและเครือข่าย
ข้อมูลความมั่นคงเพื่อการเตรียมพร้อมแห่งชาติ  เพื่อให้มี
ฐานข้อมูลกลางรองรับการบริหารจัดการภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
ในการสนับสนุนการด าเนินงานของทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง            
โดยส่งเสริมให้มี การจัดท าบันทึกความตกลงความร่วมมือ           
การแลกเปลี่ยนข้อมูลความมั่นคงเพื่อการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
รวมทั้งสนับสนุนคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อให้เป็น 
ช่องทางการประสานติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ทรัพยากรระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณภัย 

สมช. กห. 
ดศ. 
ตร. 
มท. 

วท. (สทอภ.) 
ศรชล. 
สธ. 

อปท. 
จังหวัด 

- แผนการป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- แผนผนึกก าลังและทรัพยากร 
เพื่อการป้องกันประเทศ 

(๔) การมีหลักสูตรและคู่มือ
ส า ห รั บ ห น่ ว ย ง า น รั ฐ 
ภ า ค เอ ก ช น  แ ล ะ ภ า ค
ประชาชน ให้พร้อมเผชิญ
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัย 

(๔ ) จ าน วนหน่ วยงาน
ระดั บ ส่ วน ก ล าง  ส่ วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
ก าหนดหลักสูตรและคู่มือ
ในการเผชิญกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ 

(๘) พัฒนาและส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับ            
การเตรียมพร้อมแห่งชาติในสถาบันการศึกษา รวมทั้งการจัด
หลักสูตรและคู่มือส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน โดยจัดการประชุม อบรม สัมมนา และกิจกรรม 
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประสานการท างาน
ร่วมกัน โดยพร้อมผนึกก าลังในการลดความเสี่ยงจากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ ตั้งแต่ก่อนเกิด ขณะเกิด และภายหลังเกิดเหตุ 

ศธ. ทุกหน่วยงาน 
และ 

ทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- แผนการศึกษาแห่งชาติ           
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 

- แผนการป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒๗



เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร์/แผน ที่เกี่ยวข้อง หลัก สนับสนุน 
(๕ )  ห น่ ว ย ง า น ร ะ ดั บ
กระท รวง ก รม  จั งห วั ด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดการฝึกอบรมและฝึกซ้อม
ภ า ย ใ น แ ล ะ ร ะ ห ว่ า ง
หน่วยงานเพื่อเตรียมพร้อม
รับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
โดยการมีส่วนร่วมของภาค 
เอกชนและภาคประชาชน 

(๕ ) ระดับ ความส าเร็จ 
ของการบูรณาการการฝึก
การบริหารวิกฤตการณ์
ระดับชาติระหว่างหน่วย 
งาน ห ลั กภ าย ใต้ ยุ ท ธ -
ศาสตร์การเตรียมพร้อม
แห่งชาติ 

(๙ ) ส่ งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมและการฝึกซ้อม          
ในการทดสอบแผน แนวทางปฏิบัติของระบบบัญชาการเหตุการณ์ 
ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานภาคสนาม เจ้าหน้าที่ ประจ า           
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในแต่ละสถานการณ์จ าลอง ผู้บริหาร
ระดับสูงได้ให้ความส าคัญและเข้าร่วมการฝึกอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับ           
การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติที่ต้องมีการบูรณาการ
แผนด้านความมั่นคงและสาธารณภัยอย่างสม่ าเสมอ ทั้งภายใน
หน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน  ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับ
อ าเภอ ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ระดับกระทรวง/กรม และ
ระดับชาติ โดยจัดท าหลักสูตร คู่มือการฝึก (คู่มือกลาง คู่มือ
ระดับจังหวัด คู่มือระดับชุมชนท้องถิ่น ) และแนวทางปฏิบัติ      
ที่ชัดเจน 

สมช. กห. 
ดศ. 
มท. 

ศรชล. 

- นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  

- แผนการป้องกันและบรรเทา         
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- แผนผนึกก าลังและทรัพยากร 
เพื่อการป้องกันประเทศ 

- แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล 
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ 

๒๘



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การเสริมสร้างความเชื่อมั่น ภูมิคุ้มกัน และศักยภาพของทุกภาคส่วน ให้มีความตระหนักและความเข้มแข็งร่วมกันในลักษณะประชารัฐ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น ภูมิคุ้มกัน และศักยภาพของทุกภาคส่วน ให้มคีวามตระหนัก และมีความเข้มแข็ง พร้อมสนับสนุนการเตรียมพร้อมของชาติร่วมกันในลักษณะประชารัฐ 

หน่วยงานก ากับ 
กระทรวงมหาดไทย 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร์/แผน ที่เกี่ยวข้อง หลัก สนับสนุน 
(๑) การท างานเชิงบูรณาการ 
ในลั กษณ ะประชารั ฐที่
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนในทุกระดับ
เข้ าม ามี ส่ วน ร่ วม แล ะ
ท างานร่วมกัน เพื่อจัดการ
ความเสี่ยง การป้องกัน ลด
ผลกระทบ และเสริมสร้าง
ภู มิ คุ้ ม กั น ในการแก้ ไข
ปั ญ ห าภั ย คุ ก ค าม ทุ ก
รูปแบบ 

(๑ )  จ า น ว น อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
แผนงานในการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ 
สมาคม มูลนิ ธิ  องค์ กร
พัฒนาเอกชน และองค์กร
สาธารณกุศลในการจัดการ
ความเสี่ยงและเสริมสร้าง
ภู มิ คุ้ มกั น  การป้ อ งกั น 
และการแก้ ไขปัญ หาที่
กระทบต่อความมั่นคงของ
ประเทศ 
 

(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อเตรียมพร้อม 
และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทุกรูปแบบในลักษณะประชารัฐ  
ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในกระบวนการการจัดท ายุทธศาสตร์   
และแผนบริหารจัดการ ตลอดจนพัฒนาและขยายเครือข่าย       
ความร่วมมือและกลไกการประสานงานขับเคลื่อนความร่วมมือที่
มีความเชื่อมั่นต่อกันในทุกระดับ 

มท. ทุกหน่วยงาน
และ 

ทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

- นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) 

- แผนการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- แผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพื่อ
การป้องกันประเทศ 

๒๙



เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร์/แผน ที่เกี่ยวข้อง หลัก สนับสนุน 
  (๒) สนับสนุนให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุน         

ภัยพิบัติของชุมชน ต าบล หรือ กองทุนเพื่อเฝ้าระวังสาธารณภัย
และภัยความมั่นคง  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกภาคส่วนมี     
ความเชื่อมั่นในการเผชิญกับภัยที่เกิดขึ้น 
 
 

กค. 
(กรมบัญช ี

กลาง) 

กห. 
มท. 
สงป. 

- แผนการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

(๒) ทุกภาคส่วนมีความ
เชื่อมั่นในระบบการเตรียม 
พร้อมแห่งชาติบนพื้นฐาน
ของการมีจิตส านึกด้าน
ค ว าม มั่ น ค ง  (Security 
Mind) และจิตส านึกด้าน
ความปลอดภัย (Safety 
Mind) 

(๒) จ านวนของผู้เข้าร่วม
ก ารอบ รม ห ลั ก สู ต รที่
เกี่ยวข้องกับการเตรียม 
พร้อมแห่งชาติ เพื่อให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และมี
จิตส านึกด้านความมั่นคง 
จิ ต ส า นึ ก ด้ า น ค ว า ม
ปลอดภัย 

(๓) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  การรับรู้  การตระหนักรู้ 
จิตส านึกด้านความมั่นคง (Security Mind) และจิตส านึก
ด้านความปลอดภัย (Safety Mind) ของทุกภาคส่วน โดยจัด
เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาคสื่อมวลชน        
ภาคการเมือง และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครอบคลุม
อย่างต่อเนื่อง 

สมช. กปส. 
กห. 
ตร. 
มท. 
ศธ. 

อปท. 

- ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

- นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) 

- แผนการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- แผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพื่อ
การป้องกันประเทศ 
 
 

 

๓๐



เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร์/แผน ที่เกี่ยวข้อง หลัก สนับสนุน 
(๓) ผู้บริหารและบุคลากร
ขอ งหน่ วย งาน ภ าครั ฐ 
และภาคเอกชน ตลอดจน
ภาคประชาชน มีความรู้ 
ความตระหนัก และความ
เข้าใจในระบบการเฝ้าระวัง 
การแจ้ งเตื อน และการ
บัญชาการเหตุการณ์จาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

(๓) ระดับความรู้  ความ
ตระหนัก และความเข้าใจ
ใน ระบ บ การ เฝ้ าระวั ง  
การแจ้งเตือน  และการ
บัญชาการเหตุการณ์จาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบของ
ผู้บริหารและบุคลากรของ
หน่ วยงานภาครัฐ  และ
ภาคเอกชน ตลอดจนภาค
ประชาชน 

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมให้ผู้บริหารและบุคลากร
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชน ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ผู้น าชุมชน 
ผู้ น าท้ องถิ่น  บุ คลากรในองค์กรสาธารณ กุศล  ตลอดจน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) ชุดไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) หมู่บ้านยาม
ชายแดน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) อาสาสมัคร
สาธารณสุข ก าลังพลส ารอง และอื่นๆ ให้มีความรู้ ความตระหนัก 
และความเข้าใจในระบบการเฝ้าระวัง การแจ้งเตือน และการ
บัญชาการเหตุการณ์จากภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง 
 

ศธ. กห. 
ตร. 
มท. 
สธ. 

- แผนการศึกษาแห่งชาติ           
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 

- แผนป้องกันประเทศ 
- แผนการป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

(๔) ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนทุก
ระดั บ  ส าม ารถ เข้ าถึ ง
ข้อมูล  ทรัพยากร และ
ข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียม 
พร้อมและลดความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
อย่างทันท่วงที 

(๔) จ านวนของช่องทาง 
การประชาสัมพันธ์ และ
การกระจายข้อมูลด้าน
การเตรียมพร้อมแห่งชาติ
ให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนทุก
ระดับ 

(๕) ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์  และ          
การกระจายข้อมูลข่าวสารด้านการเตรียมพร้อมแห่งชาติ        
ที่หลากหลาย โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาให้ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างทันท่วงที และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลสาธารณภัย
ระดับอ าเภอและจังหวัด ในลักษณะของการมีศูนย์กลางการเตือน
ภัยระดับพื้นที่ การจัดท าแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่หลบภัย พื้นที่
อพยพ แผนอพยพทางบก และแผนอพยพทางทะเล 
 

กปส. ทุกหน่วยงาน
และ 

ทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ 
แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔) 

- แผนการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 
 

๓๑



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การเสริมสร้างความร่วมมือการเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามกับต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคาม 

หน่วยงานก ากับ 
กระทรวงการต่างประเทศ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร์/แผน ที่เกี่ยวข้อง หลัก สนับสนุน 
(๑) ประเทศไทยมีความ
ร่วมมือกับต่างประเทศใน
ด้านการบริหารจัดการ
ข้อมูล  บัญชีทรัพยากร 
บุคลากร เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาจากภัยคุก -
คามทุกรูปแบบ 

(๑) ร้อยละของแผนงาน/
โครงการ ของหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน        
ที่ มี ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ    
ต่างประเทศในด้านการ 
บ ริ ห ารจั ด ก าร  ข้ อมู ล 
บัญชีทรัพยากร บุคลากร 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ 
เพื่ อป้ อ งกั น และแก้ ไข
ปั ญ ห าจากภั ยคุ ก คาม       
ทุกรูปแบบ 

(๑) ส่ งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบ          
การเตรียมพร้อมกับต่างประเทศ ภายใต้กลไกความร่วมมือ
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี  โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน 
ประชาคมอาเซียน ASEAN+3 ASEAN+6 และกลุ่มภูมิภาคอื่น 
ทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาคเอเชีย อาท ิกรอบความร่วมมือของ
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) การประชุมอาเซียน
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: ARF) การประชุม 
รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Ministers Meeting: 
ADMM) ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและ        
ก ารต อบ โต้ ส ถ าน ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น  (ASEAN Agreement on            
Disaster Management and Emergency Response: AADMER)         
ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน (Asean Center of Military Medicine: 

กต. กห. 
มท. 
สมช. 

- นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  

- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

- แผนการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- แผนป้องกันประเทศ 
 

๓๒



เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร์/แผน ที่เกี่ยวข้อง หลัก สนับสนุน 
ACMM) เพื่อเพิ่มศักยภาพและการสนับสนุนจากมิตรประเทศ  
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมทั้ง
ส่งเสริมมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ (Confidence Building 
Measures: CBMs) แ ล ะ ก า ร ทู ต เชิ ง ป้ อ ง กั น  (Preventive 
Diplomacy: PD) 
 
(๒) เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือการเตรียมพร้อม 
ด้านสาธารณภัยในทุกระดับกับต่างประเทศ อาทิ ศูนย์ประสาน 
งานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการ
ภัยพิบัติ (AHA Centre) ประชาคมอาเซียน และกรอบความ
ร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งจัดส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม
กรณีเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ โดยความเห็นชอบจากรัฐบาล 
 

มท. กต. 
กห. 
พม. 
รง. 

- แผนการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

(๓) เสริมสร้างความร่วมมือการเตรียมพร้อมด้านภัยที่เกิดจาก       
การสู้รบกับต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบาย 
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนป้องกัน
ประเทศ บนพื้นฐานการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 
 
 

กห. กต. 
พม. 
มท. 
รง. 

ศรชล. 

- นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  

- แผนป้องกันประเทศ 
 

๓๓



เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร์/แผน ที่เกี่ยวข้อง หลัก สนับสนุน 
  (๔) เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือการเตรียมพร้อม 

ด้านวิกฤตการณ์ความมั่นคงกับต่างประเทศ  อาทิ การก่อ
วินาศกรรม การก่อการร้าย ภัยความมั่นคงทางไซเบอร์ ภัยความ
มั่นคงทางอวกาศ โรคติดต่ออุบัติใหม่ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
และ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง 
 

สมช. กต. 
กห. 
ดศ. 
ตร. 
มท. 
สทป. 

วท. (สทอภ.) 
สธ. 

สพธอ. 
สวช. 

ทุกหน่วยงาน 
และ 

ทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง 

 

- นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  

- ยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อ
การร้าย (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

- ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (พ.ศ. 
2560 – 2564) 

- แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล 
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ 

- แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม 
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ 
อุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) 

- แผนแม่บทการพัฒนากิจการ 
อวกาศแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ 

- แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคุมโรคติดต่อหรือโรค
ระบาด 

- นโยบายและแผนยุทธศาสตร์
วัคซีนแห่งชาติ 

๓๔



เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร์/แผน ที่เกี่ยวข้อง หลัก สนับสนุน 
  (๕) พัฒนาและจัดท าแผนเตรียมพร้อมอพยพคนไทยที่อยู่        

ในต่างประเทศ กรณีเกิดวิกฤติภัยคุกคามที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน โดยประสานความพร้อมและแนวทางปฏิบัติ
ในการสนับสนุนอากาศยานจากกระทรวงกลาโหม  และ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการอพยพคนไทยในต่างประเทศ 

กต. 
(กรมการ
กงสุล) 

หน่วยงาน 
ภายใต้ 

คณะท างาน 
ศูนย์ประสาน 
งานฉุกเฉิน 

 
 
 

- แผนอพยพคนไทยในต่างประเทศ 
 

(๒ ) ประเทศไทยมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้และ
ป ระส บ ก ารณ์ กั บ ต่ า ง 
ประเทศ ที่ มีความเชี่ ยว-
ชาญ ด้านการเตรียมพร้อม
รับมือภัยคุกคามทุกรูป
แบบอย่างต่อเนื่อง 

(๒) ร้อยละของหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน   
มีการแลกเปลี่ยนความรู้
แ ล ะป ระสบ การณ์ กั บ
ต่ างประเทศ ที่ มี ความ
เชี่ยวชาญด้านการเตรียม 
พร้อมรับมือภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง 
 

(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
ประสบการณ์กับต่างประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ
เตรียมพร้อมรับ มือภัยคุกคามทุกรูปแบบ อย่างต่อเนื่ อง        
โดยการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ 
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  การสัมมนา ฝึกอบรม        
การเสริมสร้างทักษะ เทคนิค และความเชี่ยวชาญ 

ศธ. กต. 
กห. 
มท. 
สธ. 

สมช. 
ทุกหน่วยงาน 

และ 
ทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

- นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  

- แผนการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

- แผนป้องกันประเทศ 
 

๓๕



เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร์/แผน ที่เกี่ยวข้อง หลัก สนับสนุน 
(๓ ) ประเทศไทยมีการ
ฝึ ก ซ้ อ ม เพื่ อ รั บ มื อ ภั ย
คุกคามกับต่างประเทศ  
ทั้ งในระดับทวิภาคีและ
พหุภาค ี

(๓) จ านวนการฝึกซ้อม
เพื่ อ รั บ มื อ ภั ย คุ ก ค าม
ระหว่างประเทศไทยกับ
ต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 
ปีละ ๒ ครั้ง 

(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือการฝึกซ้อมเพื่อรับมือ          
ภัยคุกคามกับต่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี อาทิ 
ASEAN Regional Disaster Emergency Response Simulation 
Exercises (ARDEX) ASEAN Regional Forum Disaster Relief 
Exercise (ARF DiREx) รวมทั้งการฝึกซ้อมภายใต้กรอบความ
ร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
 

กห. กต. 
มท. 
สมช. 

- นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  

- แผนการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

- แผนป้องกันประเทศ 

๓๖



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การบริหารจัดการยุทธศาสตร์มีการบูรณาการและผนึกก าลังในลักษณะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การบริหารจัดการยุทธศาสตร์เกิดการบูรณาการและผนึกก าลังทุกภาคส่วนในลักษณะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 

หน่วยงานก ากับ 
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร์/แผน ที่เกี่ยวข้อง หลัก สนับสนุน 
(๑) การมีระบบบริหาร
จัดการแผนเชิงบูรณาการ
และผนึกก าลังในลักษณะ
หุ้ น ส่ วนยุทธศาสตร์ ให้
ส า ม า ร ถ ป้ อ ง กั น แ ล ะ
แก้ปัญหาภัยคุกคามทุก
รูปแบบ 

(๑) ระดับการยอมรับต่อ
ระบบบริหารจัดการแผน
ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ที่
รั บ ผิ ด ช อบ โดยต รงใน
กรอบแผนเตรียมพร้อม
แห่งชาติ 

(๑) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ทั้งเรื่องนโยบาย/
ยุทธศาสตร์/แผน แนวทาง มาตรการ กลไก ทรัพยากรการบริหาร 
และบุคคล ระบบงบประมาณ โดยให้ ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นหน่วยงานอ านวยการ 
ประสานติดตาม ประเมินผล รวมทั้ งให้มีการทบทวนแผน
เตรียมพร้อมแห่งชาติตามห้วงเวลาที่เหมาะสม 

สมช. ส านักงาน 
ก.พ.ร. 
กห. 
มท. 

- นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  

- แผนการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- แผนป้องกันประเทศ 
 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาคู่มือประสานการปฏิบัติที่ชัดเจนในการ
ป้องกันและเผชิญกับภัยแต่ละประเภท โดยให้หน่วยงานของรัฐ
ได้จัดท าคู่มือการประสานงานและแนวทางปฏิบัติส าหรับภาค 
เอกชนและภาคประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย 

มท. กห. 
ตร. 
มท. 
สธ. 

สมช. 
อปท. 

- นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  

- แผนการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- แผนป้องกันประเทศ 
 

๓๗



เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร์/แผน ที่เกี่ยวข้อง หลัก สนับสนุน 
(๓) สนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
โดยตรงในกรอบแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ น าแผนฯ ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดท าแผนงาน/โครงการ และ
งบประมาณตามภารกิจของหน่วยงาน  รวมทั้ งส่งเสริมให้
ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้วางแนวทางหลักเกณฑ์และ
สัดส่วนงบประมาณเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท า
แผนงาน/โครงการ เพื่อสนับสนุนระบบ การเตรียมพร้อม
แห่งชาติ 

มท. ส านักงาน 
ก.พ.ร. 
กค. 
สงป. 
สปน. 
อปท. 

- นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  

- แผนการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- แผนป้องกันประเทศ 
 

(๔) สนับสนุนและส่งเสริมการผนึกก าลั งร่วมกันเป็นภาคี
เครือข่ายในลักษณะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ โดยให้หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้มีการจัดท าแผน 
แนวทาง และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating 
Procedure: SOP) ร่วมกันในการเตรียมพร้อม เพื่อเผชิญกับ 
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

มท. ทุกหน่วยงาน 
และ 

ทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

- แผนการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- แผนป้องกันประเทศ 

  (๕) สนับสนุนการบริหารสถานการณ์  โดยให้ทุกหน่วยงาน
สนับสนุนการท างานของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัยแห่งชาติ  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา          
สาธารณภัยกลาง และกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา              
สาธารณภัยในเขตพื้นที่  (อ าเภอ/เขต/จังหวัด/กทม.) ตั้งแต่     

กห. 
มท. 

ทุกหน่วยงาน 
และ 

ทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  

- แผนการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- แผนป้องกันประเทศ 

๓๘



เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร์/แผน ที่เกี่ยวข้อง หลัก สนับสนุน 
ในภาวะปกติ  เพื่อให้พร้อมแปรสภาพเป็นศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์เมื่อเกิดสาธารณภัย และสามารถปรับใช้ในภารกิจเพื่อ
ส นั บ ส นุ น ก ารด า เนิ น งาน ข อ งศู น ย์ ร ะ ด ม ส รรพ ก า ลั ง
กระทรวงกลาโหม และศูนย์บัญชาการทางทหาร กรณีภัยจาก
การสู้รบและสงครามตามที่ฝ่ายทหารร้องขอ 
 

 

(๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ความเข้าใจระบบ
บั ญ ช าก า ร เห ตุ ก า รณ์  
และสามารถบัญชาการ
เหตุการณ์ในแต่ละระดับ
ความรุนแรงของแต่ละ
ประเภทภัยที่ เกิดขึ้ น ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๒) ร้อยละของเจ้าหน้าที่
รั ฐ ของหน่ วยงานที่ รั บ   
ผิ ดชอบการบริห ารจั ด 
การภัยคุกคามในกรอบ
แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ที่ เกี่ยวข้องใน 
แต่ละระดับความรุนแรง
ของแต่ ล ะป ระเภทภั ย 
และน าไปทดสอบใช้ ใน
ก า ร ฝึ ก ก า ร บ ริ ห า ร
วิกฤตการณ์ระดับชาติ 
 
 

(๖ ) ส่ งเสริมและสนับสนุน ให้มีการจัดท าหลักสูตร  คู่ มือ          
ที่ เกี่ยวข้องกับระบบบัญชาการเหตุการณ์และการน าไป
ประยุกต์ใช้เพื่อน าไปอบรมให้กับเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน         
ที่ รับผิดชอบการบริหารจัดการภั ยคุกคามในกรอบ แผน
เตรียมพร้อมแห่งชาติ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่สามารถ
น าไปใช้ทดสอบในการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ 

สมช. กห. 
ดศ. 
มท. 
ศธ. 
สธ. 

- นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

- แผนการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- แผนป้องกันประเทศ 
 

๓๙



เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร์/แผน ที่เกี่ยวข้อง หลัก สนับสนุน 
(๓ ) ห น่ ว ย ง า น ร ะ ดั บ
กระทรวง/กรม จัดท าแผน
รองรับแผนเตรียมพร้อม
แห่ งชาติ ในแผนปฏิบั ติ
ราชการของหน่ วยงาน
อย่างชัดเจน 

(๓) จ านวนของหน่วยงาน
ระดับกระทรวง/กรม ได้
จัดท า ทบทวน ปรับปรุง 
และ พัฒนา แผนงาน /
โครงการ ในแผนปฏิบั ติ
ราชการของหน่ วยงาน 
รองรับแผนเตรียมพร้อม
แห่งชาติ 
 

(๗) ชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนเตรียมพร้อม
แห่งชาติ ให้หน่วยงานของรัฐได้น าไปจัดท า ทบทวน ปรับปรุง 
และ พัฒนาแผนงาน/โครงการ ในแผน ปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน รองรับแผนฯ โดยให้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

สมช. ทุกหน่วยงาน 
และ 

ทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  

- แผนการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- แผนป้องกันประเทศ 
 

(๘) เตรียมพร้อมเพื่อเผชิญกับสาธารณภัย โดยให้ยึดถือ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นแผนหลัก 
ส่ งเสริมให้หน่วยงานรัฐจัดท าและ พัฒนาแผนสนับสนุน         
การปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) แผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และ แผนที่เสี่ยงภัยที่เกี่ยวข้องกับ
งานความมั่นคง 

มท. ทุกหน่วยงาน 
และ 

ทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  

- แผนการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- แผนป้องกันประเทศ 
 

 
(๙) เตรียมพร้อมเพื่อเผชิญภัยจากการสู้รบ  โดยให้ยึดถือ       
แผนป้องกันประเทศเป็นแผนหลัก  มีแผนผนึกก าลั งและ
ทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ และ แผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่ งชาติ  รวมทั้ งแผนของหน่วยงาน           
ที่ เกี่ยวข้องสนับสนุนการด าเนินงาน  เพื่อให้สามารถระดม       
สรรพก าลังของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้าง
ศักยภาพของชาติในการป้องกันประเทศ 
 

กห. ทุกหน่วยงาน 
และ 

ทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  

- แผนการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- แผนป้องกันประเทศ 
 

๔๐



เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร์/แผน ที่เกี่ยวข้อง หลัก สนับสนุน 
(๑๐) เตรียมพร้อมเพื่อเผชิญวิกฤตการณ์ความมั่นคง โดยให้
ยึดถือยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย ยุทธศาสตร์ใน   
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ  นโยบาย   
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ รวมไปถึงนโยบาย/
ยุทธศาสตร์/แผน ที่เกี่ยวข้องเป็นแผนหลักสนับสนุนการด าเนินงาน 
 

สมช. ทุกหน่วยงาน 
และ 

ทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  

- ยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อ
การร้าย (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

- ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 

- ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (พ.ศ. 
2560 – 2564) 

- แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล 
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ 

- แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม 
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ 
อุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) 

- แผนแม่บทการพัฒนากิจการ 
อวกาศแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ 

 

๔๑



เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร์/แผน ที่เกี่ยวข้อง หลัก สนับสนุน 
- แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน 

และควบคุมโรคติดต่อหรือโรค
ระบาด 

- นโยบายและแผนยุทธศาสตร์
วัคซีนแห่งชาติ 
 

(๑๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐ  รัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน องค์การมหาชนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน ที่ เกี่ ยวข้องกับ โครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค ได้มีการก าหนดแผนหรือแนวทางด าเนินการ         
แผนบริหารธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) 
เพื่อให้สามารถด าเนินงานได้ในขณะเกิดภาวะไม่ปกติ 

ส านักงาน 
ก.พ.ร. 
พณ. 
สมช. 
สศช. 

ทุกหน่วยงาน 
และ 

ทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  

- แผนการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- แผนป้องกันประเทศ 
 
 

(๔) จังหวัดมีการก าหนด
ประเด็นแผนเตรียมพร้อม
ของจังหวัดภายใต้กรอบ
แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ
ไว้ในยุทธศาสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ 

(๔) ร้อยละของจังหวัดที่
ได้มีการก าหนดประเด็น
แผนเตรียม  พร้อมของ
จังหวัดภายใต้กรอบแผน
เตรียมพร้อมแห่งชาติไว้ 
ในยุทธศาสตร์จั งหวัด/
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา

(๑๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการแผนระดับพื้นที่         
โดยก าหนดประเด็นแผนเตรียมพร้อมของจังหวัดภายใต้แผน
เตรียมพร้อมแห่งชาติ ไว้ในยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และให้จัดท า แผนงาน/โครงการ/
งบประมาณรองรับ  โดยบูรณาการกับแผนระดับท้องถิ่นที่
ครอบคลุมระบบการแจ้งเตือนภัย การจัดท าบัญชีทรัพยากร และ
แนวทางปฏิบัติร่วมกัน 

มท. ทุกหน่วยงาน 
และ 

ทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  

- แผนการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- แผนป้องกันประเทศ 
 

๔๒



เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร์/แผน ที่เกี่ยวข้อง หลัก สนับสนุน 
มี ก ารจั ดท าแผน งาน /
โครงการ/งบประมาณ ที่มี
การบูรณาการ ประสาน
สอดคล้องกับแผนระดับ
ท้องถิ่น 

จั งห วั ด /ก ลุ่ ม จั งห วั ด         
ซึ่ งมีแผนงาน/โครงการ/
งบประมาณ  รองรับและ
บู รณาการ ประสานสอด  
คล้องกับแผนระดับท้องถิ่น 
 

 

๔๓





 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

 
กรอบความร่วมมอืระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

 





ภาคผนวก ข 
กรอบความร่วมมือระหวา่งประเทศที่เกี่ยวข้อง 

 
 ๑. กรอบการด าเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๓ 
กรอบเซนไดเป็นกรอบแนวคิดหลักของการจัดท าแผนฉบับนี้ โดยมีแนวคิดหลักในการเข้าใจความเส่ียง
จากภัยพิบัติ การเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารและจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติ การลงทุน            
ในด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพื่อให้พร้อมรับมือและฟื้นคืนกลับได้ในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว            
และมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาศักยภาพในการเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุภัยพิบัติ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังการฟื้นสภาพและซ่อมสร้างท่ีดีกว่าเดิมในช่วงของการฟื้นฟูภายหลัง              
เหตุภัยพิบัติ เพ่ือเป้าหมายในการป้องกันไม่ให้เกิดความเส่ียงใหม่และลดความเส่ียงท่ีมีอยู่เดิม               
ด้วยมาตรการทางเศรษฐกิจ โครงสร้าง กฎหมาย สุขภาพ วัฒนธรรม การศึกษา สภาพแวดล้อม 
เทคโนโลยี การเมือง รวมถึงมาตรการเชิงสถาบันท่ีมีการบูรณาการและลดความเหลื่อมล้ า               
เพื่อป้องกันและท าให้ความล่อแหลม และความเปราะบางต่อภัยพิบัติลดน้อยลง ตลอดจนช่วยให้มี                 
การเตรียมพร้อมส าหรับการเผชิญเหตุและฟื้นฟูท่ีดียิ่งขึ้น อันน าไปสู่ความสามารถท่ีจะรับมือและ           
ฟื้นคืนกลับได้ในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สู่ผลลัพธ์ เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
และลดการสูญเสียชีวิต วิถีชีวิต และสุขภาพ ตลอดจนความสูญเสียต่อสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ              
กายภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมของบุคคล ธุรกิจ ชุมชน และประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

 ๒. กรอบความคิดริเริ่มนันเซ็น (Nansen Initiative) เมื่อวันท่ี ๑๒ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
ได้มี การประชุมระดับโลกในกรอบความคิดริ เริ่มนันเซ็น  เพื่ อหารือประเด็นการคุ้ มครอง                   
ผู้พลัดถิ่นท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ นครเจนีวา            
สมาพันธรัฐสวิส ท่ีประชุมได้รับรองแนวทางปฏิบัติท่ีส าคัญของประเด็นการคุ้มครอง (Protection 
Agenda) ดังนี้ ๑) การจัดท าฐานข้อมูลและเพิ่มพูนความรู้ประเด็นการโยกย้ายถิ่นฐาน อันเกิดจาก
ผลกระทบด้านภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๒) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
มาตรการคุ้มครองทางมนุษยธรรมเพ่ือผู้พลัดถิ่นท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และ ๓) การบริหาร
จัดการความเสี่ยงของประเทศต้นทาง  

 ๓. กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๑ 
(the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention 
on Climate Change) หรือ COP21 เมื่ อวัน ท่ี  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรี             
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้เข้าร่วมการประชุมระดับสูงของประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาล         

๔๗



ในระหว่างการประชุม COP21 ระหว่างวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติรับรอง
ข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งมีผลผูกพันกับทุกภาคี โดยมีผลบังคับใช้และสามารถเริ่ม
ด าเนินการได้ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ประเด็นความร่วมมือท่ีส าคัญ ได้แก่ ๑) การลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ๒) การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๓) การสนับสนุน 
ทางการเงินแก่ประเทศก าลังพัฒนาในการด าเนินงาน เรื่องการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี          
ท่ีเกี่ยวข้องสู่ประเทศก าลังพัฒนา ๔) การเสริมสร้างศักยภาพของประเทศก าลังพัฒนา และ                 
๕) การสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานและการให้การสนับสนุน  

 ๔. วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ (2030 Agenda for Sustainable Development)  
  ๔ .๑ ความเป็นมา การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งท่ี ๗๐         
ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘           
โดยประเทศสมาชิก ๑๙๓ ประเทศ ใช้เวทีการประชุมสุดยอดการพัฒนาท่ียั่งยืน รับรองวาระการพัฒนา
ท่ียั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ (The 2030 Agenda for Sustainable Development) ซึ่งรวมถึงเป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ๑๗ ข้อ ได้แก่ (๑) ความยากจน 
(๒) ความหิวโหย (๓) สุขภาวะ (๔) การศึกษา (๕) ความเท่าเทียมทางเพศ (๖) น้ าและการสุขาภิบาล          
(๗) พลังงาน (๘) เศรษฐกิจและการจ้างงาน (๙) โครงสร้างพื้นฐานและการปรับให้เป็นอุตสาหกรรม 
(๑๐) ความเหลื่อมล้ า (๑๑) เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ (๑๒) แบบแผนการผลิตและ           
การบริโภคท่ียั่งยืน (๑๓) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ  (๑๔) ทรัพยากร         
ทางทะเล (๑๕) ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ (๑๖) สังคมและความยุติธรรม                    
(๑๗) (หุ้นส่วนความร่วมมือและการปฏิบัติให้เกิดผล ซึ่งวาระดังกล่าวจะเป็นทิศทางการพัฒนา        
ท้ังของประเทศไทยและของโลก จนถึงปี ค.ศ. ๒๐๓๐ ครอบคลุมระยะเวลา ๑๕ ปี 
  ๔.๒ บทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานกลุ่ม G77 เพ่ือขับเคลื่อนวาระ          
การพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) 
ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีรับมอบต าแหน่งประธานกลุ่ม ๗๗ (G77) วาระปี ๒๕๕๙ อย่างเป็นทางการ 
เมื่อวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา          
โดยประเด็นท่ีประเทศไทยให้ความส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นแนวทาง 
ส าหรับการอนุวัติวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการน าเสนอ          
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเลือกส าหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน (๒) การส่งเสริม         
ความร่วมมือใต้ – ใต้ (South – South Cooperation) (๓) การสร้างพื้นฐานท่ีมั่นคงในการรับมือ        
กับผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความท้าทายระดับ โลกอื่น ๆ                  
(๔) การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการประสานงานระหว่างสาขาต่างๆ ของกลุ่มฯ  

 ๔.	วาระการพฒันาทีย่ัง่ยนื ค.ศ. ๒๐๓๐ (2030 Agenda for Sustainable Development) 

  ๔.๑	 ความเป็นมา	 การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ	 ครั้งที่	 ๗๐									

ณ	ส�านักงานใหญ่สหประชาชาติ	นครนิวยอร์ก	สหรัฐอเมริกา	เมื่อวันที่	๒๕	กันยายน	๒๕๕๘											 

โดยประเทศสมาชกิ	๑๙๓	ประเทศ	ใช้เวทกีารประชุมสดุยอดการพฒันาท่ียัง่ยนื	รบัรองวาระการพฒันา 

ทีย่ัง่ยนื	ค.ศ.	๒๐๓๐	(The	2030	Agenda	for	Sustainable	Development)	ซ่ึงรวมถึงเป้าหมาย

การพฒันาทีย่ัง่ยนื	(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	๑๗	ข้อ	ได้แก่	๑)	ความยากจน	 

๒)	ความหวิโหย	๓)	สขุภาวะ	๔)	การศกึษา	๕)	ความเท่าเทยีมทางเพศ	๖)	น�า้และการสขุาภบิาล										

๗)	พลังงาน	๘)	เศรษฐกิจและการจ้างงาน	๙)	โครงสร้างพื้นฐานและการปรับให้เป็นอุตสาหกรรม	

๑๐)	 ความเหลื่อมล�้า	 ๑๑)	 เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์	 ๑๒)	 แบบแผนการผลิตและ

การบริโภคที่ยั่งยืน	 ๑๓)	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ	 ๑๔)	 ทรัพยากร

ทางทะเล	๑๕)	 ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ	๑๖)	 สังคมและความยุติธรรม	

๑๗)	 หุ้นส่วนความร่วมมือและการปฏิบัติให้เกิดผล	 ซ่ึงวาระดังกล่าวจะเป็นทิศทางการพัฒนา	

ทั้งของประเทศไทยและของโลก	จนถึงปี	ค.ศ.	๒๐๓๐	ครอบคลุมระยะเวลา	๑๕	ปี

	 	 ๔.๒	บทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานกลุ่ม G77 เพื่อขับเคลื่อนวาระ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	(นายดอน	ปรมัตถ์วินัย) 

ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีรับมอบต�าแหน่งประธานกลุ่ม	๗๗	(G77)	วาระปี	๒๕๕๙	อย่างเป็นทางการ	

เมื่อวันที่	 ๑๒	 มกราคม	 ๒๕๕๙	 ณ	 ส�านักงานใหญ่สหประชาชาติ	 นครนิวยอร์ก	 สหรัฐอเมริกา										

โดยประเด็นที่ประเทศไทยให้ความส�าคัญ	ประกอบด้วย	๑)	การสร้างพ้ืนฐานเพื่อเป็นแนวทาง	

ส�าหรับการอนุวัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน	ค.ศ.	๒๐๓๐	อย่างมีประสิทธิภาพ	รวมถึงการน�าเสนอ 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเลือกส�าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ๒)	 การส่งเสริม 

ความร่วมมือใต้	–	ใต	้(South	–	South	Cooperation)	๓)	การสร้างพื้นฐานที่มั่นคงในการรับมือ 

กับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความท้าทายระดับโลกอื่นๆ 

๔)	การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการประสานงานระหว่างสาขาต่างๆ	ของกลุ่มฯ	

๔๘



  ท้ังนี้ ประเทศไทยในฐานะประธานกลุ่มฯ พร้อมท่ีจะเป็นผู้สร้างสะพานเชื่อมระหว่าง
ฝ่ายต่างๆ (bridge-builder) ไม่ว่าจะเป็นระหว่างประเทศก าลังพัฒนาด้วยกัน หรือระหว่างประเทศ
ก าลังพัฒนากับประเทศพัฒนาแล้ว รวมท้ังทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และ          
ภาคประชาชน เพื่อสร้างหุ้นส่วนระดับโลกในการขับเคลื่อนการอนุวัติวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน         
ค.ศ. ๒๐๓๐ ตลอดจนก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ (Vision to Action) เพื่อการเติบโต 
อย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) บนพ้ืนฐานของความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ท่ีให้ความส าคัญ
กับการด าเนินงาน (Implement) การติดตาม (Follow Up) และ การทบทวน (Review) เพ่ือให้           
การขับเคลื่อนความร่วมมือของกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

 ๕. ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน 
(ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response: AADMER) 
มีลักษณะเป็นความตกลงท่ีมีพันธกรณีท่ีประเทศภาคีสมาชิกจะต้องปฏิบัติตาม โดยมีวัตถุประสงค์         
เพ่ือจัดหากลไกท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสามารถลดความเสียหายจากภัยพิบัติต่อชีวิตและทรัพย์สิน                  
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของภาคี รวมท้ังเพื่อร่วมกันตอบโต้ภัยพิบัติฉุกเฉิน โดยก าหนดกรอบ     
ความร่วมมือและการจัดตั้งกลไกด้านการจัดการภัยพิบัติของอาเซียนในลักษณะครบวงจรของ      
การบริหารจัดการภัยพิบัติ  ครอบคลุมท้ังในยามปกติก่อนเกิดภัย (การก าหนดความเส่ียงจาก             
ภัยพิบัติ  การเฝ้าระวัง การแจ้งเตือนภัย การป้องกัน การเตรียมความพร้อม) ในขณะเกิดภัย                 
(การตอบโต้สถานการณ์  ฉุกเฉิน การบรรเทาทุกข์) และภายหลังเกิดภัย (เช่น การบูรณะฟื้นฟู )             
ตลอดจนความร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การเสริมสร้างศักยภาพและ                           
ขีดความสามารถ เป็นต้น ท้ังนี้ จะเน้นหลักการท่ีให้แต่ละประเทศสมาชิกได้ช่วยเหลือตนเองให้เต็มท่ีก่อน 
และหากเกินขีดความสามารถจึงใช้กลไกท่ีก าหนดไว้ใน AADMER ให้ความช่วยเหลือต่อไป  
 

๔๙





 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน  

ที่เกี่ยวข้องกับระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาต ิ
 





ภาคผนวก ค 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน ที่เกี่ยวข้องกับระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

 
 ๑. ยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ ๒๐ ปี (พ .ศ . ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) (มติคณะรัฐมนตรี             
เมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ รับทราบแนวทางการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติฯ และกรอบแนวทาง 
การปฏิรูปประเทศไทยในระยะ ๒๐ ปี) ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ระบุให้มี          
การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยและความมั่นคง
รูปแบบใหม่ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศ ให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม         
ท้ังทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ 

 ๒. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  
  ๒.๑ หมวดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
สอดคล้องกับ นโยบายท่ี ๑๓ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและ
วิกฤตการณ์ความมั่นคงอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ และ นโยบายท่ี ๑๔ เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพในการป้องกันประเทศ 
สนับสนุนภารกิจท่ีไม่ใช่การสงคราม และสามารถผนึกก าลังของกองทัพกับทุกภาคส่วนในการเผชิญ
กับภัยคุกคามด้านการป้องกันประเทศในทุกรูปแบบ  

๒.๒ หมวดแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ให้มีการพัฒนาระบบการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ รองรับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายท่ี ๑๓ เพื่อให้ระบบการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติเป็นทิศทางหลักและแนวทางหลักในการเผชิญกับภาวะไม่ปกติและจัดการ
ความเสี่ยงอย่างบูรณาการจากการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยให้ทุกภาคส่วนพร้อมสนับสนุน
การเตรียมพร้อมของชาติร่วมกันในลักษณะประชารัฐ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
กับต่างประเทศ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศ รองรับนโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ นโยบายท่ี ๑๔ เพ่ือให้ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร 

 ๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)   
ได้ให้ความส าคัญกับประเด็นการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับความมั่นคงทุกรูปแบบไว้ในยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน มีเป้าหมายเพ่ือ        
ให้เกิดความมั่นคงในการพัฒนาประเทศระยะยาวตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ ๒๐ ปี           
ท่ีมีความส าคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และการทหาร เช่น ประเทศไทยสามารถรับมือ

	 	 ๒.๒	หมวดแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ให้มีการพัฒนาระบบ

การเตรียมพร้อมแห่งชาติ	 รองรับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	 นโยบายท่ี	 ๑๓	 เพื่อให้ระบบ

การเตรียมพร้อมแห่งชาติเป็นทิศทางหลักและแนวทางหลักในการเผชิญกับภาวะไม่ปกติและ

จัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการจากการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ	 โดยให้ทุกภาคส่วนพร้อม

สนับสนุนการเตรียมพร้อมของชาติร่วมกันในลักษณะประชารัฐ	ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกดิ 

ความร่วมมือกับต่างประเทศ	ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศ	รองรับนโยบาย

ความม่ันคงแห่งชาติ	นโยบายที	่๑๔	เพือ่ให้ประเทศมคีวามมัน่คงปลอดภยัจากภยัคกุคามทางทหาร

๕๓



กับภัยความมั่นคง มีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
มิตรประเทศ และนานาประเทศเพิ่มขึ้น สามารถรับมือกับภัยจากการก่อการร้าย ภัยความมั่นคงทาง 
ไซเบอร์ และสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น 

 ๔. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๘ เป็นกรอบและ
ทิศทางให้หน่วยงานทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศ สามารถปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัยอย่างเป็นระบบ มีทิศทาง
เดียวกัน และเสริมก าลังกันอย่างบูรณาการ และเพื่อจัดระบบการด าเนินงานและการเตรียม          
ความพร้อมในด้านต่างๆ ไว้รองรับสถานการณ์สาธารณภัย ตามลักษณะความเส่ียงภัยให้แก่
หน่วยงานทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศท้ังในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และ
หลังเกิดภัย โดยมีขอบเขตสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ            
พ.ศ. ๒๕๕๘” ให้เป็นไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ “อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์  
โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อ
สาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ท าให้เกิดขึ้นอุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่
ชีวิตร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และ               
ให้ความหมายรวมถึงภัยทางอากาศและก่อวินาศกรรมด้วย” และมีแผนสนับสนุนการปฏิบัติงาน        
ในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) ๑๘ ส่วนงาน ได้แก่  (๑) ส่วนงานคมนาคม (๒) ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร (๓) ส่วนงานสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน (๔) ส่วนผจญเพลิง (๕) ส่วนงาน
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (๖) ส่วนงานสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (๗) ส่วนงาน
การสนับสนุนทรัพยากรทางทหาร (๘) ส่วนงานการแพทย์และสาธารณสุข (๙) ส่วนงานการค้นหาและ
กู้ภัย (๑๐) ส่วนงานสารเคมี วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี (๑๑) ส่วนงานการเกษตร (๑๒) ส่วนงาน
พลังงาน (๑๓) ส่วนงานรักษาความสงบเรียบร้อย (๑๔) ส่วนงานการฟื้นฟูเศรษฐกิจ การศึกษา และ
วัฒนธรรม (๑๕) ส่วนงานการต่างประเทศ (๑๖) ส่วนงานการประชาสัมพันธ์และการจัดการข้อมูล
ข่าวสาร (๑๗) ส่วนงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (๑๘) ส่วนงานงบประมาณและ          
การบริจาค 

 ๕. แผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการเตรียมความพร้อมตามแผนการผนึกก าลังและทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติการของฝ่ายทหาร
ตามแผนป้องกันประเทศ หรือภารกิจเพื่อความมั่นคงท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐบาลตั้งแต่ภาวะปกติ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความประสานสอดคล้องและเป็นระบบตามหน้าท่ีและขีดความสามารถ        

มิตรประเทศ	และนานาประเทศเพิ่มขึ้น	สามารถรับมือกับภัยจากการก่อการร้าย	ภัยความมั่นคง

ทางไซเบอร์	และสาธารณภัยที่เกิดขึ้น

โรคระบาดสัตว์	 โรคระบาดสัตว์น�้า	 การระบาดของศัตรูพืช	 ตลอดจนภัยอื่นๆ	 อันมีผลกระทบต่อ 

สาธารณชน	ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ	มีผู้ท�าให้เกิดขึ้นอุบัติเหตุ	หรือเหตุอื่นใด	ซึ่งก่อให้เกิดอันตราย 

แก่ชีวิตร่างกายของประชาชน	 หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน	 หรือของรัฐ	 และ 

ให้ความหมายรวมถึงภัยทางอากาศและก่อวินาศกรรมด้วย”	 และมีแผนสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ในภาวะฉุกเฉิน	(สปฉ.)	๑๘	ส่วนงาน	ได้แก่	๑)	ส่วนงานคมนาคม	๒)	ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร	๓)	ส่วนงานสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	๔)	ส่วนผจญเพลิง	๕)	ส่วนงาน 

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน	 ๖)	 ส่วนงานสวัสดิการสังคมและความม่ันคงของมนุษย์	 ๗)	 ส่วนงาน 

การสนบัสนุนทรพัยากรทางทหาร	๘)	ส่วนงานการแพทย์และสาธารณสุข	๙)	ส่วนงานการค้นหาและ 

กู้ภัย	๑๐)	ส่วนงานสารเคมี	วัตถุอันตราย	และกัมมันตรังสี	๑๑)	ส่วนงานการเกษตร	๑๒)	ส่วนงาน 

พลังงาน	๑๓)	ส่วนงานรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๔)	ส่วนงานการฟื้นฟูเศรษฐกิจ	การศึกษา	และ 

วัฒนธรรม	๑๕)	ส่วนงานการต่างประเทศ	๑๖)	ส่วนงานการประชาสัมพันธ์และการจัดการข้อมูล

ข่าวสาร	 ๑๗)	 ส่วนงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และ	๑๘)	 ส่วนงานงบประมาณและ

การบริจาค

๕๔



ท่ีได้ก าหนดไว้ในภารกิจของแต่ละหน่วยงาน โดยสามารถด าเนินการผนึกก าลังและทรัพยากรเพื่อ      
การป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสานสอดคล้องกันตั้ งแต่ในภาวะปกติ            
โดยการระดมทรัพยากรท้ัง ๑๐ ด้าน ได้แก่ ด้านก าลังคน ด้านอาหาร ด้านน้ า ด้านการคมนาคม   
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านอุตสาหกรรมและ
ปัจจัยการผลิต ด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
และอื่นๆ จากส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนมาสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
ป้องกันประเทศตั้งแต่ในภาวะปกติได้อย่างเพียงพอและทันเวลา รวมท้ังให้สามารถประสานและ
ด าเนินการด้านกิจการพลเรือนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศ           
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕๕





 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ง 

 
นิยามศัพท์ 

 





ภาคผนวก ง นิยามศัพท์ 
 

 ๑. การก่อวินาศกรรม หมายถึง การกระท าใดๆ อันเป็นการมุ่งเน้นท าลายทรัพย์สิน
ของประชาชนหรือของรัฐ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวนขัดขวางหน่วงเหนี่ยว       
ระบบการปฏิบัติงานใดๆ ตลอดจนการประทุษร้ายต่อบุคคล อันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นป่วน  
ทางการเมือง การเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งหมายท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ  

 ๒. การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดระบบ
และบริหารจัดการทรัพยากรและความรับผิดชอบเพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ 

 ๓. การเตรียมพร้อมด้านทรัพยากร หมายถึง การเตรียมบัญชีทรัพยากรอันได้แก่           
คน สิ่งของ อุปกรณ์ กฎ ระเบียบ ท่ีใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยด้านความมั่นคง 
ตั้งแต่ในภาวะปกติ และสามารถน าทรัพยากรดังกล่าวมาใช้ได้อย่างเหมาะสมและทันการณ์  

 ๔. การเตรียมพร้อมแห่งชาติ หมายถึง การเตรียมการด้านต่างๆ ของหน่วยงานรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรชุมชน และ ภาคประชาชน 
ตั้งแต่ในภาวะปกติ เพ่ือให้มีนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน แนวทางด าเนินการ มาตรการ และกิจกรรม                  
เพ่ือป้องกัน ลดผลกระทบ บรรเทา และระงับสถานการณ์ในภาวะไม่ปกติ  

 ๕. การบริหารจัดการเชิ งรุกแบบ เบ็ ด เสร็จ  (Proactive Comprehensive 
Management) หมายถึง การบริหารงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบ        
การเตรียมพร้อมแห่งชาติตั้งแต่ในภาวะปกติ โดยมีการป้องกัน การเตรียมพร้อม การลดผลกระทบ 
การปรับตัว การบริหารจัดการขณะเกิดเหตุ ไปจนถึงการลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
ได้อย่างทันท่วงที 

 ๖. การระดมสรรพก าลังของชาติ  หมายถึง การด าเนินการเพื่อรวบรวมและ          
จัดระเบียบทรัพยากรของชาติ ท าให้ทรัพยากรของชาติอยู่ในลักษณะพร้อมท่ีจะน าไปใช้  และ                   
ใช้ทรัพยากรท่ีเตรียมไว้แล้วนั้น สนองความต้องการท่ีจะเกิดขึ้นในภาวะไม่ปกติ  

 ๗. การระดมสรรพก าลังเพ่ือการทหาร หมายถึง การด าเนินการรวบรวมทรัพยากร
ของชาติ เพ่ือสนับสนุนทางการทหาร ซึ่งประกอบด้วยการระดมสรรพก าลังทางทหารกับการระดม
สรรพก าลังทางอุตสาหกรรมเพื่อการทหาร  

 ๘. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง  (Risk Assessment) 
หมายถึง กระบวนการก าหนดลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์             
ภัยท่ีเกิดขึ้นและประเมินสภาวะการเปิดรับต่อความเสี่ยง (Exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) 

๕๙



และศักยภาพ (Capacity) ในการรับมือของชุมชนท่ีอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน          
การด ารงชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการเกิดผลกระทบจากภัย       
ในพื้นท่ีหนึ่งๆ ซึ่งมีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการความเส่ียงอย่างมีระบบ 

 ๙. ความมั่นคงแห่งชาติ หมายความว่า ภาวะท่ีประเทศปลอดจากภัยคุกคามต่อ      
เอกราชอธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขต สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ความปลอดภัย
ของประชาชน การด ารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน หรือท่ีกระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ  
หรือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมท้ังความพร้อม          
ของประเทศท่ีจะเผชิญสถานการณ์ต่างๆ อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  

 ๑๐. ภัยคุกคาม หมายความว่า ภาวะหรือสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความไม่มั่นคง            
ซึ่งเป็นปัญหาท่ีมีความรุนแรง สลับซับซ้อน หากไม่ด าเนินการแก้ไขจะเกิดผลกระทบในวงกว้างต่อ
ความมั่นคงแห่งชาติ  

 ๑๑. ภัยจากการสู้รบ หมายถึง ภัยอันเกิดจากการกระท าของข้าศึกในภาวะไม่ปกติ 
และหมายรวมถึงสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในภาวะดังกล่าวด้วย  

 ๑๒. ภาวะไม่ปกติ หมายถึง สถานการณ์ระหว่างเวลาท่ีประเทศมีภัยความมั่นคง       
สาธารณภัย สถานการณ์ฉุกเฉิน และ สถานการณ์วิกฤติ จนถึงขั้นต้องมีการระดมสรรพก าลัง           
ของทุกฝ่ายในชาต ิเพ่ือผนึกก าลังในการแก้ปัญหาดังกล่าว  

 ๑๓. ระบบบัญชาการเหตุการณ์  (Incident Command System: ICS) หมายถึง 
แนวทางในการบริหารจัดการเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับภัยทุกประเภทอย่างมีมาตรฐานในพื้นท่ี        
เกิดเหตุ ตั้งแต่เหตุฉุกเฉินขนาดเล็กไปจนถึงเหตุฉุกเฉินที่มีความซับซ้อน โดยผู้ปฏิบัติงานในบทบาท
หน้าท่ีต่างๆ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถด าเนินการร่วมกันได้ภายใต้การบัญชาการ         
แบบรวมศูนย์ (Unified Command) โดยปกติมีการจัดโครงสร้างระบบเพื่อการปฏิบัติงานใน ๕ สาย
งานหลัก คือ ส่วนบัญชาการ (Command) ส่วนปฏิบัติการ (Operation) ส่วนแผนงาน (Planning) 
ส่วนสนับสนุนก าลังบ ารุงหรือโลจิสติกส์  (Logistics) และส่วนการเงิน/การบริหารจัดการ 
(Finance/Administration) ซึ่งมีความยืดหยุ่นในการปรับลดหรือขยายส่วนงานท่ีอาจจ าเป็น
หรือไม่จ าเป็นต้องใช้งาน ขึ้นอยู่กับลักษณะของเหตุการณ์นั้นๆ   

 ๑๔. โรคติดต่ออุบัติใหม่  หมายถึง โรคติดต่อท่ีเกิดจากเชื้อใหม่  (New Infectious 
Disease) โรคติดต่อท่ีพบในพื้นท่ีใหม่ (New Geographical Areas) โรคติดต่ออุบัติซ้ า (Re-emerging 
Infectious Disease) เชื้อก่อโรคท่ีดื้อต่อยาต้านจุลชีพ  (Antimicrobial Resistant Organism) 
และเหตุการณ์จงใจกระท าของมนุษย์ด้วยสารชีวะ  

๖๐



 ๑๕. วิกฤตการณ์ความมั่นคง หมายถึง เหตุการณ์อันเกิดจากการกระท าของธรรมชาติ
และการกระท าของมนุษย์ ตามกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร        
การป้องกันประเทศ และ กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อความมั่นคงของชาติ ความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนและประเทศ จ าเป็นต้องมี
การบริหารจัดการด้วยการผนึกก าลังและทรัพยากรของหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนในชาติ         
เพ่ือให้สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว  

 ๑๖. สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์           
โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบ         
ต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ท าให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิด
อันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ 
และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศและการก่อวินาศกรรม ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  
 

๖๑





 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก จ  

 
อภิธานศัพท์ 

 
 





ภาคผนวก จ อภิธานศัพท์ 
 

 ๑. กรอบการด าเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัต ิพ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๓ 
(Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030: SFDRR) เพื่อลดความเส่ียง
จากสาธารณภัยและลดการสูญเสียชีวิต วิถีชีวิต และสุขภาพ ตลอดจนความสูญเสียต่อสินทรัพย์       
ทางเศรษฐกิจ กายภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมของบุคคล ธุรกิจ ชุมชน และประเทศได้อย่าง         
เป็นรูปธรรม โดยมี เป้าหมาย คือ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงใหม่ พร้อมท้ังลดความเสี่ยงท่ีมีอยู่เดิม        
ตามมาตรการทางเศรษฐกิจ โครงสร้าง กฎหมาย สุขภาพ วัฒนธรรม การศึกษา สภาพแวดล้อม 
เทคโนโลยี การเมือง และมาตรการเชิงสถาบัน (Institutional) ท่ีมีการบูรณาการและลดความเหลื่อมล้ า
ในการป้องกัน รวมถึงการท าให้ความล่อแหลมและความเปราะบางต่อสาธารณภัยลดลงด้วย     
ตลอดจนการเพิ่มให้มีการเตรียมความพร้อมมากขึ้นเพื่อการเผชิญเหตุและ  ฟื้นฟูอันน าไปสู่
ความสามารถท่ีจะรับมือและฟื้นคืนกลับ (Resilience) ได้ในระยะเวลาท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

 ๒. กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้บรรลุถึงการรักษาระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศให้คงท่ี อยู่ในระดับ       
ท่ีปลอดภัยจากการแทรกแซงของมนุษย์ท่ีเป็นอันตรายต่อระบบภูมิอากาศ การรักษาระดับดังกล่าว 
ต้องด าเนินการในระยะเวลาเพียงพอท่ีจะให้ระบบนิเวศปรับตัว โดยไม่คุกคามต่อการผลิตอาหาร
ของมนุษย์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน โดยหลักการของอนุสัญญาฯ คือ 
  ๑) ประเทศภาคีควรจะปกป้องระบบภูมิอากาศเพ่ือประโยชน์ของมนุษยชาติ          
ท้ังในปัจจุบันและอนาคตบนหลักการของความเท่าเทียม (Equity) การรับผิดชอบร่วมกันในระดับ
ท่ีแตกต่างกัน (Common but Differentiated Responsibilities) และความสามารถของแต่ละ
ประเทศ (Capabilities) นอกจากนี้ ประเทศอุตสาหกรรมต้องเป็นผู้น าในการต่อสู้กับปัญหา          
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  ๒) ความต้องการของประเทศก าลังพัฒนาท่ีมีสภาวะเปราะบางต่อผลกระทบ               
ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศควรได้รับการพิจารณาอย่างเต็มท่ี 
  ๓) ประเทศภาคีควรมีมาตรการป้องกันไว้ก่อน (Precautionary) เพื่อคาดการณ์ 
ปกป้อง หรือลดสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น            
โดยนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศควรจะ              
มีความคุ้มค่าในการลงทุน (Cost-effective) เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อโลกโดยมีค่าใช้จ่ายต่ าสุด 

	 ๑.	กรอบการด�าเนนิงานเซนไดเพือ่การลดความเสีย่งจากภยัพบิตั ิพ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๓ 

(Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030: SFDRR) เพือ่ลดความเสีย่ง

จากสาธารณภัยและลดการสูญเสียชีวิต	 วิถีชีวิต	 และสุขภาพ	 ตลอดจนความสูญเสียต่อสินทรัพย์	

ทางเศรษฐกิจ	 กายภาพ	 สังคม	 และสภาพแวดล้อมของบุคคล	 ธุรกิจ	 ชุมชน	 และประเทศได้ 

อย่างเป็นรปูธรรม	 โดยมี	 เป้าหมาย	 คอื	 ป้องกนัไม่ให้เกดิความเสีย่งใหม่	 พร้อมท้ังลดความเสีย่งทีม่อียูเ่ดมิ	

ตามมาตรการทางเศรษฐกิจ	โครงสร้าง	กฎหมาย	สุขภาพ	วัฒนธรรม	การศึกษา	สภาพแวดล้อม 

เทคโนโลย	ีการเมอืง	และมาตรการเชงิสถาบัน	(Institutional)	ทีมี่การบูรณาการและลดความเหลือ่มล�า้ 

ในการป้องกัน	 รวมถึงการท�าให้ความล่อแหลมและความเปราะบางต่อสาธารณภัยลดลงด้วย 

ตลอดจนการเพิ่มให้มีการเตรียมความพร้อมมากขึ้นเพื่อการเผชิญเหตุและ	 ฟื้นฟูอันน�าไปสู่ 

ความสามารถทีจ่ะรบัมอืและฟ้ืนคืนกลบั	 (Resilience)	 ได้ในระยะเวลาทีร่วดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

มากยิ่งข้ึน

ที่แตกต่างกัน	(Common	but	Differentiated	Responsibilities)	และความสามารถของ 

แต่ละประเทศ	 (Capabilities)	 นอกจากนี	้ ประเทศอุตสาหกรรมต้องเป็นผูน้�าในการต่อสูก้บัปัญหา	

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๖๕



  ๔) ประเทศภาคีควรให้การส่งเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยนโยบายและมาตรการต่างๆ 
ท่ีจะปกป้องการเปลี่ยนแปลงระบบภูมิอากาศจากการกระท าของมนุษย์นั้น ควรเป็นมาตรการ          
ท่ีเหมาะสมต่อสภาวการณ์ของแต่ละประเทศ 
  ๕) ประเทศภาคีควรมีความร่วมมือในการส่งเสริมการสนับสนุนทางการเงินและ 
การเปิดกว้างของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ่งจะน าไปสู่การเจริญเติบโตและการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนา 

 ๓. กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๑ 
(the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on 
Climate Change: COP21) การจัดการประชุม Conference of Parties หรือ COP เป็นการประชุม
ของประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)          
เพื่อติดตามความก้าวหน้าและกระตุ้นการด าเนินงานภายใต้มาตรการ กลยุทธ์ หรือแนวทางท่ีก าหนดไว้
ของ UNFCCC ในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจกระหว่างประเทศ รวมถึงประเด็นความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน      
โดยการประชุม COP สมัยท่ี ๒๑ หรือเป็นท่ีรู้จักกันในชื่อ the 2015 Paris Climate Conference           
มีเป้าหมายส าคัญ คือ การตกลงกันเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อตกลงใหม่ ท่ีจะมาแทนท่ีพิธีสารเกียวโต          
ซึ่งหมดอายุลงตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ท้ังนี้ ท่ีประชุมบรรลุข้อตกลงร่วมกันหนึ่งเดียว คือ “ข้อตกลง
ปารีส” (Paris Agreement) ซึ่งจะจ ากัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกเฉลี่ยไม่ให้เกิน ๒ องศา
เซลเซียส จากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม และหากเป็นไปได้จะจ ากัดไม่ให้เกิน ๑.๕ องศาเซลเซียส            
โดยแต่ละประเทศจะทบทวนเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทุกๆ ๕ ปี 
หลังจากท่ีข้อตกลงฉบับนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ หรือ พ.ศ. ๒๕๖๓  

 ๔. กลุ่ ม G77 คือ กลุ่มประเทศก าลั งพัฒนาท่ีมีความแตกต่ างและหลากหลาย              
ในการพัฒนาท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยมีสหประชาชาติ เป็นแนวร่วม (Coalition)            
อย่างหลวมๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน และเสริมสมรรถภาพ      
การเจรจาร่วมในสหประชาชาติ โดยแรกเริ่มมีสมาชิกก่อตั้ง ๗๗ ประเทศ ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๕๖ องค์การมีสมาชิกเพ่ิมเป็น ๑๓๔ ประเทศ ท้ังนี้ ประเทศไทยได้รับโอกาสในการท าหน้าท่ี
ประธานกลุม่ G77 ในวาระปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ๕. การทูตเชิงป้องกัน (Preventive Diplomacy: PD) มีเจตนารมณ์คือการตัดไฟ      
แต่ต้นลม ด้วยความเชื่อท่ีว่า การจะไม่ให้สงครามนั้นเกิด จ าเป็นท่ีจะต้องสร้างการป้องกันเอาไว้ก่อน 
ดังนี้ 

ของ	 UNFCCC	 ในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 และ	 การบริหารจัดการ

ก๊าซเรือนกระจกระหว่างประเทศ	 รวมถึงประเด็นความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาเศรษฐกิจ

อย่างยั่งยืน	โดยการประชุม	COP	สมัยที่	๒๑	หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ	the	2015	Paris	Climate	

Conference	มีเป้าหมายส�าคัญ	คือ	การตกลงกันเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อตกลงใหม่ที่จะมาแทนที ่

พิธีสารเกียวโต	ซึ่งหมดอายุลงตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	ทั้งนี้	ที่ประชุมบรรลุข้อตกลงร่วมกนัหนึง่เดยีว 

คอื	 “ข้อตกลงปารสี”	 (Paris	 Agreement)	 ซึง่จะจ�ากดัการเพิม่ขึน้ของอณุหภมูโิลกเฉลีย่ไม่ให้เกนิ 

๒	 องศาเซลเซยีส	 จากยคุปฏวิตัอิตุสาหกรรม	 และหากเป็นไปได้จะจ�ากดัไม่ให้เกนิ	 ๑.๕	 องศาเซลเซยีส	

โดยแต่ละประเทศจะทบทวนเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 ทกุๆ	 ๕	 ปี	

หลงัจากทีข้่อตกลงฉบบัน้ีเริม่มผีลบงัคับใช้ในปี	ค.ศ.	๒๐๒๐	หรอื	พ.ศ.	๒๕๖๓	

๖๖



  ๑) ช่วงสภาวะสันติภาพท่ีมีเสถียรภาพ (Stable Peace) ก่อนเข้าสู่สภาวะสันติภาพ        
ท่ีไร้เสถียรภาพ (Unstable Peace) นั้น จะด าเนินการทางการทูตโดยใช้การทูตเชิงสันติหรือ
นโยบายทางการเมือง (Peacetime Diplomacy or Politics) เข้าด าเนินการแก้ไขความขัดแย้ง        
ซึ่งนับว่าเป็นช่วงของขาขึ้นของความขัดแย้ง เช่น เอลซัลวาดอร์ ๑๙๙๕ รัสเซีย ๑๙๙๓ แอฟริกาใต้ 
๑๙๙๕ และ สหรัฐอเมริกา – จีน ๑๙๙๕ เป็นต้น ส่วนในช่วงขาลงจากสภาวะสันติภาพท่ี             
ไร้เสถียรภาพ (Unstable Peace) มาเป็นสภาวะสันติภาพท่ีมี เสถียรภาพ (Stable Peace)        
จะด าเนินการทางการทูตด้วยการสร้างสันติภาพหลังความขัดแย้ง (Post-conflict Peace Building)  
  ๒) ช่วงสภาวะสันติภาพท่ีไร้เสถียรภาพ (Unstable Peace) ก่อนเข้าสู่สภาวะ
วิกฤตการณ์ (Crisis) จะด าเนินการทางการทูตด้วยการทูตเชิงป้องกัน เพื่อพยายามป้องกันไม่ให้
ความขัดแย้งขยายตัวต่อไปเป็นวิกฤตการณ์ เช่น โคโซโว ๑๙๙๒ และ กัมพูชา ๑๙๙๕ ในช่วงขาลง          
ก็เช่นกัน จะด าเนินการทางการทูตด้วยการสร้างสันติภาพหลังความขัดแย้ง 
 ๖. การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Ministers Meeting: ADMM) 
เป็นการด าเนินงานในประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political – Security 
Community: APSC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จัดการประชุมปีละ ๑ ครั้ง การมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคผ่านกลไกการหารือและความร่วมมือทางด้านทหารและ
ความมั่นคง เน้นความโปร่งใสและเปิดเผย ก่อให้เกิดความไว้วางใจและสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกัน 
โดยการประชุมจะเป็นการสร้างแนวทางให้กับเจ้าหน้าท่ีอาวุโสด้านการทหารเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ท้ังภายในอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาในการประชุม ADMM Plus ซึ่งปัจจุบัน        
มีประเทศคู่เจรจา ๘ ประเทศ ได้แก่ เครือรัฐออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ สาธารณรัฐอินเดีย 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย และสหรัฐอเมริกา           
ซึ่งแต่เดิมเป็นการประชุมท่ีจัดขึ้นทุก ๓ ปี ต่อมาเปลี่ยนเป็นจัดขึ้นทุก ๒ ปี ซึ่งเป็นไปตามแนวทาง  
การจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
 ๗. การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: ARF) คือ เวทีส าหรับปรึกษาหารือ (Consultative 
Forum) ท่ีมีผู้แทนฝ่ายการทูตและการทหารเข้าร่วมการประชุม โดยมีการประชุมระดับรัฐมนตรี
ครั้งแรก เมื่อวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ณ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ เพ่ือมุ่งส่งเสริม
สันติภาพโดยการเสริมสร้างความไว้เนื้อ เชื่อใจ ความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีในเรื่องท่ี
เกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่ เจรจาและ            
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยก าหนดพัฒนาการของกระบวนการ ARF          
เป็น ๓ ขั้นตอน ได้แก่  ๑) ส่งเสริมการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกัน (Confidence Building)              
๒) การพัฒนาการทูตเชิงป้องกัน (Preventive Diplomacy) และ ๓) การแก้ไขความขัดแย้ง 
(Conflict Resolution) 
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  ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกท่ีเข้าร่วมการประชุมฯ ท้ังสิ้น ๒๗ ประเทศ ประกอบด้วย 
ประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ ร่วมด้วยประเทศคู่เจรจา/ผู้สังเกตการณ์ของอาเซียน และ
ประเทศอื่นในภูมิภาค ได้แก่ เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ แคนาดา 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี มองโกเลีย นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน รัฐเอกราช
ปาปัวนิวกินี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป 

 ๘. การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (Crisis Management Exercise: C-MEX) 
มีวัตถุประสงค์ เพื่ อทดสอบกระบวนการวางแผนและน าแผนของหน่วยงานท่ี เกี่ยวข้องกับ                  
การเตรียมพร้อมด้านความมั่นคงของประเทศไปสู่การปฏิบัติ เพื่อทดสอบระบบบัญชาการเหตุการณ์
ของหน่วยงาน คณะกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติการ ในระดับนโยบาย ระดับอ านวยการ และระดับจังหวัด 
และเพื่อทดสอบระบบการประสานแผนและแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานพลเรือน ต ารวจ ทหาร 
กรณีเกิดภัยอันส่งผลกระทบรุนแรงในกรอบนโยบาย/ยุทธศาสตร์และแผนท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งการฝึก
ดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ      
เป็นหน่วยหลักรับผิดชอบการฝึก 

 ๙. การฝึกซ้อมการบรรเทาภัยพิบัติภายใต้กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วย          
ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (ASEAN Regional 
Forum Disaster Relief Exercise: ARF DiREx) คือ การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เป็นความร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าท่ี
ภาครัฐฝ่ายพลเรือนและทหารในการฝึกซ้อมการบริหารจัดการ เพื่อรับมือกับภัยพิบัติขนาดใหญ่          
ซึ่งสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนทักษะความเชี่ยวชาญและแนวทางการปฏิบัติ  เพื่อรับมือภัยพิบัติ
ระหว่างประเทศสมาชิก ARF ผ่านการปฏิบัติการและยุทธวิธีของหน่วยงานภาครัฐของประเทศสมาชิก
และองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาค อาทิ  ส านักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)          
ศูนย์ประสานงานด้านมนุษยธรรมของอาเซียน (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian 
Assistance: AHA Centre) ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster 
Preparedness Center: ADPC) ส านักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs: UNOCHA) แ ล ะ 
สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ  (International Federation of 
Red Cross and Red Crescent: IFRC) โดยจะเน้ นน าการฝึ กซ้ อมแผนบนโต๊ ะ  (Table Top 
Exercise: TTX) และระดับของยุทธวิธี ในพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบมาปรับใช้กับการฝึกภาคสนาม 
(Field Training Exercise: FTX) 

(United	Nations	Office	for	the	Coordination	of	Humanitarian	Affairs:	UNOCHA)	และ	

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ	 (International	 Federation	 of	

Red	Cross	and	Red	Crescent:	IFRC)	โดยจะเน้นน�าการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ	(Table	Top	

Exercise:	 TTX)	 และระดับของยุทธวิธี	 ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมาปรับใช้กับการฝึกภาคสนาม	

(Field	Training	Exercise:	FTX)
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 ๑๐. การฝึกซ้อมแผนการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติในระดับภูมิภาคของ
อาเซียน (ASEAN Regional Disaster Emergency Response Simulation Exercises: ARDEX) 
คือ การฝึกซ้อมการเผชิญเหตุภัยพิบัติฉุกเฉินระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนมี ท่ีมาจาก            
ความร่วมมือในด้านการจัดการภัยพิบัติของภูมิภาคอาเซียน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ อาเซียนได้ร่วมกัน
จัดท าความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (AADMER)           
ซึ่งมีสาระส าคัญคือ การจัดตั้งกลไกระดับภูมิภาคและการจัดท าแนวทางในการด าเนิน ความร่วมมือ
ระหว่างกันในกรณีเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งในอาเซียน  

ความตกลง AADMER ได้ก าหนดให้มีการจัดท ามาตรฐานวิธีปฏิบัติ (Standard 
Operating Procedure: SOP) ๓ ประการ คือ ๑) ระดมทรัพยากรในอาเซียนเพื่ อตอบสนอง          
ต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติขนาดใหญ่ ๒) การใช้สินทรัพย์ทางทหารและพลเรือนส าหรับการบรรเทาทุกข์
และการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน และ ๓) การประสานงานส าหรับการปฏิบัติการร่วมในการบรรเทา
ทุกข์และการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ต่อมาได้มีการพัฒนา SOP เป็นเอกสารท่ีเรียกว่า “มาตรฐาน
วิธีการปฏิบัติส าหรับระบบการเตรียมพร้อมและการประสานงานในการปฏิบัติการร่วมของ               
ภูมิภาคอาเซียนในการบรรเทาภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน” (ASEAN Regional 
Disaster Simulation Exercise: SASOP) ซึ่งมี เนื้อหาครอบคลุม ๒ เรื่องหลัก คือ ๑) การเตรียม          
ความพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติ  และ  ๒) แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่ อเกิดภัยเกิดขึ้น  และ                  
เพื่อให้การพัฒนา SASOP เป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาเซียนจึงได้จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนเผชิญ           
ภัยพิบัติฉุกเฉินระดับภูมิภาคของอาเซียน (ARDEX) ขึ้นในทุกปี  

 ๑๑. ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน 
(ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response: AADMER) 
คือ การก าหนดกรอบความร่วมมือกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ            
ในลักษณะครบวงจร ท้ังก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิดภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีกลไก         
ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสามารถลดความเสียหายจากภัยพิบัติต่อชีวิต และต่อทรัพย์สินของสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศสมาชิกอาเซียน และเพื่อร่วมกันตอบโต้สถานการณ์ภัยพิบัติ
ฉุกเฉิน โดยร่วมมือกันระดับชาติและขยายความร่วมมือไปยังระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติต่อไป              
ซึ่งจะมุ่งด าเนินการภายในกรอบของการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 ๑๒. ความร่วมมือใต้ – ใต้ (South – South Cooperation) คือ ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศก าลังพัฒนาเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการท่ีประเทศก าลังพัฒนา            
ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ภายหลังจากที่ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการท่ีประเทศที่
พัฒนาแล้วได้ให้แก่ประเทศก าลังพัฒนามีแนวโน้มลดลงและมีการน าเง่ือนไขอื่นๆ มาผูกกับการให้
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ความช่วยเหลือมากขึ้น อาทิ ประเด็นสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ
ระหว่างประเทศก าลังพัฒนานี้ จะเป็นท้ังในลักษณะของการให้ ทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรม/            
ทุนดูงาน/ผู้เชี่ยวชาญ/วัสดุอุปกรณ์ของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ฝ่ายเดียว อาทิ การให้ความร่วมมือ       
ด้านทุนฝึกอบรมระยะสั้นในสาขาการเกษตรของประเทศไทยแก่ประเทศในแอฟริกา และ         
ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกัน 

 ๑๓. ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ (Medical Emergency 
Response Team: MERT) คือ ชุดปฏิบัติการท่ีได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาล
ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติ โดยมีเป้าหมาย ๕ ประการ ได้แก่ ๑) เพ่ือปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ 
ในการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยในยามภัยพิบัติ ให้รอดชีวิต ลดความพิการและความทุกข์ท รมาน           
ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ ภายใต้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในขณะนั้น ๒) เพื่อน าผู้เจ็บป่วยส่งต่อไปยัง
สถานพยาบาลท่ีเหมาะสม เพื่อการรักษาแบบเฉพาะเจาะจงอย่างต่อเนื่อง ๓) เพื่อท างานแบบ 
บูรณการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีภัยพิบัติ ๔) เพื่อให้การสนับสนุนพื้นท่ีท่ีเกิดภัยพิบัติ  
เมื่อถูกร้องขอหรือเมื่อได้รับค าสั่งจากสายบังคับบัญชา โดยต้องมีทรัพยากรและความสามารถ     
ในการสนับสนุนพื้นท่ีภัยพิบัติได้ประมาณ ๓ – ๔ วัน และต้องไม่รบกวนหน่วยงานในพื้นท่ีเกิด        
ภัยพิบัติ และ ๕) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรวมทีมเพื่อออกไปปฏิบัติภารกิจได้อย่างรวดเร็ว              
ภายใน ๖ – ๑๒ ชั่วโมง เมื่อได้รับการร้องขอหรือได้รับค าสั่ง  

 ๑๔. ชุดเผชิญเหตุสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response Team: ERT) คือ 
หน่วยปฏิบัติการกรณีเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ท่ีมีความรุนแรงทุกประเภท รวมถึงสามารถสนธิ  
ก าลังปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ทันทีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดย        
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ปัจจุบันมีชุด ERT ปฏิบัติงานประจ าอยู่
หน่วยงานส่วนกลาง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑ – ๑๘ และส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นท่ีเส่ียงภัยขนาดใหญ่ของประเทศ ซึ่งมีความพร้อมปฏิบัติหน้าท่ี
เผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานการณ์วิกฤตขนาดใหญ่อย่างเต็มก าลัง ท้ังนี้ กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยได้วางแผนพัฒนา ERT ให้มีประสิทธิภาพโดยพัฒนาศักยภาพให้เป็น        
ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (Urban Search and Rescue: USAR) พร้อมจัดหาอุปกรณ์กู้ภัย
สนับสนุนการปฏิบัติ งานของชุด ERT ให้ เทียบเท่าและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล                   
ท้ังในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน  
 ๑๕. ทีมกู้ภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย (HazMat Team) คือ กลุ่มบุคคลท่ีมีบทบาท
รับผิดชอบท่ีจะเข้าไปปฏิบัติงานใน จุดอันตราย เวลาเกิดอุบัติภัย ท่ี เกี่ยวกับสารเคมีและ               
วัตถุอันตราย โดยมีหน้าท่ีท้ังควบคุมสถานการณ์ อาทิ การรั่วของสารเคมีและประสานงานหน่วย

กฤตขนา
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สนับสนุนท่ีปฏิบัติงานใน จุดปลอดภัย เวลาเกิดอุบัติภัย หรือทีมบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
(Emergency Medical Service (EMS) Responders) เพื่อท าการกู้ชีพ ลดการปนเปื้อนสารเคมี
และปฐมพยาบาลเบื้องต้นต่อผู้ประสบภัยก่อนน าส่งโรงพยาบาลต่อไป 
 ๑๖. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
คือ เป้าหมายการพัฒนาของโลกท่ีต่อเนื่องจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium 
Development Goals: MDGs) ท่ีองค์การสหประชาชาติ ได้ก าหนดขึ้นตามกระบวนทัศน์           
“การพัฒนาท่ียั่ งยืน” โดยอาศัยกรอบความคิด ท่ีมองการพัฒนาเป็นมิติ  (Dimensions)               
ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความเช่ือมโยงกัน ซึ่งเร่ิมใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๘            
ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๗๓ ครอบคลุมระยะเวลา ๑๕ ปี มีเป้าหมายท้ังสิ้น ๑๗ ประการ 
 ๑๗. พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) คือ พิธีสารภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติ      
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) โดยตั้ งชื่อขึ้นตามสถานท่ีในการเจรจา            
ท่ีเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมีข้อผูกพัน   
ทางกฎหมาย (Legal Binding) โดยประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่เห็นด้วยท่ีจะลดปริมาณการปล่อย         
ก๊าซเรือนกระจกลงโดยรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ จากระดับการปล่อยในปี  พ.ศ. ๒๕๓๓             
ภายในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ โดยปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะแตกต่างกันไป            
ในแต่ละประเทศ ตามการแบ่งภาคีสมาชิกเป็นกลุ่มประเทศต่างๆ ๓ กลุ่ม คือ 
  ๑) ประเทศในภาคผนวกท่ี ๑ (Annex I Countries) หมายถึง กลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
(Developed Country) ในองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization 
for Economic Co-operation and Development: OECD) และประเทศในกลุ่ มยุ โรปกลาง         
ยุโรปตะวันออก และ สหพันธรัฐรัสเซีย ท่ีเรียกรวมกันว่า “กลุ่มประเทศก าลังเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
เศรษฐกิจเป็นระบบตลาดเสรี” (Economic in Transition: EIT) ซึ่งมีพันธกรณีในการจ ากัด และ        
การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้อยู่ในระดับเดียวกับปี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
  ๒) ประเทศในภาคผนวกท่ี ๒ (Annex II Countries) หมายถึง กลุ่มประเทศ OECD        
ในภาคผนวกท่ี ๑ ซึ่งมีพันธะพิเศษในการกระจายเงินทุน เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและวิธีการปฏิบัติในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแก่ประเทศก าลังพัฒนา 
  ๓) ประเทศนอกภาคผนวกท่ี ๑ (Non-Annex I) หมายถึง ประเทศท่ีก าลังพัฒนา 
(Developing Country) ท้ังหมด ซึ่งไม่มีพันธกรณีในการลดก๊าซเรือนกระจก มีท้ังสิ้น ๑๕๐ ประเทศ 
 ๑๘. มาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน (Confidence Building Measures: 
CBMs) คือ มาตรการเพ่ือสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจระหว่างรัฐ/เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท้ังด้านการเมือง           
ความมั่นคง และการทหาร เพื่อลดความหวาดระแวง ลดความขัดแย้ง และสร้างความมั่นใจระหว่าง       
สองฝ่าย หรือหลายๆ ฝ่าย อันเป็นการส่งเสริมการทูตเชิงป้องกัน ท้ังนี้ CBMs เป็นกระบวนการ         
ท่ีส าคัญในกรอบการประชุม ARF  
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 ๑๙. วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ (The 2030 Agenda for Sustainable 
Development) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่ อมุ่ งขจัดความยากจนในทุกมิติและทุกรูปแบบ              
สานต่อภารกิจท่ียังไม่บรรลุผลส าเร็จภายใต้เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ  (MDGs) และ         
เน้นการพัฒนาท่ีสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการพัฒนาท่ียั่งยืนใน               
๓ มิติ ท่ีเอื้อต่อกันและแบ่งแยกมิได้  วาระดังกล่าวได้รับการรับรองจากการประชุมสมัชชา
สหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งท่ี ๗๐ (The 70th Session of the United Nations General Assembly) 
ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา มีประเทศสมาชิก ๑๙๓ ประเทศ 

 ๒๐. ศูนย์ข้อมูลร่วม (Joint Information Center: JIC) คือ หน่วยปฏิบัติงานใน
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีสารนิเทศหรือเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ โดยมีหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร รวมท้ังติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในช่วงเวลาท่ีเกิดวิกฤตการณ์  

 ๒๑. ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน (Asean Center of Military Medicine: ACMM) 
จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเป็นความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน  และได้รับการ
สนับสนุนจากประเทศท่ีมีความพร้อม  อาทิ สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาชนชนจีน             
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัย
พิบัติ ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์ 
ข้อมูล และทักษะความรู้ ในการฝึกระหว่างเจ้าหน้าท่ีแพทย์ทหารของประเทศสมาชิกอาเซียนและ
ประเทศคู่เจรจา 

 ๒๒. หน่วยท าลายล้างวัตถุระเบิด (Explosive Ordnance Disposal: EOD) คือ 
หน่วยท่ีรับผิดชอบในการตรวจค้นพิสูจน์ทราบ รายงาน ประเมินค่า ท าการนิรภัย เก็บกู้ และท าลาย
สรรพาวุธระเบิดท้ังปวง ซึ่งได้ยิงหรือขว้างออกไป ท้ิงลงมา หรือวางไว้อยู่ในลักษณะท่ีจะก่อให้เกิด
อันตรายต่อท่ีตั้งหน่วย ก าลังพล ยุทโธปกรณ์ หรือการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังให้ความช่วยเหลือ
หน่วยงานอื่นในการท าลายขีดความสามารถของหน่วยงานนั้นๆ ด้วย  

 ๒๓. ASEAN +3 คือ กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศอื่น
นอกกลุ่มอาเซียนอีก ๓ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศญี่ปุ่น 
เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

 ๒๔. ASEAN +6 คือ กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศอื่น
นอกกลุ่มอาเซียนอีก ๖ ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี 
เครือรัฐออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ และสาธารณรัฐอินเดีย 

 

	 ๒๑.	ศนูย์แพทย์ทหารอาเซยีน (Asean Center of Military Medicine: ACMM) 

จัดตั้งขึ้นในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 โดยเป็นความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน	 และได้รับ 

การสนับสนุนจากประเทศที่มีความพร้อม	 อาทิ	 สหรัฐอเมริกา	 และสาธารณรัฐประชาชนชนจีน													 

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทา 

ภยัพบิติั	 ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ	 รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์	

ข้อมูล	 และทักษะความรู้	 ในการฝึกระหว่างเจ้าหน้าท่ีแพทย์ทหารของประเทศสมาชิกอาเซียน

และประเทศคู่เจรจา
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 ศรชล. ศูนย์ประสานงานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
 สกถ. ส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 สกว. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 สขช. ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
 สคร. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 สถ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 สทป. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 
 สทอภ. ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
 สธ. กระทรวงสาธารณสุข 
 สปน. ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 สพฉ. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
 สพธอ. ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
 สมช.  ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
 สวช. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 สศช. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 สอท.  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
 ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 อก. กระทรวงอุตสาหกรรม 
 อปท.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
บัญชีค าย่อค าศัพท์ 
ภาษาไทย 
 กนจ. คณะกรรมการนโยบายและบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
 กบจ. คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
 กฝร.  จัดการฝึกร่วมกองทัพไทย  
 กรส. การฝึกระดมสรรพก าลังเพื่อการทหาร  

๗๖



 ชรบ. ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
 ทลร. หน่วยท าลายล้างวัตถุระเบิด  
 ทสปช. ชุดไทยอาสาป้องกันชาติ 
 สปฉ.  แผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน  
 อส. สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
 
ภาษาอังกฤษ 
 AADMER ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response 
  ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการบริหารจัดการภัยพิบัติและการตอบสนอง 
  ต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน  
 ACMM  Asean Center of Military Medicine 
  ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน 
 ADMM ASEAN Defence Ministers Meeting 
  การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน  
 ADPC Asian Disaster Preparedness Center 
  ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย 
 AHA Centre ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance 
  ศูนย์ประสานงานด้านมนุษยธรรมของอาเซียน 
 ARDEX ASEAN Regional Disaster Emergency Response Simulation Exercises 
  การฝึกซ้อมแผนการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ 
  ในระดับภูมิภาคของอาเซียน 
 ARF DiREx ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise  
  การฝึกซ้อมการบรรเทาภัยพิบัติภายใต้กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วย 
  ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  
 ARF ASEAN Regional Forum  
  การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง 
  ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  
 ASEAN Association of Southeast Asian Nations 
  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 BCP Business Continuity Plan 
  แผนบริหารธุรกิจต่อเนื่อง  
 CBMs Confidence Building Measures  
  มาตรการสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจ  
 C-MEX Crisis Management Exercise 
  การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ  
 COP21 The 21st Conference of the Parties to the United Nations 
  Framework Convention on Climate Change  
  การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง 
  สภาพภูมิอากาศสมัยที่ ๒๑  
 EOD Explosive Ordnance Disposal  
  หน่วยท าลายล้างวัตถุระเบิด  
 ERT Emergency Response Team 
  ชุดเผชิญเหตุสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 FTX Field Training Exercise 
  การฝึกภาคสนาม 
 G77 The Group of 77 
  กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาท่ีเป็นสมาชิกสหประชาชาติ จ านวน 77 ประเทศ 
 IFRC International Federation of Red Cross and Red Crescent  
  สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ  
 IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 
  คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 JIC Joint Information Center  
  ศูนย์ข้อมูลร่วม  
 MERT Medical Emergency Response Team 
  ชุดแพทย์สนามฉุกเฉินระดับตติยภูมิ 
 OECD Organization for Economic Co-operation and Development 
  องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
 PD Preventive Diplomacy 
  การทูตเชิงป้องกัน  
 SDGs Sustainable Development Goals 

๗๗



  แผนบริหารธุรกิจต่อเนื่อง  
 CBMs Confidence Building Measures  
  มาตรการสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจ  
 C-MEX Crisis Management Exercise 
  การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ  
 COP21 The 21st Conference of the Parties to the United Nations 
  Framework Convention on Climate Change  
  การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง 
  สภาพภูมิอากาศสมัยที่ ๒๑  
 EOD Explosive Ordnance Disposal  
  หน่วยท าลายล้างวัตถุระเบิด  
 ERT Emergency Response Team 
  ชุดเผชิญเหตุสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 FTX Field Training Exercise 
  การฝึกภาคสนาม 
 G77 The Group of 77 
  กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาท่ีเป็นสมาชิกสหประชาชาติ จ านวน 77 ประเทศ 
 IFRC International Federation of Red Cross and Red Crescent  
  สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ  
 IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 
  คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 JIC Joint Information Center  
  ศูนย์ข้อมูลร่วม  
 MERT Medical Emergency Response Team 
  ชุดแพทย์สนามฉุกเฉินระดับตติยภูมิ 
 OECD Organization for Economic Co-operation and Development 
  องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
 PD Preventive Diplomacy 
  การทูตเชิงป้องกัน  
 SDGs Sustainable Development Goals 
  เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  
 SFDRR Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 
  กรอบการด าเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๓  
 SOP Standard Operating Procedure 
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 TTX Table Top Exercise  
  การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ  
 UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change 
  อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 UNOCHA United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs  
  ส านักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ  
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  เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  
 SFDRR Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 
  กรอบการด าเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๓  
 SOP Standard Operating Procedure 
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 TTX Table Top Exercise  
  การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ  
 UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change 
  อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 UNOCHA United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs  
  ส านักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ  
 

๗๙
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สรุปข้อมลูกราฟฟิก (Infographic) ภาพรวมของแผน สรุปข้อมูลกราฟิก (Infographic) ภาพรวมของแผน





สาธารณภัย ภัยจากการสู้รบ วิกฤตการณ์ความมั่นคง
สถานการณ์ภัยคุกคาม

กลไกที่ประสาน
สอดคล้อง และบูรณาการ

ความเป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์

การเสริมสร้างความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ เน้นกรอบอาเซียน

การจัดการความเสี่ยง
ตั้งแต่ในภาวะปกติ

5

2 4
3

กรอบแนวคิด1

การผนึกก าลัง
ในลักษณะประชารัฐ

แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564)

๘๓



“ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติที่ ทุกภาคส่วน 
ตระหนัก เชื่อมั่น พร้อมรับมือ และ จัดการความเสี่ยง

จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ อย่างบูรณาการ”

วิสัยทัศน์

ประเด็นยุทธศาสตร์
การ พัฒนาศักยภาพ ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้พร้อมเผชิญกับ
ภาวะไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการ 

การเสริมสร้าง ความเชื่อมั่น ภูมิคุ้มกัน และ ศักยภาพ ของทุกภาคส่วน
ให้มีความตระหนัก และความเข้มแข็งร่วมกันในลักษณะ ประชารัฐ 

การเสริมสร้าง ความร่วมมือ ด้านการเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามกบั
ต่างประเทศ 

การบริหารจัดการยุทธศาสตร์มกีารบูรณาการและผนึกก าลังในลกัษณะ
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ 

1
2
3
4

การป้องกัน การเตรียมพร้อม

การบริหารจัดการ
ขณะเกิดเหตุ การฟื้นฟู

การลดผลกระทบ

การบริหารจัดการเชิงรุก
แบบเบ็ดเสร็จ

การลดความเสี่ยงจาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ

การปรับตัว

เป้าหมาย

16 เป้าประสงค์
16 ตัวชี้วัด
33 กลยุทธ์

แผนการเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564)

๘๔



กลไกการขับเคลื่อน
แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564)

1

3

2

4 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ

หน่วยรับผิดชอบหลัก
ในกลยุทธ์

ประเด็นที่ 1
6 หน่วยงาน

(สมช. ดศ. กปส.
มท. กห. ศธ.)

ประเด็นที่ 2
5 หน่วยงาน

(มท. กค. สมช.
ศธ. กปส.)

ประเด็นที่ 3
5 หน่วยงาน
(กต. มท. กห.
สมช. ศธ.)

ประเด็นที่ 4
6 หน่วยงาน

(สมช. ศสช. ก.พ.ร.
พณ. มท. กห.) หน่วยงานสนับสนุน

กระทรวง กรม จังหวัด รัฐวิสาหกิจ
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประเด็นที่ 1 ระบบการเตรียมพร้อม

ประเด็นที่ 4 การบริหารจัดการ

กระทรวงมหาดไทย
ประเด็นที่ 2 การเสริมสร้างความเชื่อมั่น

ในลักษณะประชารัฐ

กระทรวงการต่างประเทศ
ประเด็นที่ 3 การเตรียมพร้อมรับมือ

ภัยคุกคามกับต่างประเทศ

หน่วยงานก ากับประเด็นยุทธศาสตร์

๘๕
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มติ/ค าสั่งทีเ่กี่ยวข้อง 
 

๑) พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒) ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
๓) ค าส่ังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
๔) ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมพร้อมด้านการระดมสรรพก าลัง 

เพื่อความมั่นคง 
๕) ค าสั่งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อรับฟังและพัฒนายุทธศาสตร์ 

การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
 

 

					(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)

๔)		ค�าสั่งเพิ่มเติมองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

					การเตรียมพร้อมแห่งชาติ	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)

๕)		ค�าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมพร้อมด้านการระดมสรรพก�าลัง

    	เพื่อความมั่นคง

๖)		ค�าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อรับฟังและพัฒนายุทธศาสตร์

					การเตรียมพร้อมแห่งชาติ





หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๘๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

	
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
สภาความมั่นคงแห่งชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่  ๗๑  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหง่ชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๒ 
(๒) พระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๐๗ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ความม่ันคงแห่งชาติ”  หมายความว่า  ภาวะที่ประเทศปลอดจากภัยคุกคามต่อเอกราช  อธิปไตย  

บูรณภาพแห่งอาณาเขต  สถาบันศาสนา  สถาบันพระมหากษัตริย์  ความปลอดภัยของประชาชน  การดํารงชีวิต
โดยปกติสุขของประชาชน  หรือที่กระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติหรือการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รวมทั้งความพร้อมของประเทศที่จะเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ   
อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

๘๙
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“นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ”  หมายความว่า  นโยบายและ 
แผนหลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางในการดําเนินการป้องกัน  แจ้งเตือน  แก้ไข  หรือระงับยับย้ัง 
ภัยคุกคามเพื่อธํารงไว้ซึ่งความม่ันคงแห่งชาติ 

“ภัยคุกคาม”  หมายความว่า  ภาวะหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่ม่ันคง  ซึ่งเป็นปัญหา 
ที่มีความรุนแรง  สลับซับซ้อน  หากไม่ดําเนินการแก้ไขจะเกิดผลกระทบในวงกว้างต่อความมั่นคงแห่งชาติ 

“สภา”  หมายความว่า  สภาความม่ันคงแห่งชาติ 
“สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถ่ิน  

รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่นของรัฐ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
สภาความมั่นคงแห่งชาติ 

 
 

มาตรา ๖ ให้มีสภาความม่ันคงแห่งชาติ  ประกอบด้วยสมาชิกดังต่อไปนี้ 
(๑) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานสภา 
(๒) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็นรองประธานสภา 
(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  และผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด 

ให้เลขาธิการเป็นสมาชิกและเลขานุการ  และให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการของสํานักงาน 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของสภา  สภาอาจมีมติให้เชิญรัฐมนตรีหรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่มีอํานาจหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณา  หรือผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ด้านความม่ันคงหรือนักวิชาการด้านความมั่นคงในเรื่องนั้น  ให้เข้าร่วมประชุมเป็นคร้ังคราว
ในฐานะสมาชิกเฉพาะกิจด้วยก็ได้  ในกรณีเช่นนั้น  ให้ผู้ที่ได้รับเชิญและมาประชุมมีฐานะเป็นสมาชิก 
ตามวรรคหนึ่งสําหรับการประชุมครั้งที่ได้รับเชิญนั้น 

มาตรา ๗ สภาความม่ันคงแห่งชาติมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทํานโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 

๙๐
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(๒) เสนอแนะและให้ความเห็นในการกําหนดยุทธศาสตร์ชาติในมิติด้านความมั่นคง  หรือประเด็น
เกี่ยวกับความม่ันคงแห่งชาติ  หรือการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวกับความม่ันคงแห่งชาติ  
ต่อนายกรัฐมนตรี  คณะรัฐมนตรี  หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  แล้วแต่กรณี 

(๓) พิจารณากําหนดยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเร่ือง  แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ  
และแผนบริหารวิกฤตการณ์  ที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงแห่งชาติ 

(๔) กําหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความม่ันคงแห่งชาติ  
เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

(๕) ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ภาพรวมในเชิงยุทธศาสตร์อันเป็นภัยคุกคามต่อความม่ันคง
แห่งชาติ 

(๖) กํากับและติดตามการดําเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น  หรือตามที่นายกรัฐมนตรี

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ประธานสภาโดยความเห็นชอบ 

ของที่ประชุมสภา  มีอํานาจเรียกให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐส่งข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ   
ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา  หรืออาจขอให้บุคคลใด ๆ  มาชี้แจงด้วยก็ได้ 

มาตรา ๙ ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการท่ีมีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมสภาโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๐ สภามีอํานาจแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของสภาซึ่งมีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับ 
ความมั่นคงในด้านต่าง ๆ  ด้านละไม่เกินเจ็ดคน  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการท่ีมี
อํานาจหน้าที่โดยตรงในด้านที่จะได้รับการแต่งตั้ง  และผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ 
ด้านความมั่นคงหรือนักวิชาการด้านความมั่นคงในด้านนั้น 

คณะที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่งมีอํานาจหน้าที่ติดตาม  ประเมิน  วิเคราะห์สถานการณ์อันเป็นภัยคุกคาม
ต่อความมั่นคงแห่งชาติในด้านที่ได้รับการแต่งตั้ง  เพื่อเสนอความเห็นต่อสภา  หรือพิจารณาเร่ืองเกี่ยวกับ
ความม่ันคงแห่งชาติตามที่สภามอบหมาย 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้ง  และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะท่ีปรึกษา  ให้เป็นไปตามที่สภา
กําหนด 

มาตรา ๑๑ สภาจะแต่งตั้งผู้เคยเป็นสมาชิกเฉพาะกิจตามมาตรา  ๖  วรรคสาม  คณะกรรมการ  
คณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางาน  เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดตามที่สภามอบหมายก็ได้ 

การประชุมคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางาน  ให้นํามาตรา  ๙  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้ง  และการปฏิบัติงานของผู้เคยเป็นสมาชิกเฉพาะกิจที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่สภากําหนด 

๙๑
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มาตรา ๑๒ ให้ประธานสภา  สมาชิก  ผู้เคยเป็นสมาชิกเฉพาะกิจซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา  ๑๑  
กรรมการ  และอนุกรรมการ  ได้รับเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

ที่ปรึกษาตามมาตรา  ๑๐  มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด 

หมวด  ๒ 
ความม่ันคงแห่งชาติ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

 
 

มาตรา ๑๓ เพื่อประโยชน์ในการธํารงไว้ซึ่งความม่ันคงแห่งชาติ  ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มี
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติขึ้นตามข้อเสนอแนะของสภา 

ในการจัดทํานโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  ให้สภาจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องและของประชาชนด้วย 

การประกาศใช้และการแก้ไขปรับปรุงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ   
ให้ทําเป็นประกาศพระบรมราชโองการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  ต้องมีสาระที่ครอบคลุม
ถึงนโยบายภายในประเทศ  นโยบายต่างประเทศ  และนโยบายการทหารกับการเศรษฐกิจ  และอื่น ๆ   
อันเก่ียวกับความม่ันคงแห่งชาติให้สอดคล้องต้องกัน  เพื่อให้กิจการของหน่วยงานของรัฐสามารถประสานกันได้
อย่างใกล้ชิดเป็นผลดีต่อความมั่นคงแห่งชาติ  และอย่างน้อยต้องกําหนดเป้าหมายและแนวทางการดําเนินการ
ในการรักษาความม่ันคงแห่งชาติในเร่ืองดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 
(๓) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและศักยภาพการป้องกันประเทศ 
(๔) การรักษาความม่ันคงภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
มาตรา ๑๕ เม่ือมีพระบรมราชโองการประกาศให้ใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย

ความม่ันคงแห่งชาติแล้ว  ให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐ  แล้วแต่กรณี  ใช้เป็นกรอบหรือแนวทาง  
หรือดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  แผนนิติบัญญัติ  การกําหนด
ยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความม่ันคงเฉพาะเร่ือง  แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ  แผนบริหารวิกฤตการณ์ 
ที่เก่ียวข้องกับความม่ันคงแห่งชาติ  หรือการกําหนดแผนงานหรือโครงการที่เก่ียวกับนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  หรือการปฏิบัติราชการอื่นใด  ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าว 
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หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทํายุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง  หรือการกําหนด
แผนงานหรือโครงการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่สภากําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๑๖ ให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณสําหรับแผนงานหรือโครงการเก่ียวกับ 
ความม่ันคงแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องสําคัญ  ให้หน่วยงานของรัฐเสนอแผนงานหรือโครงการดังกล่าวต่อสํานักงาน
เพื่อพิจารณาให้ความเห็น  และให้หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทํางบประมาณ  นําความเห็น
ดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาด้วย 

แผนงานหรือโครงการใดจะถือเป็นแผนงานหรือโครงการเร่ืองสําคัญตามวรรคสอง  ให้เป็นไป
ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๑๗ ให้สํานักงานติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความม่ันคงแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความม่ันคงเฉพาะเรื่อง  และแผนงานหรือโครงการซึ่งเป็น
เรื่องสําคัญตามมาตรา  ๑๖  เพื่อสนับสนุน  อํานวยการ  หรือประสานการดําเนินการที่จําเป็น  รวมทั้งให้คําแนะนํา
เกี่ยวกับการเร่งรัดหรือปรับปรุงการดําเนินงานดังกล่าว  ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ในกรณีที่สํานักงานเห็นว่าการดําเนินงานใดของหน่วยงานของรัฐไม่เป็นไปตามนโยบายและ 
แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความม่ันคงเฉพาะเร่ือง  หรือแผนงาน
หรือโครงการตามวรรคหนึ่ง  ให้เสนอความเห็นต่อสภาเพื่อพิจารณาเสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
พิจารณาตามท่ีเห็นสมควรต่อไป 

ส่วนที่  ๒ 
การรักษาความมั่นคงแห่งชาติ 

 
 

มาตรา ๑๘ ให้สํานักงานติดตาม  ประเมิน  และวิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคาม
ต่อความมั่นคงแห่งชาติ  และจัดทําฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์
อันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติ 

ในกรณีที่มีสถานการณ์ซึ่งมีความเสี่ยงอันจะนําไปสู่ภัยคุกคามต่อความม่ันคงแห่งชาติ  ให้สํานักงาน
แจ้งเตือนสถานการณ์ดังกล่าวพร้อมเสนอความเห็น  แนวทาง  มาตรการ  หรือการดําเนินการอื่นที่จําเป็น 
ในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์นั้น  ต่อนายกรัฐมนตรี  คณะรัฐมนตรี  หรือหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง  
แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป  และให้สํานักงานรายงานการดําเนินการดังกล่าว
ต่อสภา 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่มีสถานการณ์อันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติ  ให้สภาประกาศ
ระดับความร้ายแรงของภัยคุกคามดังกล่าว  พร้อมทั้งเสนอความเห็น  แนวทาง  มาตรการ  หรือการดําเนินการอื่น
ที่จําเป็น  ต่อนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือสั่งการให้หน่วยงานของรัฐหรือ
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เจ้าหน้าที่ของรัฐดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเพื่อป้องกัน  แก้ไข  หรือระงับยับยั้ง
ภัยคุกคามดังกล่าว 

ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรียังไม่พิจารณาดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้สภา 
เป็นผู้ใช้อํานาจสั่งให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐดําเนินการตามวรรคหน่ึงได้เท่าที่จําเป็นและเหมาะสม  
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 

เม่ือการใช้อํานาจของสภาสิ้นสุดลงตามวรรคสองแล้ว  ให้สภารายงานผลการดําเนินการให้คณะรัฐมนตรี
ทราบโดยเร็ว 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการประกาศให้สถานการณ์ใดเป็นสถานการณ์อันเป็นภัยคุกคาม
และการยกเลิกการประกาศ  รวมทั้งการกําหนดระดับความร้ายแรงของภัยคุกคาม  ให้เป็นไปตามที่สภากําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเห็นว่าการพิจารณาเรื่องใดเป็นเรื่องสําคัญ
ที่จะกระทบต่อความม่ันคงแห่งชาติ  ให้นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีส่งเร่ืองให้สภาให้ความเห็น 
เพื่อประกอบการพิจารณา  หรือในกรณีที่สภาเห็นว่าการดําเนินการในเร่ืองใดเป็นเรื่องสําคัญเก่ียวกับ 
ความม่ันคงแห่งชาติ  ให้สภาเสนอความเห็นต่อนายกรฐัมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี 

หมวด  ๓ 
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

 
 

มาตรา ๒๑ ให้มีสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบในงานธุรการของสภา  และศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านความมั่นคงที่เก่ียวกับ

งานของสภา 
(๒) จัดทําร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติตามเป้าหมายและแนวทาง

ที่สภากําหนดเพื่อเสนอต่อสภา 
(๓) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อสภาหรือคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย  

ยุทธศาสตร์  แผนงาน  และการอื่นที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงแห่งชาติ 
(๔) ให้คําปรึกษา  เสนอแนะ  และให้ความเห็น  ตลอดจนอํานวยการและประสานการปฏิบัติงานใด ๆ  

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(๕) ติดตาม  ประเมิน  วิเคราะห์  และแจ้งเตือนสถานการณ์ด้านความมั่นคง  การเปลี่ยนแปลง

ของสถานการณ์  สภาวะแวดล้อมด้านความม่ันคงในเชิงยุทธศาสตร์  พิสูจน์ทราบและคาดการณ์ภัยคุกคาม  
และการประเมินกําลังอํานาจของชาติ 

(๖) ประสานงานหรือร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศในกิจการด้านความม่ันคงระหว่างประเทศ  
ด้านความม่ันคงในเชิงยุทธศาสตร์  ด้านการประเมินสภาวะแวดล้อม  และด้านวิชาการท่ีเก่ียวกับความม่ันคง 
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(๗) ศึกษา  วิจัย  รวบรวม  พัฒนา  ส่งเสริม  และเผยแพร่ข้อมูลหรือองค์ความรู้เก่ียวกับ 
ความม่ันคงแห่งชาติ 

(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น  หรือตามที่สภา  
นายกรัฐมนตรี  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๒๒ ให้มีเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและบริหาร
ราชการของสํานักงาน  ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี  และให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ 

ให้เลขาธิการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ  โดยในการพิจารณาเสนอช่ือผู้ซึ่งสมควรดํารงตําแหน่ง
เลขาธิการ  ให้สภาเสนอชื่อบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๒๓ บรรดาคําส่ังหรือมติของสภาความม่ันคงแห่งชาติ  ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้คงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  
ทั้งนี้  จนกว่าสภาความม่ันคงแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้จะมีคําสั่งหรือมติเป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยสภาความมั่นคง
แห่งชาติตามพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้
ต่อไป  ทั้งนี้  จนกว่าสภาความม่ันคงแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้จะมีมติเป็นอย่างอื่น 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เน่ืองจากบริบทสถานการณ์ด้านความมั่นคง
และแนวโน้มภัยคุกคามต่อความมั่นคงในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ   
โดยมีความเช่ือมโยงกับมิติด้านต่าง ๆ  และมีความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากย่ิงขึ้น  แต่โดยที่กลไกการดําเนินการ
ด้านความมั่นคงตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  ยังไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติ
ภารกิจในการจัดทําและบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงให้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  
รวมทั้งในการติดตาม  ประเมิน  วิเคราะห์  และการแจ้งเตือนสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคาม  หรือการประกาศ
สถานการณ์อันเป็นภัยคุกคามและการประกาศระดับความร้ายแรงของภัยคุกคาม  ตลอดจนการดําเนินการอื่น 
ที่จําเป็นในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์นั้น  ดังน้ัน  เพ่ือให้การดําเนินการด้านความมั่นคงแห่งชาติและการรักษา
ความมั่นคงแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมรองรับสถานการณ์ด้านความม่ันคงและแนวโน้มภัยคุกคาม
ต่อความม่ันคงแห่งชาติยิ่งขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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