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กระทรวงดิจทิ ัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม

คานา
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) กาหนดให้ มีการพัฒ นาศักยภาพของประเทศให้
พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ ประกอบกับ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ซึ่งให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ เพื่อสร้างการเตรียมความพร้อมของประเทศในการเผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่อาจ
ทาไปสู่วิกฤตการณ์ ให้ทุกภาคส่วนมีการบูรณาการและร่วมกันป้ องกันและแก้ไขภาวะวิกฤติ อย่างมีเอกภาพ
และประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการจัดทาแผนและยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการเตรียมพร้อม
แห่ งชาติ รวมทั้งเพื่อบริหารจัดการและแก้ไขภัยคุกคามที่นาไปสู่วิกฤตการณ์ ต่าง ๆ เช่น แผนเตรียมพร้อม
แห่ งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนผนึ กกาลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกัน ประเทศ แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย แห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารรัก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์แ ห่ งชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย เป็นต้น
ในการนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคม ในฐานะหน่วยงานหลักและสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้แผนความมั่นคงต่าง ๆ จึงได้จัดทาแผนเตรียมพร้อมทรัพยากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้สนับสนุนการดาเนินการเมื่อเกิดภัยความมั่นคงรูปแบบต่าง ๆ
โดยแบ่ งออกเป็ น ๓ กลุ่ ม คือ ภัย จากการสู้ รบ สาธารณภัย และภัยรูปแบบใหม่ที่ อาจนาไปสู่ วิกฤตการณ์
ความมั่นคง โดยใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร การประสานและบูรณาการระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การบังคับบัญชา การติดต่อสื่อสาร ตลอดจน
วิธีการทางงบประมาณ เพื่อให้ ส ามารถบริห ารจัดการ ประสาน และบูรณาการกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน สนั บ สนุ น ทรัพ ยากรด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สามารถสนอง
ความต้องการของทัง้ ภารกิจของทหารและพลเรือนทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ ในทุกระดับ ได้อย่างทันท่วงที
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บทที่ ๑
บทนา
๑. ความเป็นมาและความสาคัญ
ปัจจุบันภัยคุกคามด้านความมั่นคงมีความหลากหลาย ซับซ้อน ครอบคลุ มและเชื่อมโยงหลายมิติ ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และนาไปสู่วิกฤตการณ์ของประเทศ รวมทั้งมีแนวโน้มที่จะ
รุน แรง มีความถี่เพิ่มขึ้น ยากต่อการคาดการณ์ และส่ งผลกระทบเป็นวงกว้างมากขึ้น โดยสามารถแบ่งภัย
คุ ก คามที่ เกิ ด ขึ้ น เป็ น ๓ กลุ่ ม ได้ แ ก่ ภั ย จากการสู้ รบ สาธารณภั ย และภั ย รู ป แบบใหม่ ๆ ที่ อ าจน าไปสู่
วิกฤตการณ์ความมั่นคง๑ ซึง่ แต่ละกลุม่ ภัยมีสถานการณ์และแนวโน้มทีส่ าคัญ ดังนี้
สาธารณภัย มีสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ทาให้เกิดภาวะ
ลมฟ้าอากาศสุดโต่ง (Extreme Weather) ที่รุนแรงขึ้น และถี่ขึ้น ระดับน้าทะเล ของโลกสูงขึ้น และเกิดภัย
พิบัติขนาดใหญ่ เช่น การเกิดพายุ น้าป่าไหลหลาก อุทกภัยขนาดใหญ่ ดินโคลนถล่ม การเกิดภาวะแล้งจัดใน
ฤดูร้อน การเกิดแผ่ น ดิน ไหว คลื่น สึ น ามิ ภูเขาไฟระเบิด รวมทั้งไฟป่าและหมอกควัน เป็นต้น ซึ่งล้ว นเป็ น
สาธารณภัยที่มนุษยชาติจะต้องเผชิญในปัจจุบัน และมีแนวโน้มมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากจานวนประชากร
โลกที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทาให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่ไร้ขีดจากัด การแข่งขันทางทรัพยากรระหว่างประเทศ และการ
อพยพของผู้คนจานวนมหาศาล อันเป็นเหตุให้ระบบนิเวศถูกทาลายลงอย่างรวดเร็ว สาหรับประเทศไทยได้รับ
ความเสี ย หายสาธารณภั ย ที่ เกิดขึ้น ทั้ งต่อชี วิตและทรัพย์สิ น จานวนมหาศาล เป็น อุป สรรคต่อการพั ฒ นา
เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตในภาพรวม เช่น เหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มีผู้เสียชีวิต
จานวนถึง ๕,๓๙๕ คน เหตุการณ์มหาอุทกภัย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีความเสียหายสูงถึง ๑.๔๔ ล้านล้านบาท
และสถานการณ์ภัยแล้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีความเสียหายสูงถึง ๓ พันล้านบาท เป็นต้น ดังนั้น ระบบการ
จัดการสาธารณภัยจึ งจ าเป็ น ต้องได้รับ การพัฒ นาให้ มีประสิ ทธิภ าพ มีการพัฒ นาระบบการทางานของทุก
หน่ วยงานที่ เกี่ย วข้องให้ มีการบู รณาการกัน อย่างมี เอกภาพ ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และการฟื้น ฟู
เยี ย วยาหลั งภัย พิ บั ติ พร้อมไปกับ การพั ฒ นาองค์ความรู้ และสร้างความตระหนั กรู้ และพัฒ นาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินการดังกล่าว
ภัยที่เกิดจากการสู้รบ สถานการณ์ของภูมิภาคและโลกยังเผชิญกับปัจจัยที่นาไปสู่ การสู้รบได้ เช่น
การผลิตและสะสมอาวุธมีอานุภาพทาลายล้างสูง การจัดหาอาวุธเพื่อแสดงแสนยานุภาพทางทหารในการรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติของแต่ละประเทศ การแข่งขันทางเศรษฐกิจที่นาไปสู่การแย่งชิงทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จากัด การแข่งขันและการขยายอิทธิพลของประเทศมหาอานาจในแต่ละภูมิภาคของโลก ความขัดกันของความ
เชื่อและลัทธิอุดมการณ์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้แนวโน้มภัยจากการสู้รบจะมีอัตราการเกิดต่า แต่ยังมีความ
เสี่ยงสูง จึงเป็นสถานการณ์ที่ไม่สามารถวางใจได้ สาหรับประเทศไทย มีปัจจัยเสี่ยงที่เป็นเหตุของความขัดแย้ง
นาไปสู่ภัยจากการสู้รบที่สาคัญ คือ ปัญหาข้อพิพาททางเขตแดน หลายพื้นที่กับประเทศรอบบ้าน มีโอกาสที่จะ
เกิดความขัดแย้งและการกระทบกระทั่งได้ โดยที่ผ่านมาเกิดการสู้รบจากกรณีดังกล่าว แต่สามารถแก้ไขปัญหา ได้
ด้ ว ยการใช้ ห ลั ก ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ ข้ อ กฎหมาย หลั ก มนุ ษ ยธรรม และการประนี ป ระนอม
จึงยังคงต้องมีแผนในการจัดการภัยที่เกิดจากการสู้รบ ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ภาวะปกติ
ภัยรูปแบบใหม่ ๆ ที่อาจนาไปสู่วิกฤตการณ์ความมั่นคง สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค
โลกาภิวัตน์และเข้าสู่โลกดิจิทัล ทาให้เกิดปรากฏการณ์ของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มีความหลากหลาย

๑

แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) สภาความมั่นคงแห่งชาติ

๑-๒
ซับซ้อน ข้ามพรมแดน และรุนแรง มากยิ่งขึ้น ครอบคลุมทั้งตัวแสดงที่เป็นรัฐและมิใช่รัฐ อาทิ การแพร่ขยาย
ของเครือข่ายการก่อการร้ายสากล องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อวินาศกรรม การก่อจลาจล ความมั่นคง
ทางไซเบอร์ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ เกี่ยวข้องกับ การโจรกรรรมข้อมูลทางการเงินการธนาคารและข้อมูล
หน่วยงานราชการ รวมทั้งโรคติดต่ออุบัติใหม่ ซึ่งนาไปสู่การเกิดวิกฤตการณ์ความมั่นคงในหลายมิติ ทั้งในระดับ
โลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ส่งผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมในทุกระดับ ทาให้เกิดความถดถอย
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของโลก สาหรับประเทศไทย ก็มกี ารเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ที่นาไปสู่วิกฤตการณ์ความมั่นคงในหลายเรื่อง เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อวินาศกรรมและการก่อ
การร้าย การโจมตีทางไซเบอร์ และโรคอุบัติใหม่ เป็นต้น ซึ่งอาจนาไปสู่ภาวะไม่ปกติ หรือ วิกฤตการณ์ของ
ประเทศได้ เนื่องจากสภาพภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางคมนาคม ทั้งทางบก ทางเรือ และทาง
อากาศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยจึงมีค วามเสี่ยงต่อการเป็นประเทศทางผ่าน การเป็น
แหล่งซ่องสุม แหล่งพักพิง หรือเป็นฐานสั่งการของอาชญากรเพื่อกระทาความผิดในประเทศอื่น ทาให้ต้องมี
การพัฒนาแผน แนวทางการปฏิบัติ กลไก และเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องมีการสร้างการเตรียมพร้อมและบูรณาการทุกภาคส่วนเข้ามาป้องกันและ
แก้ไขภัยคุกคามตั้งแต่ในภาวะปกติ เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากภัยคุกคามต่าง ๆ ข้างต้น โดย
รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดทายุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ซึ่งมีประเด็นความ
มั่นคงที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพของประเทศ ให้พร้อมเผชิญภัยคุ กคามที่กระทบต่อความมั่นคง
ของชาติ โดยมีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคงรองรับประเด็นดังกล่าว นอกจากนี้
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ก็กาหนดให้มีการพัฒ นาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติ เพื่อพัฒ นาประเทศให้มี
ความพร้ อมเผชิญ กับ ภัย คุกคามทุกรูป แบบ ซึ่งภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนระดับชาติ ได้มี แ ผน
เตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เป็นกรอบการบูรณาการรองรับประเด็นการพัฒนาระบบ
เตรียมพร้อมแห่งชาติให้แก่ทุกภาคส่วน ให้มีการดาเนินการที่เป็นเอกภาพ และเชื่อมโยงการบริหารจัดการภัย
กับ แผนและกลไกหลักในแต่ละประเภทภัย ประกอบด้วย ๑) สาธารณภัย ให้ยึดแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ เป็นแผนหลัก ๒) ภัยจากการสู้รบ ให้ยึดแผนป้องกันประเทศ เป็นแผนหลัก และมีแผนที่
สาคัญในการสนับสนุนการดาเนินการดังกล่าวคือ แผนผนึกกาลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ และ
๓) ภัยรูปแบบใหม่ ๆ ที่อาจนาไปสู่วิกฤตการณ์ ความมั่น คง จะมีความเกี่ยวโยงกับแผนและยุทธศาสตร์
เฉพาะที่จะแก้ไขประเด็นภัยคุกคามแต่ละประเด็นแตกต่างกันไป
ทั้งนี้ ในแต่ละแผนและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญกับภัยคุกคามต่าง ๆ ต่างให้ความสาคัญกับ
การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากเป็นปัจจัยสาคัญในการติดต่อสื่อสารทั้งระหว่างหน่วยงานราชการ
และระหว่างภาครัฐกับภาคส่วนอื่น จึงกาหนดให้มีการเตรียมพร้อมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่
มอบหมายให้ ก ระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคมเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการบู รณาการด้ านดั งกล่ าว
ตลอดจนสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ลุ ล่ ว งได้ อ ย่ างทั น ท่ ว งที และมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในเรื่องของภัยไซเบอร์ ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มอบหมายให้เป็น
หน่วยงานหลักในการรับ ผิดชอบบริหารจัดการภัยดังกล่าว ดังนั้น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จึ งจั ด ท าแผนเตรี ย มพร้ อมด้ า นเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร เพื่ อ เป็ น กรอบในการปฏิ บั ติ และ

๑-๓
ประสานงาน รองรับ การปฏิบั ติการด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารตามแผนและยุท ธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง
๒. ภารกิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามแผนและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับมอบหมายภารกิจงานด้านการสนับ สนุนและบริหาร
จัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแผนและยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้
๒.๑ แผนเตรี ยมพร้ อมแห่ งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประเด็ นยุท ธศาสตร์ที่ ๑ การพั ฒ นา
ศักยภาพระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้พร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการ
มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานหลักดาเนินการ ดังนี้
๒ .๑ .๑ พั ฒ น าและเชื่ อมโยงระบ บ การแจ้ ง เตื อ น เฝ้ า ระวั ง ทั้ งท างบ ก ท างท ะเล
ทางอากาศ โดยจัดระบบการแจ้งเตือนเฝ้าระวังของคนและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่ชายแดน ทั้งทางบก
ทางทะเล และทางอากาศ พื้นที่ในเขตเมืองใหญ่ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึงและสม่าเสมอ ตลอดจน
ทาการทดสอบระบบการแจ้งเตือนและระบบการเฝ้าระวังภัย โดยนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาสนับสนุน
๒.๑.๒ ส่งเสริมและพัฒ นาระบบการสื่ อสารกลางของประเทศ ทั้งระบบการสื่อสารหลั กและ
สื่อสารสารอง โดยมีฐานข้อมูลและบัญชีทรัพยากรด้านการสื่อสาร กาหนดเลขหมายฉุกเฉินเลขหมายเดียวทั่ว
ประเทศ (Emergency Call Number) รวมทั้ ง สนั บ สนุ น การใช้ ค วามถี่ วิ ท ยุ ก ลาง ในกรณี ป ระเทศเกิ ด
วิกฤตการณ์ เพื่อให้สามารถใช้ได้ในทุกสถานการณ์ อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะสาหรับผู้ บริหารประเทศและ
หัวหน้าหน่วยงานระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ในการประสานสั่งการ ทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะ
เกิดเหตุ และภายหลังเกิดเหตุ
๒.๒ แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม มีหน้าที่
๒.๒.๑ ดาเนินการให้มีระบบสื่อสารและโทรคมนาคมทั้งระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง
ระบบสื่อสารสารอง ตลอดจนให้บริการฐานข้อมูล ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สามารถใช้การได้ในทุก
สถานการณ์ (ส านั ก งานปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จและสั งคม บริษั ท กสท โทรคมนาคม จ ากั ด
(มหาชน) บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน))
๒.๒.๒ สนับสนุนข้อมูลสภาวะและการพยากรณ์อากาศ (กรมอุตุนิยมวิทยา) และสถิติเพื่อ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สานักงานสถิติแห่งชาติ)
๒.๒.๓ ให้บริการฐานข้อมูลด้านการเตือนภัยและการสื่อสารในภาวะวิกฤตตลอดจนสนับสนุน
การใช้ระบบสื่อสารสารอง
๒.๒.๔ สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการสื่อสาร การจัดช่องการสื่อสารสารองเพื่อ
ใช้ในภาวะฉุกเฉิน และสนับสนุนกาลังคน เพื่อบริการติดต่อสื่อสารได้ตลอดระยะเวลาระหว่างที่เกิดภัยและ
พื้นที่ภายนอก เพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว (บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที
จากัด (มหาชน))
๒.๒.๕ ฟื้ น ฟู ร ะบบสื่ อ สารเพื่ อ ให้ ส ามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารได้ (บริ ษั ท ไปรษณี ย์ ไทย จ ากั ด
(มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน))
๒.๒.๖ การเฝ้ าระวัง ติ ด ตามสถานการณ์ ด าเนิ น การติด ตามข้ อ มูล ความเคลื่ อ นไหวของ
เหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย รวมทั้งทาหน้าที่เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและข่าวสารแก่ ประชาชน โดยมี
ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งที่ มี ค วามรู้ แ ละเครื่ อ งมื อ ทางเทคนิ ค เช่ น กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา
กรมชลประทาน กรมทรั พ ยากรธรณี กรมอุ ท กศาสตร์ ฯลฯ มี ห น้ าที่ เฝ้ าระวั ง และติ ด ตามสถานการณ์

๑-๔
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยจัดวางระบบสื่อสาร
รวมทั้งให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือสื่อสารสาหรับเชื่อมกับระบบสื่อสารให้
เพียงพอและใช้การได้ตลอดเวลา โดยมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบ/เครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ
๑) แนวทางปฏิบัติในการสื่อสารและโทรคมนาคม การติดต่อสื่อสารมีความสาคัญอย่าง
มากในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เนื่ องจากต้องมีการประสานการปฏิ บัติในการจัดการสาธารณภั ยอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Information) ข่าวสาร (Intelligence) เพื่อแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชน
ประสานงาน ควบคุม สั่งการ และรายงานผลการปฏิบัติงาน ระหว่างหน่วยเผชิญเหตุด้วยกันกับหน่วยงานที่มี
หน้าที่สนับสนุนการเผชิญเหตุในด้านต่าง ๆ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑) จั ด ให้ มี ร ะบบการติด ต่อ สื่ อ สารที่ ส ามารถใช้ ได้ ในภาวะฉุ กเฉิน ส าหรับ ติด ต่ อ
ประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจร่วมกันระหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน กองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทุกเขต และประชาชนในการวาง
ระบบการติดต่อสื่อสารและโทรคมนาคมซึ่งอย่างน้อยต้องมีมากกว่า ๒ ระบบขึ้นไป
๑.๒) จั ด ระบบการสื่ อ สารด้ ว ยเครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมให้ ป ฏิ บั ติ ต ามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การ
อนุญาตและการกากับดูแลการใช้คลื่นความถี่กลาง สาหรับการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ
และประชาชนรวมถึงระเบี ย บการใช้คลื่ น ความถี่วิท ยุสื่ อสารและโทรคมนาคมที่ กรมป้ องกั นและบรรเทา
สาธารณภัยกาหนด
๑.๓) ติดต่อสื่อสารระหว่างกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ ส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชน โดยต้อง
สามารถกระทาได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมทั้ง ต้องจัดให้มีมากกว่า ๒ ช่องทางขึ้นไป และยึดหลักความถูกต้องแม่นยา
ของข้อมูล การรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสารควบคู่กับความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารเสมอ
๑.๔) จัดให้มีระบบการแจ้งเหตุและการสนับสนุนข้อมูลด้านสาธารณภัยแก่ประชาชน
โดยการเชื่อมโยงการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานที่ทาหน้าที่แจ้งเหตุและ
เผชิญ เหตุฉุกเฉิน ให้ กระทรวงดิ จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานหลั กในการจัดให้มีระบบการ
ติดต่อสื่อสารที่สามารถใช้ได้ในภาวะฉุกเฉิน การจัดระบบการสื่อสารด้วยเครื่องวิทยุคมนาคมการติ ดต่อสื่อสาร
ระหว่างกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแต่ละระดับ ส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชน พร้อมทั้ง ให้มีระบบการแจ้ งเหตุ และการสนับสนุน
ข้อมูลด้านสาธารณภัยแก่ประชาชน โดยมีกระทรวงมหาดไทย สานักงานตารวจแห่งชาติ และกระทรวงกลาโหม เป็น
หน่ วยงานสนั บ สนุ น ในการบู รณาการการติดต่อสื่อสาร การจัดวางระบบ และการฝึกอบรมให้ ความรู้ ทั้งนี้
หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงหรื อ เพิ่ ม เติ ม เลขหมายโทรคมนาคม และความถี่ ก ลางในการจั ด การสาธารณภั ย
ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๒) แนวทางการด าเนิ น การสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านในภาวะฉุ ก เฉิ น : สปฉ.
(Emergency Support Function : ESF) กาหนดให้ สปฉ.๒ : ส่ ว นงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสาร มีขอบเขตหน้าที่ ดังนี้
๒.๑) จัดให้มีระบบสื่อสารและโทรคมนาคมทั้งระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรองและ
ระบบสื่อสารสารอง ตลอดจนให้บริการฐานข้อมูลด้านสารสนเทศและการสื่อสารให้สามารถใช้การได้ ในทุก
สถานการณ์

๑-๕
๒.๒) สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่อ งมือเครื่องใช้ในการสื่อสาร การจัดช่องการสื่อสาร
สารองเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน
๒.๓) สนับสนุนกาลังเจ้าหน้าที่เพื่อบริการติดต่อสื่อสารได้ตลอดระยะเวลาที่เกิดภัย
๒.๔) สนับสนุนการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒.๕) รักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ให้ กระทรวง
ดิ จิ ทั ลเพื่ อ เศรษฐกิ จ และสังคมเป็ น หน่ วยงานหลั ก ในการประสานการปฏิบั ติระหว่า งส่ ว นราชการ และ
หน่วยงาน รวมถึงจัดทาแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒.๓ แผนผนึกกาลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม เป็ น หน่ ว ยประสานงานหลั ก และกระทรวงหรือหน่ วยงานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งเป็ นหน่ ว ยร่ว มให้ การ
สนับสนุน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.) เป็ น ต้ น ท าหน้ าที่ ร ะดมทรัพ ยากรด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร ประกอบด้วย ระบบสื่ อสารโทรคมนาคม และระบบสารสนเทศ ได้แก่ ระบบ
โทรศัพท์ประจาที่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ สถานีวิทยุคมนาคม สถานีเรดาห์ เครื่องวิทยุคมนาคม คลื่นความถี่วิทยุ
สถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน รถสื่อสารผ่านดาวเทียม ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตและระบบสื่อสารโทรคมนาคมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และตามแผนดังกล่าวให้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดาเนินการใน ๓ ขั้นตอน ดังนี้
๒.๓.๑ การเตรียมการ
๑) จัดทาแผนเตรียมพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสารเทศและการสื่อสาร และแผนปฏิบัติการ
ในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนผนึกกาลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ
๒) รวบรวมประมาณการความต้ องการทรัพ ยากรด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสารที่จาเป็นต่อการสนับสนุนการปฏิบัติของฝ่ายทหารในภาวะไม่ปกติ
๓) รวบรวมข้อมูลทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยู่และวิเคราะห์
ขีดความสามารถ ในการสนับสนุนการปฏิบัติของฝ่ายทหารตามแผนป้องกันประเทศ
๔) จัดทาแผนการสารองทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามความ
จาเป็นและเหมาะสมตั้งแต่ภาวะปกติ
๕) จัดทาแผนระดม ควบคุม และจัดสรรทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่จาเป็นในการสนับสนุนการปฏิบัติของฝ่ายทหารตามแผนป้องกันประเทศ
๖) กาหนดนโยบาย วิธีการบริหารจัดการทรัพยากร ตรวจสอบระเบียบปฏิบัติประจาใน
การประสานงานระหว่างหน่วยงานในส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค เพื่อให้มีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนความ
ต้องการของฝ่ายทหารได้อย่างชัดเจนและสอดคล้องซึ่งกันและกัน
๗) จัดทาแนวทางประสานการปฏิบัติในการแก้ไขปั ญหาอุปสรรคต่างๆ ในการสนับสนุน
ทรัพยากรให้กับฝ่ายทหารในภาวะไม่ปกติ เพื่อให้มีความพร้อมในการสนับสนุนตั้งแต่ภาวะปกติ
๘) ด าเนิ น การฝึ ก ซ้ อ มระหว่ า งหน่ ว ยเหนื อ หน่ ว ยส่ ว นกลาง และหน่ ว ยในภู มิ ภ าค
ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุ นการปฏิบัติงานตามแผนเตรียมพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารอย่างเป็นรูปธรรม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๙) จัดทาแผนด้านงบประมาณให้พร้อมที่จะดาเนินการแปลงงบประมาณในภาวะปกติ
เป็นงบประมาณในภาวะไม่ปกติ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติทางทหารที่อาจจะเกิดขึ้น
๒.๓.๒ การระดมทรัพยากร
๑) สนับสนุนทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จาเป็นเพื่อสนองความ
ต้องการทางทหารในภาวะไม่ปกติ

๑-๖
๒) จัดให้มีการแบ่งมอบการใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสาร สาหรับใช้ในการปฏิบัติภารกิจ
ทางทหาร (ข่ายการสื่อสารหลัก) และสนับสนุนเจ้าหน้าที่สื่อสารเฉพาะทาง เพื่อการบริการในการติดต่อสื่อสาร
ให้กับฝ่ายทหาร (ข่ายการสื่อสารรอง) ในการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศในภาวะไม่ปกติ
๓) จัดตั้งระบบการสื่อสารเพื่อการรับส่งข่าวสารระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในการประสานการ
ปฏิบัติ เพื่อการระดมสรรพกาลังให้กับฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน ในการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศ ในภาวะไม่
ปกติ
๔) พยากรณ์สภาพลมฟ้าอากาศและประกาศแจ้งเตือนภัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการ
ทางทหารในภาวะไม่ปกติตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๒.๓.๓ การเลิกระดมทรัพยากร
๑) ดาเนินการสนับสนุนการบริการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
จาเป็นในการบรรเทาภัยพิบัติจากภัยสงครามให้กับหน่วยทหารตามความจาเป็น เพื่อให้ฝ่ายทหารมีความพร้อม
ในการปฏิบัติภารกิจการป้องกันประเทศ และรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ภายหลัง
๒) ประสานกั บ ฝ่ า ยทหารเพื่ อ พิ จ ารณาการส่ ง คื น ทรั พ ยากรด้ า นการสื่ อ สารให้ กั บ
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง หลังจากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ
๓) ด าเนิ น การรวบรวมข้ อ มู ล การชดใช้ ค่ า ทดแทน และค่ า เสี ย หายที่ เกิ ด ขึ้ น ให้ กั บ
กระทรวงกลาโหม (โดยกรมการสรรพกาลังกลาโหม/ศูนย์ระดมสรรพกาลัง) และรายงานไปยังคณะกรรมการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ เพื่อขอรับการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือต่อไป
๔) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง พิจารณา
ประเมินผลการดาเนินการ รวมทั้งทบทวนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ/แผนงาน/แนวทาง/วิธีการและคู่มือ
การปฏิบัติที่ได้ดาเนิ นการภายใต้แผนผนึกกาลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ เพื่อนามาปรับปรุง
แผน/วิธีการและคู่มือต่อไป
๒.๔ แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทาง
ไซเบอร์ รองรับนโยบายที่ ๑๐ : เสริมสร้าง ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ มอบหมายให้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดยกาหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์
ดังนี้
๒.๔.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความพร้อมในการ
รับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์
๒.๔.๒ ตัวชี้วัด
๑) ระดั บ ความพร้ อ มของไทยในการป้ องกัน ความเสี่ ย งจากการโจมตี ด้านไซเบอร์
ที่สอดคล้องกับหลักสากล
๒) ระบบป้องกันทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถปกป้องข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของ
รัฐบาล ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานสาคัญด้านไซเบอร์
๒.๔.๓ กลยุทธ์
๑) พัฒนาขีดความสามารถทั้งองค์กรภาครัฐ ทั้งฝ่ายทหาร พลเรือน และตารวจ และ
ภาคส่วนต่างๆ ภายในประเทศ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ตลอดจนรองรับสังคม
ดิจิทัล
๒) พั ฒ นากรอบความร่ว มมือ ระหว่างประเทศ และอาเซียนเพื่ อป้ องกั นและแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
๓) พัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ถึงความสาคัญของภัย
คุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์

๑-๗
๔) ปกป้ อง ป้ องกัน ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ สงครามไซเบอร์ และเสริมสร้างความ
ปลอดภั ย ทางไซเบอร์ โดยบู ร ณาการการจั ด การความมั่ น คงทางไซเบอร์ร ะหว่างหน่ ว ยงานภาครัฐ แล ะ
เสริมสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
๕) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบต่างๆ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึง
พัฒนาเทคโนโลยีสาหรับงานสืบสวนและป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์
๖) ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรทุกภาคส่วน/บุ คลากรที่เกี่ยวข้องให้
มีความรู้ ความชานาญด้านไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง
๒.๕ แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้กาหนดบทบาทหน้าที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
๒.๕.๑. สนับสนุน และประสานความร่วมมือให้มีระบบการสื่ อสารหลัก ระบบสื่อสารรองและ
ระบบสื่อสารสารอง ให้สามารถใช้งานได้ทุกสถานการณ์
๒.๕.๒. ประสานการสนับ สนุนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการสื่อสาร การจัดช่องสื่อสาร
สารองเพื่อใช้งานในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงประสานการสนับสนุนกาลังคนเพื่อบริการติดต่อสื่ อสารได้ตลอด
ระยะเวลาระหว่างเกิดภัย เพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว
๒.๕.๓. ร่วมจัดทา ประสาน และขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการที่เกี่ยวข้องโดย
ความร่วมมือของทุกหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์
๒.๕.๔.จัดทา แผนประคองกิจการภายในองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการระบาดของ
โรคติดต่ออุบัติใหม่
ทั้งนี้ในแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้กาหนดยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์
โรคติดต่ออุบัติใหม่ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสั มพันธ์
โรคติดต่ออุบัติใหม่ กาหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดังนี้
มาตรการที่ ๑ พั ฒ นาระบบและโครงสร้างด้านการสื่ อ สารความเสี่ ยงและประชาสั ม พั น ธ์
โรคติดต่ออุบัติใหม่
๑) กาหนดหน่ ว ยงานรับ ผิดชอบหลั ก และบทบาทหน้าที่ ความรับผิ ดชอบ ด้านการ
สื่อสารความเสี่ยงและ ประชาสัมพันธ์ในแต่ละกระทรวง กรม ที่เกี่ยวข้อง โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม และสานักงานตารวจแห่งชาติ บังคับใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ อย่าง
จริ ง จั ง และมี บุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบในการติ ด ตาม การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ สุ่ ม เสี่ ย งต่ อ การผิ ด ต่ อ
พระราชบัญญั ติการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจสุ่ มเสี่ยงทาให้เกิดความ
ตื่นตระหนกของประชาชน เป็นต้น
๒) พัฒนาฐานข้อมูลกลาง เพื่อบูรณาการใช้ข้อมูลข่าวสารร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านการสื่อสาร ความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ เช่น ข่าว ประเด็นสาร ข้อเท็จจริง เป็นต้น
โดยกรมควบคุมโรครับผิดชอบเรื่องการจัดทา และพัฒนาฐานข้อมูลข่าวสารประเด็นสื่อสาร ความเสี่ยงและ
ประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน กรมปศุสัตว์รับผิดชอบเรื่องการจัดทา และ พัฒนาฐานข้อมูลข่าวสาร
ประเด็นสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ในสัตว์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รับผิดชอบเรื่องการจัดทา และพัฒนาฐานข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากโรคติดต่ออุบัติใหม่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมรับผิดชอบ เรื่อง การจัดทาฐานข้อมูล กลางและเชื่อมโยงข้อมูล
ข่าวสาร ประเด็นสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ โรคติดต่ออุบัติใหม่ เป็นต้น

๑-๘
มาตรการที่ ๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์โรคติดต่อ
อุบัติใหม่ ได้กาหนดให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือข่าย
ทุกระดับ ร่วมกับ พัฒ นาความร่วมมือกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒ นาโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกตาบล เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านดิจิทัล ได้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ
๒.๖ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๑
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ แผนงานที่ ๓.๓ กาหนดนโยบายด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน และการใช้คลื่นความถี่ให้เหมาะสมเพียงพอกับภารกิจเชิงพาณิชย์ การบริการสาธารณะ
ด้านความมั่น คง และการบริห ารจั ดการภาวะวิกฤติ และยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
๓. วิสัยทัศน์ (Vision)
เพื่อสนับสนุนและตอบสนองต่อแผนด้านความมั่นคงที่สาคัญ รองรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาของ
ภัยความมั่นคงทั้ง ๓ ด้าน จึงกาหนดวิสัยทัศน์ไว้ ดังนี้
“ระบบการเตรียมพร้อมแห่ งชาติด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทุกภาคส่วนเชื่อมั่น
พร้อมสนับสนุนการจัดการภัยคุกคามทุกรูปแบบ”
๔. วัตถุประสงค์
๔.๑ เพื่อให้หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการเตรียมพร้อมทรัพยากร
๔.๒ เพื่อรวบรวมฐานข้อ มูลทรัพยากร ผู้เชี่ยวชาญ และช่องทางการประสานงานทรัพยากรให้เป็น
ปัจจุบัน
๔.๓ เพื่ อให้ ห น่ วยงานที่ เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีแนวทางการระดม
ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนภัยด้านความมั่งคงทั้ง ๓ ด้าน ที่สอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกัน
๔.๔ เพื่อ พัฒ นาบุค ลากรด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร เพื่อ รองรับ การปฏิบัติก าร
หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน และจัดให้มีการฝึกซ้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรองรับภัยความ
มั่นคงทั้ง ๓ ด้าน
๔.๕ เพื่ อ พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ให้ มี ค วามพร้ อ มในการ
ประสานงาน และปฏิบัติการตอบโต้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเป็นระบบ
๕. เป้าหมาย
๕.๑ หน่วยงานมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการปฏิบัติตามแผนและ
สนับสนุนการดาเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาวะปกติ เพื่อให้มีแนวทางดาเนิ นการ
และป้องกันลดผลกระทบ บรรเทาและระงับสถานการณ์ในภาวะไม่ปกติ
๕.๒ การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไป
อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

บทที่ ๒
หลักการและแนวทางในดาเนินการ
๑ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การด าเนิ น การเพื่ อ รองรั บ ภาวะไม่ ป กติ เป็ น การด าเนิ น การซึ่ งทุ ก ส่ ว นราชการ รัฐ วิ ส าหกิ จ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบตามอานาจหน้าที่ของตนและประสานงานกันอย่างเป็นระบบ แนวทาง
ปฏิ บั ติ ในการเตรี ย มพร้ อ มจะเริ่ ม ที่ ก ารก าหนดยุ ท ธศาสตร์และก าหนดกรอบการบริห ารความเสี่ ย งด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรอบนี้จะคานึงถึงผลลัพธ์ จุดอ่อนของโครงข่าย จุดอ่อนของระบบและ
ภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อกาหนดกรรมวิธีการประเมินสภาพคน สภาพทรัพยากร และสภาพระบบงาน
เพื่อที่จะกาหนดมาตรฐานการเตรียมความพร้อม ที่จะสามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดความสูญเสียอย่างใหญ่
หลวง ทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงแห่งชาติ
สาหรับแนวทางด้านยุทธศาสตร์ลดความเสี่ยงนั้นจะนาไปสู่แผนปฏิบัติต่างๆ ที่จะเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติ เมื่อเกิดภัยประเภทต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยระบบการปฏิบัติ ๓ ขั้นตอน ดังนี้
๑) การดาเนินการก่อนเกิดภัยหรือภัยใกล้จะเกิดขึ้น
๒) การดาเนินการระหว่างเกิดภัย
๓) การดาเนินการภายหลังการเกิดภัย
ทั้งนี้ การดาเนินการจะต้องมีระบบสารสนเทศ ระบบสื่ อสารและโทรคมนาคมมารองรับ ใน
ทุกระยะของการดาเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานงานและการปฏิบัติ งานระหว่างเกิดภาวะฉุกเฉิน
เพื่อให้ภาพที่ชัดเจนขึ้น จะเห็นได้จากการเตรียมความพร้อมในแต่ละระยะ ดังรูป ภาพที่ ๑ ซึ่งทุกภาคส่วนจะ
เข้ามามีส่วนร่วมปฏิบัติการตั้งแต่ขั้นตอนก่ อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย จนถึงขั้นตอนภายหลังเกิดภัย ทั้งนี้ โดย
ยึดแนวทางปฏิบัติตามแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ เป็นหลักปฏิบัติโดยทั่วไป

ก่อนเกิดภัย

ระหว่างเกิดภัย

กรอบงาน/ภารกิจ :
- หน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมกันทาการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย โดย
การเตรียมทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง
- จาแนกเป็นแต่ละประเภทภัยพิบัติ ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งชาติ และแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ
- ดาเนินการตามนโยบาย/แผนงานอื่น ๆ
- ดาเนินการตามแผนเตรียมพร้อมของแต่ละหน่วยงาน
กรอบงาน/ภารกิจ :
- หน่วยงานทุกภาคส่วน ติดตามสถานการณ์ รวบรวมข้อมูลข่าวสาร
ประสานติดต่อ ประเมินสถานการณ์
- ประสานการปฏิบัติ ร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เตรียมพร้อม
เพื่อรับมือกับภัย ตามระดับความรุนแรงของภัย
- ความรุนแรงระดับ ๑ ติดต่อประสาน ติดตามสถานการณ์
- ความรุนแรงระดับ ๒ เตรียมพร้อมการช่วยเหลือ กาลังคน อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ระบบสื่อสารในยามฉุกเฉิน พร้อมปฏิบัติเมื่อมี
การร้องขอ
- ความรุนแรงระดับ ๓ - ๔ พร้อมปฏิบัติงานลงพื้นที่ที่เกิดภัย ปฏิบัติงาน
ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ แบบบูรณาการ

๒-๒

หลังเกิดภัย

กรอบงาน / ภารกิจ
- หน่วยงานทุกภาคส่วน รวมมือกันฟื้นฟูบูรณะภายหลังการเกิดภัย
- เป็นขั้นตอนของการดาเนินงานเพื่อบรรเทาทุกข์ขั้นต้น แก่ประชาชนที่
ประสบภัยจะใช้แผนปฏิบัติการของภายหลังเกิดภัย ตนเองมาดาเนินงาน
- จัดการซ่อมแซมส่วนได้รับความเสียหายฯ ให้กลับคืนดีโดยเร็ว ฟื้นฟูสภาพ
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ รวมถึงการจัดการให้บริการขั้นต้นแก่ประชาชน
เป็นกรณีเร่งด่วน / เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในระยะแรกก่อน

รูปภาพที่ ๑ ช่วงระยะการเกิดภัยพิบัติ – กรอบงาน – ภารกิจ ของหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อการเตรียมพร้อม
ภาพรวม
๒ หลักปฏิบัติทั่วไป
การติดต่อสื่อสารเพื่อการเตรียมพร้อมที่จะรั บสถานการณ์ฉุกเฉิน จะต้องทาตลอดเวลา ๒๔
ชั่วโมง ตั้งแต่ภาวะปกติ โดยใช้เครื่องมือสื่อสารหลักประเภทโทรคมนาคม ซึ่งมีความแน่นอน รวดเร็ว ปลอดภัย
เชื่ อ ถื อ ได้ แ ละมี ห ลายระบบ ใช้ ท ดแทนสนั บ สนุ น ซึ่ งกั น และกั น ได้ ตลอดจนระบบสารสนเทศเพื่ อ การ
ประมวลผลและสื่อสารข้อมูล ต้องยึดหลั กการรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสารควบคู่กับความรวดเร็วใน
การติดต่อสื่อสารด้วยเสมอ
๓ หลักการปฏิบัติระหว่างเกิดภาวะฉุกเฉิน
การปฏิบั ติงานจะต้องดาเนินตามแนวทางที่สอดคล้ องกับความรับผิดชอบต่อสถานการณ์
ในสภาวะฉุกเฉินที่กาหนดตามแนวนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
๑) สั่งการเริ่มการปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามระดับความรุนแรง
๓) การบริหารจัดการด้านการสื่อสารซึ่งจะเกิดจากหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ มีอุปกรณ์และ
ทรัพยากรการสื่อสารเพิ่มเติม ขอได้จากผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้จะต้องมีระบบสารสนเทศในการติดตามและ
ประมวลผล
๔) จะต้องดาเนินตามขั้นตอน “คู่มือประสานงานการปฏิบัติด้านการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน/
วิกฤต หรือตามแผนเผชิญเหตุ” หากไม่มีให้จัดทาคู่มือหรือแผนดังกล่าว
๕) ศูน ย์ ป ฏิ บั ติการด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร มีห น้าที่ รับ ผิ ดชอบในการ
ประสานงานระหว่างศูน ย์ ด้านการสื่ อสารในสถานการณ์ ฉุก เฉิน ของหน่ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ องด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

๒-๓
๔ แนวทางปฏิบัติในการเตรียมพร้อมในการรับมือกับภัย
๔.๑ แนวทางปฏิบัติก่อนเกิดภัย
กรอบงาน/ภารกิจ :หน่วยงานทุกภาคส่วน2 ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย โดยการ
เตรียมทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง จาแนกเป็นแต่ละประเภทภัยพิบัติ ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่ งชาติ และแผนเตรี ย มพร้ อมแห่ งชาติ ดาเนิ น การตามนโยบาย/แผนงานอื่น ๆ ด าเนิน การตามแผน
เตรียมพร้อมของแต่ละหน่วยงาน
การฝึกเพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือกับภัย จะใช้แนวทางตามแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเครื่องมือและกิจกรรมการสร้างความพร้อมและเพิ่มศักยภาพ
ของหน่วยงานและบุคลากร รวมทั้งเป็นการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความร่วมมือ ทาให้
ทราบจุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ แผนปฏิบัติการ และแผนเผชิญเหตุให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การฝึก
การป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย ให้ หมายรวมถึงการฝึกซ้อมแผน การซักซ้อม และการฝึกปฏิบั ติตามความ
เหมาะสมและความจาเป็นของแต่ละหน่วยงาน ประเภทของการฝึก แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
๑) การฝึ ก เชิ ง อภิ ป ราย (Discussion Base Exercise) เป็ น การฝึ ก โดยใช้ วิ ธี ก าร
หารืออภิ ป รายเกี่ย วกับ แผน มาตรการหรือวิธีการปฏิ บั ติเพื่ อมุ่งเน้น ประเด็น ยุท ธศาตร์และนโยบาย ของ
หน่วยงานเป็นสาคัญ
๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เป็นการสมมติฐานสถานการณ์สาธารณภัย
ที่อาจเกิดขึ้น เพื่ อให้ ผู้ เข้าร่ว มประชุม เชิงปฏิบั ติการได้แสดงความคิดเห็ น ร่ว มกัน ในการค้นหาทางเลื อกที่
เหมาะสม ต่อการเผชิญเหตุ แบ่งออกเป็น
2.๑) การฝึ กบนโต๊ะ (Table Top Exercise) เป็นการจาลองสถานการณ์ แบบ
กว้าง เพื่อค้นหาจุดอ่อน ปัญหา อุปสรรคของแผนฯ เพื่อนามากาหนดแนวทาง ขั้นตอนการปฏิบัติ และระเบียบ
ปฏิบัติประจา โดยเน้นการฝึกในระดับผู้บริหารและผู้มีอานาจตัดสินใจ
2.๒) การฝึกเชิงปฏิบัติการ (Operation Base Exercise) เป็นการฝึ กที่มีการ
จาลองสถานการณ์ ให้ ใกล้ เคีย งความเป็ น จริง โดยมีการเคลื่ อนย้าย ระดมทรัพยากรและบุ คลากรจริงตาม
สถานการณ์ แบ่งออกเป็น ๓ รูปแบบ
๒.๒.๑) การฝึกปฏิบัติ (Drill) เป็นการฝึกปฏิบัติของหน่วยงานขนาด
เล็กระดับพืน้ ที่ โดยเน้นการเผชิญเหตุของเจ้าหน้าที่ภาคสนามเฉพาะด้าน
2.๒.๒) การฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise) เป็นการฝึกของ
หน่ ว ยงานหรื อ ระหว่ างหน่ ว ยงานเพื่ อ ทดสอบและประเมิ น ขี ด ความสามารถของบุ ค คลที่ มี ห น้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบเฉพาะด้าน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ที่ใช้ในการเผชิญเหตุกับสถานการณ์สมมติที่กาหนดขึ้น
2.2.๓) การฝึ ก เต็ ม รู ป แบบ (Full Scale Exercise) เป็ น การฝึ ก ที่ มี
ความสลับซับซ้อน มีขั้นตอนการเตรียมการและการใช้ทรัพยากรมากที่สุดเมื่อเทียบกับการฝึกรูปแบบอื่นๆ
รวมทั้งเกี่ยวข้องกับ บุคลากรจากหลากหลายหน่วยงานในหลายระดับ โดยมีการเคลื่อนย้ายทรัพยากรและ
บุ คลากรเพื่ อเผชิญ เหตุตั้งแต่การประสานข้อมูล การสนั บสนุนทรัพ ยากรของกองอานวยการป้ องกัน และ
2หน่วยงานทุกภาคส่วน หมายถึง กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ ภาคเอกชน องค์กรระหว่าง

ประเทศ

๒-๔
บรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ จนถึงการเชื่อมโยงและการสั่งการจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไปยังเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติภาคสนาม
ทั้งนี้การฝึกการเตรียมพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะต้องมีการฝึก อย่าง
น้ อ ยปี ล ะ 1 ครั้ ง โดยหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งสามารถน าประเภทการฝึ ก ดั งกล่ าวไปปรั บ ใช้ ในการฝึ ก ของ
หน่วยงานตามความเหมาะสม นอกจากนี้ การประเมินแต่ละครั้งควรมีประเด็นคาถามอย่างน้อย ได้แก่ การฝึก
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ ความจาเป็นในการปรับปรุงระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ขั้นตอน
และแนวทางการปฏิบัติในการประสานงาน การสื่อสาร ทรัพยากร ทักษะ ประสบการณ์ ความต้องการ การ
ฝึกอบรม ทรัพยากรเพิ่มเติม ข้อบกพร่อง อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการฝึกครั้งต่อไป
การเตือนภัยในแต่ละด้านจะใช้กฎหมายที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริบทของภัย โดยให้แต่ละ
หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กาหนดแนวทางการปฏิบัติหรือระเบียบปฏิบัติประจาให้
สอดคล้องกับกฎหมาย อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยามีหน้าที่ในการออกประกาศหรือออกคาเตือน สภาพอากาศ
และแผ่นดินไหว
๔.๒. แนวทางปฏิบัติระหว่างเกิดภัย
กรอบงาน/ภารกิจ หน่วยงานทุกภาคส่วน ติ ดตามสถานการณ์ รวบรวมข้อมูลข่าวสาร
ประสานติ ด ต่ อ ประเมิ น สถานการณ์ ประสานการปฏิ บั ติ ร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานและองค์ ก รต่ า ง ๆ
เตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ ตามระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ
- ความรุนแรงระดับ ๑ ติดต่อประสาน ติดตามสถานการณ์
- ความรุ น แรงระดับ ๒ เตรียมพร้อมการช่ว ยเหลื อ กาลั งคน อุป กรณ์ เครื่องมื อ
เครื่องใช้อุปกรณ์ระบบสื่อสารในยามฉุกเฉิน พร้อมปฏิบัติเมื่อมีการร้องขอ
- ความรุ น แรงระดั บ ๓ - ๔ พร้อ มปฏิ บั ติ งานลงพื้ น ที่ ที่ เกิ ด ภั ย พิ บั ติ ปฏิ บั ติ งาน
ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ แบบบูรณาการ
๔.๓. แนวทางปฏิบัติหลังเกิดภัย
กรอบงาน / ภารกิจ หน่วยงานทุกภาคส่วน รวมมือกันฟื้นฟูบูรณะภายหลังการเกิดภัย
เป็นขั้น ตอนของการดาเนิน งานเพื่อบรรเทาทุกข์ขั้นต้น แก่ประชาชนที่ประสบภัยจะใช้แผนปฏิบัติ การของ
ภายหลังเกิดภัย ตนเองมาดาเนินงาน จัดการซ่อมแซมส่วนได้รับความเสียหาย ให้กลับคืนดีโดยเร็ว ฟื้นฟูสภาพ
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ รวมถึงการจัดการให้บริการขั้นต้นแก่ประชาชนเป็นกรณีเร่งด่วน / เพื่อเป็นการ
บรรเทาทุกข์ในระยะแรกก่อน

บทที่ ๓
ขั้นตอนการปฏิบตั ิ
แนวทางปฏิบัติ แบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้
๑ ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการเกิดภัย
๑.๑ รวบรวมประมาณการความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
จาเป็นต่อการสนับสนุนการปฏิบัติของ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ฝ่ายทหาร และ
วิกฤตการณ์ความมั่นคง ในภาวะไม่ปกติ
๑.๒ รวบรวมข้อมูลทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มี อยู่และวิเคราะห์ขีด
ความสามารถ ในการสนั บ สนุ น การปฏิบั ติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แผนป้องกัน
ประเทศ และแผนที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตการณ์ความมั่นคง
๑.๓ จัดทาแผนการสารองทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามความจาเป็น
และเหมาะสมตั้งแต่ภาวะปกติ
๑.๔ จัดทาแผนระดม ควบคุม และจัดสรรทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
จาเป็นในการสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แผนป้องกันประเทศ และ
แผนที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตการณ์ความมั่นคง
๑.๕ กาหนดนโยบาย วิธีการบริหารจัดการทรัพยากร ตรวจสอบระเบียบปฏิบั ติประจาในการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานในส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค เพื่อให้มีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนความ
ต้องการตามแผนป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภัยแห่ งชาติ แผนป้ องกัน ประเทศ และแผนที่ เกี่ยวข้องกั บ
วิกฤตการณ์ความมั่นคง ได้อย่างชัดเจนและสอดคล้องซึ่งกันและกัน
๑.๖ จั ด ท าแนวทางประสานการปฏิบั ติในการแก้ไขปั ญ หาอุป สรรคต่ าง ๆ ในการสนั บ สนุ น
ทรัพยากรให้กับฝ่ายทหารในภาวะไม่ปกติ เพื่อให้มีความพร้อมในการสนับสนุนตั้งแต่ภาวะปกติ
๑.๗ ด าเนิ น การฝึ ก ซ้ อ มระหว่ า งหน่ ว ยเหนื อ หน่ ว ยส่ ว นกลาง และหน่ ว ยในภู มิ ภ าค
ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนเตรียมพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารอย่างเป็นรูปธรรม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๑.๘ จัดทาแผนด้านงบประมาณให้พร้อมที่จะดาเนินการแปลงงบประมาณในภาวะปกติ เป็น
งบประมาณในภาวะไม่ปกติ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติทางทหารที่อาจจะเกิดขึ้น
๒ ขัน้ ตอนการระดมทรัพยากรระหว่างเกิดภัย
๒.๑ สนั บ สนุ น ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารที่จาเป็นเพื่ อสนองความ
ต้องการในภาวะไม่ปกติ
๒.๒ จัดให้มีการแบ่งมอบการใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสาร สาหรับใช้ในการปฏิบัติภารกิจ (ข่าย
การสื่ อสารหลัก) และสนั บ สนุ น เจ้าหน้าที่สื่ อสารเฉพาะทาง เพื่อการบริการในการติดต่อสื่อสาร (ข่ายการ
สื่อสารรอง) ในการปฏิบัติภารกิจในภาวะไม่ปกติ
๒.๓ จัดตั้งระบบการสื่อสารเพื่อการรับส่งข่าวสารระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในการประสานการ
ปฏิบัติ เพื่อการระดมทรัพยากร ในการปฏิบัติภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในภาวะไม่ปกติ
๒.๔ พยากรณ์สภาพลมฟ้าอากาศและประกาศแจ้งเตือนภัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการในภาวะ
ไม่ปกติตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๓-๒
๓ ขั้นตอนการเลิกระดมทรัพยากรภายหลังเกิดภัย
๓.๑ ดาเนินการสนับสนุนการบริการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จาเป็น
ในการบรรเทาภัยพิบัติ และรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ภายหลัง
๓.๒ ประสานกับหน่วยงานบัญชาการ เช่น กองบัญชาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ กองบัญชาการฝ่ายทหาร เป็นต้น เพื่อพิจารณาการส่งคืนทรัพยากรด้านการสื่อสารให้กับหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนทีเ่ กี่ยวข้อง หลังจากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ
๓.๓ ด าเนิ น การรวบรวมข้ อ มู ล การชดใช้ ค่ า ทดแทน และค่ า เสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น ให้ กั บ
กระทรวงกลาโหม (โดยกรมการสรรพกาลังกลาโหม/ศูนย์ระดมสรรพกาลัง) และรายงานไปยังคณะกรรมการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ เพื่อขอรับการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือต่อไป
๓.๔ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาประเมินผลการ
ดาเนินการ รวมทั้งทบทวนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ/แผนงาน/แนวทาง/วิธีการและคู่มือการปฏิบัติที่ได้ดา
เนินการภายใต้แผนผนึกกาลังและทรัพยากรเพื่อการป้ องกันประเทศ เพื่อนามาปรับปรุงแผน/วิธีการและคู่มือ
ต่อไป

บทที่ ๔
แนวทางการประสานงาน
๑ แนวทางการประสานงาน
๑.๑ ประสานงานกับส่วนราชการ กสทช. และรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบข่ายสื่อสารของประเทศทันที
ที่เกิดเหตุ หรือคาดว่าจะเกิดเหตุต่อข่ายสื่อสารของประเทศ
๑.๒. ส่วนราชการ กสทช. และรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบข่ายสื่อสารของประเทศดาเนินการวางแผน
เชื่อมต่อ หรือประสานเครือข่าย หรือติดตั้งข่ายสื่อสาร ในกรณีที่ข่ายใดข่ายหนึ่งถูกทาลาย จะต้องสามารถไป
ใช้ ง านอี ก ข่ า ยหนึ่ ง ทั น ที โ ดยอั ต โนมั ติ ทั้ ง นี้ ใ ห้ ข่ า ยสื่ อ สารที่ ส ามารถใช้ ก ารได้ รายงานสถานภาพให้
ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทราบ
แล้วแต่กรณี
๑.๓. กสทช. รายงานผลความเสี ยหายต่ อ ข่า ยสื่ อ สารของหน่ ว ยเอกชน ให้ ก ระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม ทราบภายใน ๒๔ ชั่วโมง ในกรณีเกิดภาวะไม่ปกติ
๑.๔. ประสานงานกับหน่วยเอกชนที่สามารถให้บริการสื่อสารจัดเตรียมอุปกรณ์สื่อสารให้พร้อมที่จะ
สนับสนุนเมื่อได้รับการร้องขอ
๑.๕. ให้จัดองค์กรและอัตรากาลังเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กระทรวงดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิจและสังคม และศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในกรณีเกิดภาวะไม่ปกติ

รูปภาพที่ ๒ แผนผังการบังคับบัญชาศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๔-๒

๒ บทบาทและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อแก้ไขปัญหากรณีข่ายสื่อสารของประเทศที่ถูกทาลายจากเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ หรือภัยด้านความ
มั่นคงอื่น ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว ในที่นี้ได้กาหนดให้ จัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เป็นผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอานาจหน้าที่และภารกิจ
ดังนี้
๒.๑ จัดทา ติดตาม แผนปฏิบัติการ ระเบียบปฏิบัติประจา ในการวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อ
รองรับเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ
๒.๒ กาหนดรูปแบบ มาตรการ แนวทางการวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินและ
ภัยพิบัติ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อออกประกาศ
๒.๓ วางระบบสื่ อ สารโทรคมนาคมเพื่ อ รองรับ เหตุ ฉุ ก เฉิ น และภั ย พิ บั ติ ระหว่างส่ ว นบั ญ ชาการ
เหตุการณ์กับส่วนเผชิญเหตุ
๒.๔ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการและรายงานการดาเนินงานให้
คณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
๒.๕ จัดทาศูนย์ข้อมูล สรุปสภาวการณ์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคมในพื้นที่เหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ
๒.๖ รายงานผลการดาเนิ น งานและเสนอความเห็ นต่อคณะกรรมการบริห ารศูนย์ปฏิบัติการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพิจารณากาหนดแนวทาง
หรือมาตรการเกี่ยวข้อง
๒.๗ ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบหมาย
๓ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัด
เพื่อแก้ไขปัญหากรณีข่ายสื่อสารของจังหวัดที่ถูกทาลายจากเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ หรือภัยด้านความมั่นคง
อื่น ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว ในที่นี้ได้กาหนดให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร จังหวัด ทาหน้าที่ดังนี้
๓.๑ วางระบบสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ระหว่างส่วนบัญชาการ
เหตุการณ์กับส่วนเผชิญเหตุ
๓.๒ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการและรายงานการดาเนินงานให้
ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๓.๓ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔-๓
รูปภาพที่ ๓ หน่วยงานหลักที่ประสานกับที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานตารวจ
แห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

กรมการปกครอง
- วิทยุ/สถานีวิทยุสื่อสาร
- รถสถานีสื่อสาร
- สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
- ระบบ Video Conference

- วิทยุ/สถานีวิทยุสื่อสาร
- วงจรสื่อสัญญาณ
- ระบบ Video Conference
- หอเตือนภัย/กระจายข่าว

กองบัญชาการทหาร
สูงสุด

- วิทยุ/สถานีวิทยุสื่อสาร
- สถานีวิทยุกระจายเสียง
- รถสถานีสื่อสาร/ดาวเทียมเคลื่อนที่
- ระบบ Video Conference

- ระบบโทรศัพท์
- วิทยุ/สถานีวิทยุสื่อสาร
- สถานีวิทยุกระจายเสียง
- รถสถานีสื่อสาร/ดาวเทียมเคลื่อนที่
- สถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน
- วงจรสื่อสัญญาณ/อินเทอร์เน็ต
- ระบบ Video Conference

กสทช.
- วิทยุ/สถานีวิทยุสื่อสาร
- รถตรวจสอบสัญญาณรบกวนเคลื่อนที่

สป.มท.
- ระบบโทรศัพท์
- วิทยุสื่อสาร/สถานีวิทยุ
- รถสถานีสื่อสาร/ดาวเทียมเคลื่อนที่

ผู้ให้บริการระบบสื่อสาร
ภาคเอกชน

- สถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน
- ระบบ Video Conference

- ระบบโทรศัพท์มือถือ
- รถสถานีสื่อสาร/ดาวเทียมเคลื่อนที่
- วงจรสื่อสัญญาณ/อินเทอร์เน็ต

ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
- วงจรสื่อสัญญาณ
- สถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน

สมาคมวิทยุ
สมัครเล่น

- วิทยุสื่อสาร/สถานีวิทยุ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

- วงจรสื่อสัญญาณ
กรมประชาสัมพันธ์
- วิทยุสื่อสาร/สถานีวิทยุ
- สถานีวิทยุกระจายเสียง/วิทยุโทรทัศน์
- รถสถานีสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่
- สถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน

กระทรวง
สาธารณสุข

- วิทยุ/สถานีวิทยุสื่อสาร
- รถสถานีสื่อสาร/ดาวเทียมเคลื่อนที่

บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด
(มหาชน)
- วิทยุ/สถานีวิทยุสื่อสาร
- รถสถานีสื่อสาร/ดาวเทียมเคลื่อนที่
- สถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน
- วงจรสื่อสัญญาณ/อินเทอร์เน็ต
- ระบบ Video Conference

- ระบบโทรศัพท์/โทรสาร
- วิทยุ/สถานีวิทยุสื่อสาร
- รถสถานีสื่อสาร/ดาวเทียมเคลื่อนที่
- สถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน
- วงจรสื่อสัญญาณ/อินเทอร์เน็ต
- ระบบ Video Conference

บทที่ ๕
การงบประมาณ
เมื่ อ เกิ ด ภาวะไม่ ป กติ ในภั ย ความมั่ น คง ๓ ด้ า น จะมี ก ารด าเนิ น การด้ า นงบประมาณและการเงิ น
ตามระเบียบ หรือกฎหมายที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่แตกต่างกัน กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม จึงรวบรวมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ การเงิน และแนวทางการประสานงานด้านการเงิน
ในการจัดการภัยความมั่นคง ดังนี้
๑ ด้านภัยจากการสู้รบ
๑.๑ ด้านการงบประมาณ
๑) เมื่ อ เกิ ด ภาวะไม่ ป กติ หน่ ว ยงานราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ กระทรวงที่ รั บ ผิ ด ชอบเป็ น หน่ ว ย
ประสานงานหลักรวบรวมประมาณการขอรับการสนั บสนุนงบประมาณผ่านกระทรวงกลาโหม (โดยกรมการสรรพ
กาลังกลาโหม/ศูนย์ระดมสรรพกาลัง) เพื่อเสนองบประมาณในภาพรวมกั บสานักงานสภาความมั่นคงแห่ งชาติ
ให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและอนุมัติจัดสรรงบประมาณ
๒) สานักนายกรัฐมนตรี โดยสานักงบประมาณอนุมัติจัดสรรและสั่งจ่ายงบประมาณจากงบกลาง
เงินสารองราชการ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แก่หน่วยงานราชการ รั ฐวิสาหกิจ กระทรวงที่รับ ผิดชอบเป็นหน่วย
ประสานงานหลัก ให้ เป็น ไปตามอานาจของคณะรัฐมนตรีในการนารายจ่ายที่กาหนดสาหรับส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจไปใช้จ่ายในรายการต่าง ๆ เมื่อเกิดภาวะไม่ปกติจากภาวการณ์รบหรือการสงคราม
๓) การรายงานสถานภาพงบประมาณให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กระทรวงที่รับผิดชอบ
หลัก รายงานผ่านกระทรวงกลาโหม (โดยกรมการสรรพกาลังกลาโหม/ศูนย์ระดมสรรพกาลัง) เสนอผ่านสานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ
๔) กระทรวงกลาโหม ประสานการปฏิบัติด้านงบประมาณระหว่างหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
กระทรวงที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงานประสานงานหลักอย่างใกล้ชิด
๕) สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กระทรวงที่รับผิดชอบเป็น
หน่วยงานประสานงานหลัก ให้มีการประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ก ารสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ
ทางทหารให้มีความพร้อมรบและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันประเทศ
๑.๒ ด้านการเงิน
๑) หน่ วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กระทรวงที่รับผิ ดชอบเป็นหน่วยประสานงานหลักที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณจากสานักงบประมาณ ให้เบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง (คลัง) ตามที่ ได้รับอนุมัติโดยให้เป็นไปตาม
สายงานในภาวะปกติให้มากที่สุด
๒) หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กระทรวงที่รับผิดชอบเป็นหน่วยประสานงานหลักให้รายงาน
สภาพด้านการเบิกจ่ายงบประมาณรายงานผ่านกระทรวงกลาโหม (โดยกรมการสรรพกาลังกลาโหม/ศูนย์ระดมสรรพ
กาลัง) เสนอผ่านสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ

๕-๒
๑.๓ แนวทางในการประสานงาน
๑) การปฏิบัติด้านงบประมาณและการเงินในภาวะไม่ปกติ ให้ดาเนินการเช่นเดียวกับภาวะปกติ
เพื่อป้องกันการสับสนในการปฏิบัติงาน
๒) ขั้นตอนการปฏิบัติให้สั้นที่สุด เพื่อความรวดเร็ว ทันเวลา
๓) การปฏิบัติให้อ้างอิงระเบียบ คาสั่ง กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี โดยไม่เป็นอุปสรรคขัดข้อง
ต่อการปฏิบัติการทางทหาร
๒ ด้านสาธารณภัย
แหล่งที่มาและวิธีการงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๒.๑ งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ
สาระสาคัญ
๑. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (Local)

(๑.๑) ให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่นตั้ งงบประมาณรายจ่ายประจาปี ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ของตน เพื่อใช้ดาเนินการตั้งแต่ระยะก่อน
เกิด ขณะเกิด และหลังเกิดสาธารณภัย โดยเฉพาะงบประมาณเพื่อใช้ความช่วยเหลือ
และบรรเทาความเดือนร้อนที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าและระยะยาว เช่น การอพยพ การจัดการ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย การสาธารณสุข การสื่อสาร
การรักษาความสงบเรียบร้อย และการสาธารณูปโภค เป็นต้น
(๑.๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณเพื่อการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ของตนให้เป็นไปตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด ซึ่งกาหนดให้มีแผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ พร้อมทั้งจัดให้มีเครื่องหมายสัญญาน
หรือสิ่งอื่นใดในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย
(๑.๓) ให้มีการตั้งงบประมาณในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่น
ของตนตามกรอบแนวทางตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
(๑.๓.๑) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่ วนตาบลมี
หน้าที่ต้องทาให้เขตองค์การบริหารส่วนตาบล(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๑.๓.๒) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลมีหน้าที่ต้องทา
ในเขตเทศบาล (๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
มาตรา ๕๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทา
ในเขตเทศบาล (๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๐
มาตรา ๕๖ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องทา
ในเขตเทศบาล (๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๓

๕-๓
งบประมาณ

๒. กรุงเทพมหานคร

สาระสาคัญ
(๑.๓.๓) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
มาตรา ๔๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจหน้าที่ดาเนินกิจการ
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๘) จัดทากิจกรรมใดๆ อันเป็นอานาจหน้าที่
ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็น
การสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดาเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจัดทา ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในกฏกระทรวง
(๑.๓.๔) พระราชบัญ ญั ติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบลมี
อานาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง (๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรา ๑๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมี
อานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตน (๒๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เรื่ อ ง ก าหนดอ านาจและหน้ า ที่ ในการจั ด ระบบบริ ห าร
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริการส่วนจังหวัด
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบลในการให้บริการสาธารณะ
(๑.๓.๕) ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยวิธีการงบประมาณขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- อาศั ย อ านาจตามข้ อ ๖ จึ ง ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ว่ า ด้ ว ยการตั้ ง
งบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๔๓
(๒.๑) ให้กรุงเทพมหานครตั้งงบประมาณในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
พื้นที่ของตน โดยบรรจุไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๙ ให้ครอบคลุมด้านการให้ความช่วยเหลือ
และบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าและระยะยาว การอพยพ การจัดตั้ง
ศูนย์พักพิงชั่วคราว การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือผู้ได้รับภยันอันตราย
หรือเสีย หายจากสาธารณภัย การสาธารณสุข การสื่ อสารและสาธารณู ปโภค การ

๕-๔
งบประมาณ

สาระสาคัญ
รักษาความสงบเรียบร้อยการปฏิบัติการใดๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
เขตพื้นที่และการจัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ และสิ่งอื่นๆ ให้
เป็นไปตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
(๒.๒) ให้ ก รุงเทพมหานครจัด สรรงบประมาณที่ ได้ รับ จากกรอบงบประมาณ
รายจ่ ายประจาปี เงินอุดหนุนรัฐ บาลของกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ดาเนินงานด้าน
สาธารณภั ย เพื่ อ ท าให้ ป ระชาชนมี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ได้ อ ย่ า ง
ทันท่วงทีและทั่วถึง

งบประมาณ
๓. จังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด (Area)

สาระสาคัญ
(๓.๑) ให้จังหวัดตั้งงบประมาณสาหรับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากสานัก
งบประมาณตามพระราชกฤษฎี กาว่ าด้วยการบริห ารจังหวัดและกลุ่ มจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยการจัดทาแผนพัฒ นาจัง หวัด แผนพัฒ นากลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด
และค าของบประมาณของจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณเพื่อให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(๓.๒) ให้จังหวัดขอตั้งงบประมาณและขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล
เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อีกแนวทางหนึ่ง

๔. ส่วนราชการ
(Function)

ให้หน่วยงานระดับกระทรวง และระดับกรมขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
เพื่อดาเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามภารกิจของหน่วยงานที่
ดาเนินการรองรับยุทธศาสตร์ตามที่กาหนดไว้ในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ

๒.๒ งบประมาณอื่นๆ ได้แก่
(๑) งบกลาง
งบประมาณ
๑. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

สาระสาคัญ

(๑.๑) ก่ อ นเกิ ด ภั ย :ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตั้ งงบกลาง ประเภท
เงินสารองจ่ายให้เพียงพอต่อการเผชิญสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น

๕-๕
(๑.๒)ขณะเกิดภัย :ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาเงินงบประมาณที่ได้
เตรียมไว้ไปใช้จ่ายเพื่อบรรเทา/ช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชน ที่ประสบ
สาธารณภัยเป็นลาดับแรก ทั้งนี้ หากงบประมาณไม่เพียงพอ ให้โอนเงินงบประมาณ
เหลือจ่ าย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอื่น ที่ ยังไม่มีความจาเป็น แบบ
เร่ งด่ ว นที่ ต้ อ งใช้ จ่ ายไปตั้ งเป็ น งบประมาณส าหรับ จ่ ายเพิ่ ม เติ ม ได้ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
งบกลาง

สาระสาคัญ

๒. กรุงเทพมหานคร

ให้ กรุงเทพมหานครขอตั้งงบประมาณในการดาเนิน การสาธารณภัยกรณี
ฉุกเฉิน หรือจ าเป็นไว้ในงบกลาง แนวทางตามข้อบั ญ ญั ติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ก รุ งเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๙ และก าหนดให้
แผนปฏิ บั ติการในงบกลางให้ ครอบคลุ มการช่วยเหลื อผู้ ประสบภัยกรณี เร่งด่ว น
โดยเฉพาะงบประมาณด้านการให้ ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่
เกิดขึ้นเฉพาะหน้าและระยะยาว การอพยพ การจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว และ
การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นต้น

๓. รัฐบาล

(๓.๑) กรณี ส่ ว นราชการหรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ใดมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งใช้ จ่ า ย
งบประมาณนอกเหนือจากที่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว
ไม่เพียงพอที่จะดาเนินการและมีความจาเป็นเร่งด่วน ให้ส่วนราชการฯ ขอใช้เงินงบ
กลางรายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นโดยพิจารณาเฉพาะกรณีที่มี
ความจ าเป็ น เร่งด่ ว นที่ จะต้อ งรีบ ด าเนิ น การ เพื่ อ มิ ให้ เกิด ความเสี ย หายแก่ท าง
ราชการนั้น ทั้งนี้ ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๓.๒) ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบกลาง
ให้ดาเนิน การตามแนวทางปฏิบัติ กรณี การขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงิน
สารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

(๒) เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณี
ฉุกเฉิน
เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่ใด ให้จังหวัดใช้วงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติใน
กรณีฉุกเฉินให้ถูกต้องตามวิธีการและหลักเกณฑ์ตามที่กาหนด

๕-๖

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local)
กรุงเทพมหานคร

๑. งบประมาณรายจ่ายประจาปี

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (Area)
ส่วนราชการ (Function)

งบกลาง
๒. งบประมาณอื่นๆ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร
รัฐบาล

เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

รูปภาพที่ ๔ : แหล่งที่มาและวิธีการงบประมาณในการจัดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ทั้งนี้ นอกเหนือจากแหล่งเงินงบประมาณปกติ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประสานเพื่อ
ของบประมาณสนั บ สนุ น ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ด้ ว ยเงิน นอกงบประมาณอื่ น ๆ อาทิ
เงินกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ เป็นต้น

บทที่ ๖
การบังคับบัญชาและการสื่อสาร
๑ การบังคับบัญชา
๑.๑ องค์ ป ระกอบและอ านาจหน้ าที่ ข องศู น ย์ป ฏิ บั ติ ก ารด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
(รายละเอียดในผนวก จ)
๑.๒ ศู น ย์ ป ระสานการปฏิ บั ติ ก ารเตรี ย มพร้อ มด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (จั งหวัด )
(รายละเอียดในผนวก ฉ)
๑.๓ การบังคับบัญชาและการประสานงานสาธารณภัย (รายละเอียดในผนวก ช)
๑.๔ การบังคับบัญชาและการประสานงานภัยจากการสู้รบ (รายละเอียดในผนวก ซ)
๑.๕ แผนผังความเชื่อมโยงการประสานในแต่ละระดับภัย (รายละเอียดในผนวก ญ)
๒ การสื่อสาร
ระบบสื่อสารหลัก สื่อสารรองหรือสื่อสารสารองจะมีความพร้อมเพียงใดก็ตาม ส่วนที่จะทาให้ระบบสื่อสารนี้
ประสบความสาเร็จและสามารถใช้งานได้ในทุกสถานการณ์จะต้องมีองค์ประกอบ ในการกาหนดและมอบหมาย
บุคลากรให้บุคลากรทาหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีการอบรม จัดให้มีคู่มือการติดต่อสื่ อสาร และแต่ละหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จะต้องจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการด้านการสื่อสารเพื่ อรองรับเหตุฉุกเฉิน ซึ่งศูนย์นี้จะต้องมีความพร้อมด้าน
การสื่อสาร ทั้งสื่อสารหลักสื่อสารรอง สื่อสารทุกอย่างต้องพร้อมใช้งาน
๒.๑ ระบบสื่อสาร หลัก
๑) ระบบสื่อสารเพื่อการประสานงาน
๑.๑) โทรศัพท์/โทรสาร ทั้งแบบประจาที่และระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
๑.๒) ระบบวิทยุโทรคมนาคม ของแต่ละหน่วยงาน และวิทยุโทรคมนาคมที่ใช้งานคลื่นความถี่
สาหรับการประสานงานร่วม ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานของรัฐและประชาชน หรือหน่วยงานรัฐและ
มูลนิธิหรือสมาคมที่จดทะเบียนเพื่อดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณกุศลหรือสาธารณภัย ย่านความถี่/ระบบ
HF/SSB VHF/FM UHF/FM
๑.๓) ระบบสื่ อสารวิทยุ เฉพาะกิจ (Trunked Radio) ระบบวิทยุสื่ อสารคมนาคมระบบดิจิ ทั ล
(Digital Trunked Radio System: DTRS) และวิทยุสื่อสารในระบบแอลทีอี (LTE)
๑.๔) ระบบโทรศัพท์ภายใน/วิทยุสื่อสาร ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่นระบบ VOIP ระบบ IP
Phone ระบบ ROIP
๑.๕) ระบบอินเทอร์เน็ต สื่อออนไลน์/โซเซียลมีเดีย เช่น Facebook, line, YouTube เป็นต้น
ระบบแอพลเคชั่นเน็ตอาสาประชารัฐ
๑.๖) ระบบแอพลิเคชั่น Web EOC
๑.๗) ข่ายวิทยุสมัครเล่น ข่ายวิทยุมูลนิธิ เพื่อเป็นข่ายคู่ขนาน
๒) ระบบสื่อสาร เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน
๒.๑) เวทีประชาคม

๖- ๒
๒.๒) การลงพื้นที่ตรวจราชการและพบปะประชาชนในพื้นที่
๒.๓) จังหวัด/อาเภอเคลื่อนที่
๒.๔) วิทยุ/โทรทัศน์ เครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์/วิทยุชุมชน
๒.๕) สื่อออนไลน์/โซเซียลมีเดีย เช่น Facebook, line, YouTube เป็นต้น
๒.๖) หอกระจายข่าว/หอเตือนภัย
๒.๗) รถยนต์ประชาสัมพันธ์
๒.๘) โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
กรณี ที่เป็นที่อับสัญญาณ อาทิในถ้า ในอุโมงค์ ซึ่งกรณีศึกษาของปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย ทีมหมูป่า
อะคาเดมี ในถ้าหลวง-ขุนน้านางนอน ระบบที่มีประสิทธิภาพที่สุด ใช้ระบบสื่อสารทางสายเป็นระบบหลัก ร่วมกับ
ระบบคลื่นวิทยุ VLF
๒.๒ ระบบสื่อสาร รอง
๑) ระบบสื่อสารเพื่อการประสานงาน
๑.๑) ระบบวิทยุโทรคมนาคม ของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และวิท ยุโทรคมนาคมที่ใช้งานคลื่ น
ความถี่สาหรับการประสานงานร่วม ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานของรัฐและประชาชน หรือหน่วยงาน
รัฐและมูลนิธิหรือสมาคมที่จดทะเบียนเพื่อดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณกุศลหรือสาธารณภัย ย่านความถี่/
ระบบ HF/SSB VHF/FM UHF/FM
๑.๒) ระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ (Trunked Radio) ระบบวิทยุสื่อสารคมนาคมระบบดิจิทัล
(Digital Trunked Radio System : DTRS) วิทยุสื่อสารในระบบแอลทีอี (LTE) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๓) ข่ายวิทยุสมัครเล่น ข่ายวิทยุมูลนิธิ
๒) ระบบสื่อสาร เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน
๒.๑) วิทยุ/โทรทัศน์ เครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์/วิทยุชุมชน
๒.๓) หอกระจายข่าว/หอเตือนภัย
๒.๔) รถยนต์ประชาสัมพันธ์
๒.๕) โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
๒.๓ ระบบสื่อสารสารอง
สถานการณ์ที่มีผลกระทบกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีทั้งที่เป็นภัยที่รู้ล่วงหน้า
และไม่รู้ล่วงหน้า กรณีที่รู้ล่วงหน้าอย่างกรณี พายุปาบึก ที่มีการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า จึงมีการเตรียมตัวรองรับ
ภั ย พิ บั ติ ได้ อ ย่ างดี ลดความเสี ย หาย และลดความสู ญ เสี ย ชี วิต ของประชาชน ในส่ ว นของระบบสื่ อ สารจะมี
ผลกระทบจากไฟฟ้าดับเป็นระยะเวลานาน เสาไฟฟ้า และเสาสื่อสารล้มจากแรงลมพายุ ทาให้ไม่สามารถใช้งาน
ระบบสื่อสาร ทั้งที่เป็นระบบสื่อสารของภาคเอกชนที่ให้บริการประชาชน และระบบสื่อสารของภาครัฐได้ ในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เตรียมระบบไฟฟ้าสารอง ระบบวิทยุโทรคมนาคม ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม รวมทั้งการ
ประสานงานร่ ว มกั บ นั ก วิ ท ยุ ส มั ค รเล่ น และมู ล นิ ธิ ในการประสานการสั่ งการ ดั งรูป ภาพที่ ๕ ระบบส ารอง
ระบบสื่อสารขัดข้องเนื่องจากเสาไฟฟ้าล้ม ไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน สายไฟเบอร์ออฟติกขาด

๖- ๓

รูปภาพที่ ๕ ระบบสารอง ระบบสื่อสารขัดข้องเนื่องจากเสาไฟฟ้าล้ม ไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน สายไฟเบอร์
ออฟติกขาด
๑) ระบบสื่อสารเพื่อการประสานงาน
๑.๑) ระบบวิทยุโทรคมนาคม ย่านความถี่/ระบบ HF/SSB
๑.๒) ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม
๑.๓) ข่ายวิทยุสมัครเล่น ข่ายวิทยุมูลนิธิ
๒) ระบบสื่อสาร เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน
๒.๑) วิทยุ/โทรทัศน์ เครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์/วิทยุชุมชน
๒.๒) หอกระจายข่าว/หอเตือนภัย
๒.๓) รถยนต์ประชาสัมพันธ์
๒.๔) โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
๓ การเตรียมการ
ใช้การสื่อสารของส่วนราชการทหาร พลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในการดาเนินการวางแผน
เตรียมการ ประสาน การสถาปนาระบบการสื่อสารของภาครั ฐและภาคเอกชน เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้
ตั้งแต่การเตรียมการ รวมทั้งจัดให้มีการฝึกซ้อมและการประเมินผลการปฏิบัติการสื่อสารร่วม กรณีเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินของภัยความมั่นคงทั้ง ๓ ด้าน

๖- ๔
๔ การระดมทรัพยากร
เมื่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใหญ่ อย่างสึนามิที่ทาให้ระบบการสื่อสารล่มในงานสาธารณ
ภัย หรือความขัดแย้งเกิดความรุนแรงหรือมีการรุกล้าอธิปไตย โดยกาลังของฝ่ายตรงข้าม ที่ภัยที่เกิดจากการสู้ รบ
หรือภัยจากวิกฤตการณ์ความมั่นคง โดยให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนการสื่อสารตามแผนฯ ที่กาหนดในการเตรียมการ
ทั้งนี้ให้เน้นการรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสารทุกระบบเป็นพิเศษ
๕ การเลิกระดมทรัพยากร
เมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ จะใช้การสื่อสารเช่นเดียวกับการเตรีย มการ คือ ใช้การสื่อสารของ
ส่วนราชการทหาร พลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในการติดต่อสื่อสาร เพื่อทาการส่งมอบยุทโธปกรณ์ และสิ่ง
อุปกรณ์ที่หน่วยงานหลักตามแผน ได้รับการสนับสนุนกลับคื นให้กับหน่วยต่าง ๆ พร้อมทั้งสารวจตรวจสอบความ
เสียหายของระบบการสื่อสารที่ใช้ในการปฏิบัติการเพื่อจัดหา ซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพพร้อมปฏิบัติงานต่อไป

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
นิยามศัพท์
๑. การก่อวินาศกรรม หมายถึง การกระทาใดๆ อันเป็นการมุ่งเน้นทาลายทรัพย์สินของประชาชน
หรือของรัฐ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวนขัดขวางหน่วงเหนี่ยว ระบบการปฏิบัติงานใดๆ ตลอดจน
การประทุษร้ายต่อบุคคล อันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นป่วน ทางการเมือง การเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งหมาย
ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ
๒. การจั ดการในภาวะฉุ กเฉิ น (Emergency Management) หมายถึ ง การจั ดระบบและบริหาร
จัดการทรัพยากรและความรับผิดชอบเพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ
๓. การเตรี ย มพร้ อ มด้ า นทรั พ ยากร หมายถึ ง การเตรีย มบั ญ ชี ท รัพ ยากรอั น ได้ แ ก่ คน สิ่ งของ
อุปกรณ์ กฎ ระเบี ยบ ที่ ใช้ในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภั ยและภัยด้ านความมั่นคงตั้งแต่ ในภาวะปกติและ
สามารถนาทรัพยากรดังกล่าวมาใช้ได้อย่างเหมาะสมและทันการณ์
๔. การเตรียมพร้อมแห่งชาติ หมายถึง การเตรียมการด้านต่างๆ ของหน่ว ยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรชุมชน และภาคประชาชนตั้งแต่ในภาวะปกติ เพื่อให้ มี
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน แนวทางดาเนินการ มาตรการ และกิจกรรมเพื่อป้องกันลดผลกระทบบรรเทาและระงับ
สถานการณ์ในภาวะไม่ปกติ
๕. การระดมสรรพกาลังของชาติ หมายถึง การดาเนินการเพื่อรวบรวมและจัดระเบียบทรัพยากร
ของชาติ ทาให้ทรัพยากรของชาติอยู่ในลักษณะพร้อมที่จะนาไปใช้ และ ใช้ทรัพยากรที่เตรียมไว้แล้วนั้นสนองความ
ต้องการทีจ่ ะเกิดขึ้นในภาวะไม่ปกติ
๖. การระดมสรรพกาลังเพื่อการทหาร หมายถึง การดาเนินการรวบรวมทรัพยากรของชาติ เพื่อ
สนับสนุนทางการทหารซึ่งประกอบด้วยการระดมสรรพกาลังทางทหารกับการระดมสรรพกาลังทางอุตสาหกรรม
เพื่อการทหาร
๗. การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งและการประเมิ น ความเสี่ ย ง (Risk Assessment) หมายถึ ง
กระบวนการกาหนดลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ ภัย ที่เกิดขึ้นและประเมินสภาวะ
การเปิดรับต่อความเสี่ยง (Exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และศักยภาพ (Capacity) ในการรับมือของ
ชุมชนที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรั พย์สิน การดารงชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นใน
การเกิดผลกระทบจากภัยในพื้นที่หนึ่งๆ ซึ่งมีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบ
๘. ความมั่นคงแห่งชาติ หมายความว่า ภาวะที่ประเทศปลอดจากภัยคุกคามต่อเอกราชอธิปไตย
บูรณภาพแห่งอาณาเขต สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ความปลอดภัยของประชาชน การดารงชีวิตโดย
ปกติ สุ ขของประชาชน หรื อที่ กระทบต่อ ผลประโยชน์ แห่ งชาติ หรือ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอั นมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งความพร้อมของประเทศที่จะเผชิญสถานการณ์ต่างๆ อันเกิดจากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ
๙. ภัยคุกคาม หมายความว่า ภาวะหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่มั่นคง ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความ
รุนแรง สลับซับซ้อน หากไม่ดาเนินการแก้ไขจะเกิดผลกระทบในวงกว้างต่อความมั่นคงแห่งชาติ

๑๐. ภัยจากการสู้รบ หมายถึง ภัยอันเกิดจากการกระทาของข้าศึกในภาวะไม่ปกติ และหมายรวมถึง
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในภาวะดังกล่าวด้วย
๑๑.ภาวะไม่ ป กติ หมายถึ ง สถานการณ์ ร ะหว่ า งเวลาที่ ป ระเทศมี ภั ย ความมั่ น คงสาธารณภั ย
สถานการณ์ฉุกเฉิน และ สถานการณ์วิกฤติ จนถึงขั้นต้องมีการระดมสรรพกาลังของทุกฝ่ายในชาติเพื่อผนึกกาลังใน
การแก้ปัญหาดังกล่าว
๑๒.ระบบบั ญชาการเหตุ การณ์ (Incident Command System : ICS) หมายถึ ง แนวทางในการ
บริหารจัดการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ภัยทุกประเภทอย่างมีมาตรฐานในพื้นที่ เกิดเหตุตั้งแต่เหตุฉุกเฉิ นขนาดเล็ก
ไปจนถึงเหตุฉุกเฉินที่มีความซับซ้อน โดยผู้ปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
ดาเนินการร่วมกันได้ภายใต้การบัญชาการแบบรวมศูนย์ (Unified Command) โดยปกติมีการจัดโครงสร้างระบบ
เพื่อการปฏิบัติงานใน ๕ สายงานหลัก คือ ส่วนบัญชาการ (Command) ส่วนปฏิบัติการ (Operation) ส่วนแผนงาน
(Planning) ส่ ว นสนั บ สนุ น ก าลั ง บ ารุ ง หรื อ โลจิ ส ติ ก ส์ (Logistics) และส่ ว นการเงิ น /การบริ ห ารจั ด การ
(Finance/Administration) ซึ่งมีความยืดหยุ่นในการปรับลดหรื อขยายส่วนงานที่อาจจาเป็นหรือไม่จาเป็นต้องใช้
งานขึ้นอยู่กับลักษณะของเหตุการณ์นั้นๆ
๑๓. โรคติดต่ออุบัติใหม่ หมายถึง โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อใหม่ (New Infectious Disease) โรคติดต่อที่
พบในพื้ นที่ ใหม่ (New Geographical Areas) โรคติดต่ออุบัติซ้า (Re-emerging Infectious Disease) เชื้อก่อโรคที่ดื้อ
ต่อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistant Organism) และเหตุการณ์จงใจกระทาของมนุษย์ด้วยสารชีวะ
๑๔. วิกฤตการณ์ ความมั่น คง หมายถึง เหตุการณ์ อันเกิดจากการกระทาของธรรมชาติและการ
กระทาของมนุ ษย์ ตามกฎหมายเกี่ยวกับ การรักษาความมั่น คงภายในราชอาณาจักรการป้องกันประเทศ และ
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความมั่นคงของชาติ ความ
มั่น คงปลอดภัยของประชาชนและประเทศ จาเป็นต้องมีการบริหารจัดการด้วยการผนึกกาลั งและทรัพยากรของ
หน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนในชาติเพื่อให้สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
๑๕.สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์โรคระบาดสัตว์ โรค
ระบาดสัตว์น้า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบ ต่อสาธารณชนไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มี
ผู้ทาให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุหรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชน หรื อความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศและการก่อวินาศกรรม ตามกฎหมายที่
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภาคผนวก ข
บัญชีคาย่อ

บัญชีคาย่อหน่วยงาน
กค.
กต.
กปส.
กษ.
กสทช.

กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สานักงานคระกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กห.
กระทรวงกลาโหม
กอ.รมน.
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
คค.
กระทรวงคมนาคม
ดศ.
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตร.
สานักงานตารวจแห่งชาติ
ทบ.
กองทัพบก
ทร.
กองทัพเรือ
ทส.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทอ.
กองทัพอากาศ
บก.ทท.
กองบัญชาการกองทัพไทย
บมจ.กสท.โทรคมนาคม บริษัท กสท. โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
บมจ.ทีโอที
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
ปค.
กรมการปกครอง
ปภ.
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พณ.
กระทรวงพาณิชย์
พน.
กระทรวงพลังงาน
พม.
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มท.
กระทรวงมหาดไทย
ยธ.
กระทรวงยุติธรรม
รง.
กระทรวงแรงงาน
วท.
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศตก.
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
ศธ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ศพอ.
ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน
ศภช.
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

ศรชล.
สกถ.
สกว.
สขช.
สคร.
สถ.
สทป.
สทอภ.
สธ.
สปน.
สพฉ.
สพธอ.
สมช.
สวช.
สศช.
สอท.
สานักงาน ก.พ.ร.
อก.
อต.
อปท.

ศูนย์ประสานงานการปฏิบัตในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
สานักงานคณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สานักข่าวกรองแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
กระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สภาอุตสหกรรมแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมอุตุนิยมวิทยา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาคผนวก ค
ระเบียบ คาสั่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นกฏหมายหลักในการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ โดยมีกฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/คาสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้

๒.๑ กฎหมายหลัก
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง รวม
๖ ฉบับ ได้แก่
(๑) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิ ธีการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการ
บาบัดภยันอันตรายจากสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๔
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติของหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๓
(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓
(๔) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยเครื่อ งแบบ เครื่อ งหมาย และบั ตรประจาตั วเจ้ า
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๔
(๕) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยหลั กเกณฑ์ เกี่ย วกั บ การออกหนั งสื อรับ รองกรณี
ผู้ประสบภัย หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์ หรือบริการอื่นใด พ.ศ.
๒๕๕๒
(๖) ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง แบบหนังสือรับรองผู้ประสบภัย

๒.๒ กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/คาสั่ง ที่สาคัญ เพื่อการสนับสนุนการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย
(๑) พระราชบัญ ญั ติระเบี ยบบริหารราชการแผ่น ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และระเบียบสานั ก
นายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
(๑.๑) ระเบี ย บส านั ก นายกรัฐ มนตรี ว่าด้ ว ยการบริห ารทรัพ ยากรน้ าแห่ งชาติ พ .ศ.
๒๕๕๐
(๑.๒) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้าเนื่องจาก
น้ามัน พ.ศ. ๒๕๔๗
(๑.๓) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒
(๑.๔) ระเบี ย บส านักนายกรัฐ มนตรี ว่าด้วยการบริจาคและการให้ ความช่วยเหลื อผู้
ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒

(๑.๕) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนร่วมบรรเทาความเสียหายทางการ
เกษตร พ.ศ. ๒๕๓๙
(๑.๖) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนร่วมบรรเทาความเสี ยหายทางการ
เกษตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
(๑.๗) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานด้านสาธารณูปโภค พ.ศ.
๒๕๒๙
(๑.๘) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘
(๑.๙) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยนโยบายการฟื้นฟูทะเลไทย พ.ศ. ๒๕๓๙
(๑.๑๐) ระเบี ย บส านั ก นายกรัฐ มนตรี ว่าด้ ว ยการเรี่ย ไรของหน่ ว ยงานของรัฐ พ.ศ.
๒๕๔๔
(๑.๑๑) ระเบี ย บส านั ก นายกรัฐ มนตรี ว่ าด้ ว ยคณะกรรมการบริห ารสิ น เชื่ อ เกษตร
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๑
(๒) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และระเบียบกระทรวงการคลังที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่
(๒.๑) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
- หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภั ยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
(๒.๒) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยใน
ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
(๒.๓) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิ นหรือ
จาเป็นในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๒
(๒.๔) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อการป้องกันขจัดภาวะ
มลพิษทางทะเลเนื่องจากน้ามัน พ.ศ. ๒๕๒๗
(๒.๕) ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่าด้ว ยเงิน ทดรองราชการเพื่อช่ว ยเหลื อราษฎรที่
ประสบภาวะฝนแล้ง พ.ศ. ๒๕๒๑
(๓) พระราชกาหนดการให้ค วามช่วยเหลือทางการเงิน แก่ผู้ที่ ได้รับความเสียหายจาก
อุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
(๔) พระราชกาหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
(๕) ค าสั่งคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่ อง แต่ งตั้ งคณะกรรมการ
กาหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
(๖) พระราชบัญญัติ/ระเบียบ/ประกาศ/คาสั่งอื่นๆ
(๖.๑) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗
(๖.๒) พระราชบัญญัติควบคุมกิจการธนาคารในภาวะฉุกเฉิน พุทธศักราช ๒๔๘๔

(๖.๓) พระราชบัญญัติควบคุมและจัดการกิจการหรือทรัพย์สินของคนต่างด้าวบางจาพวก
ในภาวะคับขัน พุทธศักราช ๒๔๘๔
(๖.๔) พระราชบัญญัติคันและคูน้า พ.ศ. ๒๕๐๕
(๖.๕) พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๔๒
(๖.๖) พระราชบั ญ ญั ติ ส งเคราะห์ ผู้ ป ระสบภั ย เนื่ อ งจากการช่ ว ยเหลื อ ราชการ การ
ปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
(๖.๗) พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
(๖.๘) พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กาหนดแบบแจ้งเการเกิดอุบัติร้ายแรง หรือการ
ประสบอันตรายจากการทางาน พ.ศ. ๒๕๕๔
(๖.๙) พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้ รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุ
ปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖
(๖.๑๐) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑
(๖.๑๑) พระราชบัญ ญัต ิส ่ ง เสริม และรัก ษาคุณ ภาพสิ ่ง แวดล้อ มแห่ง ชาติ พ.ศ.
๒๕๓๕
(๖.๑๒) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓
- กฎกระทรวงกาหนดแบบและวิธีการให้เจ้าของพาหนะหรือ ผู้ควบคุม
พาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักรแจ้ งและยื่นเอกสารต่อต่อพนักงานสาธารณสุขประจาด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒
(๖.๑๓) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙
(๖.๑๔) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕
(๖.๑๕) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
(๖.๑๖) พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
- กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวีการจัดการกัมมันตรังสี พ.ศ. ๒๕๔๖
(๖.๑๗) พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ง
เทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐
(๖.๑๘) ประกาศคณะกรรมการกิจ การกระจายเสี ยง กิ จการโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ เรื่ อง หลั กเกณฑ์ และวิธีการปฏิบั ติงานของผู้ ประกอบกิจการกระจายเสี ยงและกิจการ
โทรทัศน์ ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน
(๖.๑๙) กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนีย มการต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๖.๒๐) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบั ติธรรมชาติและสาธารณภัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

๒.๓ กฎหมาย นโยบาย และแผนที่เกี่ยวข้องด้านภัยจากการสู้รบ
๑. พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗
๒. พระราชบัญญัติกาหนดหน้าที่คนไทยในเวลารบ พ.ศ.๒๔๘๔
๓. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑
๔. พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ.๒๕๓๐
๕. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔
๖. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๗. พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘
๘. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐
๙. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑
๑๐. พระราชบัญญัติการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑
๑๑. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓
๑๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑
๑๓. ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑)
๑๔. แผนป้องกันประเทศ
๑๕. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

ภาคผนวก ง
บัญชีทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนผนึกกาลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ ได้ระบุบัญชีอุปกรณ์และสื่อสัญญาณด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่ต้องจัดเก็บข้อมูล ดังนี้
๑) ข้อมูลโทรศัพท์ กาหนดรายละเอียดทรัพยากร อาทิ ชื่อผู้ให้บริการ/ชุมสายโทรศัพท์ สถาน
ที่ตั้ง สังกัด (รัฐบาล, รัฐวิสาหกิจ , เอกชน) ข้อมูล โทรศัพท์พื้นฐานที่ให้ บริการ การให้บริการโทรศัพท์เคลื่ อนที่
โทรศัพท์ โทรสาร พิกัดภูมิศาสตร์
๒) สถานีวิทยุสื่อสาร กาหนดรายละเอียดทรัพยากร อาทิ ชื่อสถานีวิทยุสื่อสาร สถานที่ตั้ง นาม
เรียกขาน สังกัดหน่วย ย่านความถี่ คลื่นความถี่วิทยุ จานวนเครื่องรับ -ส่งวิทยุแบบสถานีประจาที่ (เครื่อง) กาลังส่ง
ของเครื่องรับ-ส่งแบบสถานีประจาที่ จานวนเครื่องรับ-ส่งวิทยุแบบสถานีเคลื่อนที่ (เครื่อง) กาลังส่งของเครื่องรับ ส่งแบบสถานี เคลื่อนที่ จ านวนวิทยุ มือถือ (เครื่อง) กาลั งส่ งของวิทยุมือถือ (เครื่อง) ชนิดสายอากาศ ความสู ง
สายอากาศ (ม.) โทรศัพท์ โทรสาร พิกัดภูมิศาสตร์
๓) สถานีเรดาห์ กาหนดรายละเอียดทรัพยากร อาทิ ชื่อสถานีเรดาห์ สถานที่ตั้ง สังกัด หน่วยงาน
ประเภทสถานีเรดาห์ (วิทยุการบิน, ตรวจอากาศ, ทางอากาศ) ชนิดคลื่นเรดาห์ รัศมีการตรวจ (กม.) การใช้งาน
โทรศัพท์ โทรสาร พิกัดภูมิศาสตร์
๔) ดาวเทียม กาหนดรายละเอียดทรัพยากร อาทิ ชื่อสถานีดาวเทียม สถานที่ตั้ง สังกัด หน่วยงาน
การรับ-ส่งสัญญาณ หน่วยงานที่ดาเนินการ โทรศัพท์ โทรสาร พิกัดภูมิศาสตร์
๕) รถถ่ ายทอดสั ญญาณดาวเที ยม ก าหนดรายละเอียดทรัพยากร อาทิ ชื่อเจ้าของรถ สถานที่ ตั้ ง
สังกัด จานวนรถ (คัน) ข้อมูลเกี่ยวกับรถ โทรศัพท์ โทรสาร พิกัดภูมิศาสตร์
๖) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต กาหนดรายละเอียดทรัพยากร อาทิ ชื่อผู้ให้บริการ สถานที่ตั้ง สั งกัด
สินค้าและการให้บริการ พื้นที่ให้บริการ โทรศัพท์ โทรสาร พิกัดภูมิศาสตร์
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ไม่มีการกาหนดรายละเอียดเรื่องของทรัพยากรที่ต้องจัดเก็บอย่างชัดเจน
วิเคราะห์แล้วเห็นว่าการจัดเก็บข้อมูลทรัพยากร ต้องประกอบด้วยหลัก ๔M ซึ่งประกอบด้วย ๑.) Man คือทรัพยากร
บุคคล ๒.) Money คือ งบประมาณ หรือ ทุน ๓.) Material คือเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ๔.) Management คือการ
จัดการ ในที่นี้จะหมายถึง Application ที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ ดังนั้นข้อมูลทรัพยากรที่ควรมีการจัดเก็บจะ
ประกอบด้วย
๑) บัญชีของผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่สามารถปรับตั้งค่าอุปกรณ์ หรือใช้อุปกรณ์ ด้านการสื่อสารได้
๒) บัญชีของแหล่งเงินที่จะสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์และระบบสื่อสาร
๓) บัญชีอุปกรณ์และสื่อสัญญาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔) บัญชีแอพลิเคชั่นที่สามารถนามาช่วยในการบริหารจัดการภัยได้
ภัยด้านวิกฤตการณ์ความมั่นคง ไม่มีแผน ที่กาหนดรายละเอียดเรื่องของทรัพยากร จึงกาหนดให้จัดเก็บและใช้ข้อมูล
ทรัพยากรแบบเดียวกันคือ ข้อมูลบัญชีของผู้เชี่ยวชาญ บัญชีของแหล่งเงิน บัญชีอุปกรณ์และสื่อสัญญาณ บัญชี
แอพลิเคชั่น

ภาคผนวก จ
องค์ประกอบและอานาจหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยงานปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาครัฐ หมายถึงหน่วยงานในระดับ
กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน อาทิ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สานักงานพัฒนาธุรกรรม
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ ก ารมหาชน) ส านั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ ส ารสนเทศ (องค์ ก ารมหาชน)
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) บมจ. ที
โอที บมจ. กสท โทรคมนาคมการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
หน่วยงานปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคเอกชน หมายถึง ผู้ให้บริการ
โครงข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่ อนที่ เคเบิล วิทยุ โทรทัศน์ ดาวเทียม อาทิ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น บริษัท บีอีซี -มัลติมีเดีย จากัด สถานีวิทยุร่วมด้วย
ช่วยกัน
หน่วยงานปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาสาสมัคร หมายถึง สมาคมวิทยุ
อาสาสมัคร มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิปอเต็กตึ้ง สภากาชาดไทย
ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาวะวิกฤต แบ่งส่วนงานได้เป็น ๔ ส่วนงาน
๑. ส่วนนโยบายและแผน ทาหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาข้อมูลสนับสนุนเชิงวิชาการเสนอต่อ
ผู้บริหาร จัดทาบทสรุปวิเคราะห์ และรายงานทางวิชาการ ในการกาหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
ราชการของศูน ย์ป ฏิบั ติการด้านเทคโนโลบยีส ารสนเทศและการสื่อสารในภาวะวิกฤต จัดทาแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี แผนปฏิบัติราชการประจาปีของศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในภาวะวิกฤต แผนเงิน และแผนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบาย ให้สอดคล้องกั บนโยบายระดับชาติและ
ระดับ กระทรวง และกากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมิน ผลการปฏิ บัติราชการ ด าเนิน การเกี่ยวกับ การจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจาปี จัดทานโยบาย ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาวะวิกฤต ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๒. ส่วนอานวยการ ทาหน้าที่ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ รวบรวม ประสาน
ข้อมูล และประเมิน ความต้องการและความจาเป็นในการสนับสนุนทรัพยากรในภาวะวิกฤต รวมถึงจั ดเตรียม
เอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนปฏิบัติการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทา ขอบเขต
แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในของส่วนงานต่าง ๆ พร้อมทั้งให้การสนั บสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแก่ศูนย์
ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาวะวิกฤต
๓. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะและจัดทาแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สนั บสนุน ส่งเสริม กาหนดแนวทาง แผนงาน และติดตามผลการดาเนินงานในการ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอาสาสมัคร ศึกษา วิเคราะห์
ออกแบบ พัฒ นาและบ ารุงรักษาระบบคลั งข้อมูล ระบบสารสนเทศ เครือข่าย ระบบเว็บไซต์ และระบบศูน ย์

ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาวะวิกฤต ระบบสื่อสารและโทรคมนาคมทั้งระบบสื่อสารหลัก
ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารสารอง ให้มีความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งให้คาปรึกษา แนะนา และฝึกอบรมใน
การใช้ งานระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิ ว เตอร์แ ละเครือ ข่ า ย บริ ห ารจั ด การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารในภาวะวิกฤต
๔. ส่วนกฎหมาย เสนอร่าง แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนศูนย์
ปฏิบั ติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาวะวิกฤต ดูแลและดาเนินการเกี่ยวกับกฎหมายด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาวะวิกฤต
องค์ประกอบของศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาวะวิกฤต มีดังนี้
๑) ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประธาน
๒) รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รองประธาน
ที่ได้รับมอบหมาย
๓) รองเลขาธิการ กสทช.
รองประธาน
๔) ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รองประธาน
ที่ได้รับมอบหมาย
๕) ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร
รองประธาน
๖) ผู้แทนเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
กรรมการ
๗) ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
กรรมการ
๘) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
๙) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
๑๐) ผู้แทนกระทรวงคมนาคม
กรรมการ
๑๑) ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
๑๒) ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรรมการ
๑๓) ผู้แทนกรมการสรรพกาลังกลาโหม
กรรมการ
๑๔) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีโอที
กรรมการ
๑๕) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. กสท โทรคมนาคม
กรรมการ
๑๖) ผู้อานวยการสานักงานรัฐบาลดิจิทัล
กรรมการ
๑๗) ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
กรรมการ
๑๘) ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
กรรมการ
และภูมิสารสนเทศ
๑๙) ผู้แทน บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
กรรมการ
๒๐) ผู้แทน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
กรรมการ
๒๑) ผู้แทน บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
กรรมการ
๒๒) นายกสมาคมวิทยุอาสาสมัคร
กรรมการ
๒๓) ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ

๒๔) ผู้อานวยการกองสื่อสารโทรคมนาคม

กรรมการ

อานาจหน้าที่
๑) จัดทาแผนปฏิบัติการ ระเบียบปฏิบัติประจา ในการวางระบบสื่ อสารโทรคมนาคมเพื่อรองรับ
เหตุฉุกเฉินภัยความมั่นคง
๒) กาหนดรูปแบบ มาตรการ แนวทางการวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน
และภัยความมั่นคง เพื่อออกประกาศ
๓) วางระบบสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ระหว่างส่วนบัญชาการ
เหตุการณ์กับส่วนเผชิญเหตุ
๔) เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการและรายงานการดาเนินงาน
ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
๕) จัดทาศูนย์ข้อมูล สรุปสภาวการณ์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคมในพื้นที่เหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ
๖) รายงานผลการดาเนินงานและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิ จและสังคมเพื่อพิจารณากาหนดแนวทางหรือ
มาตรการเกี่ยวข้อง
๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ภาคผนวก ฉ
ศูนย์ประสานการปฏิบัติการเตรียมพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (จังหวัด)

ภาคผนวก ช
การบังคับบัญชาและการประสานงานสาธารณภัย
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ/ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์

หมายเหตุ
สายการบังคับบัญชา
สายการประสานงาน
*การแบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหม และหนังสือตกลงร่วมกัน
ระหว่าง ผอ.จว. หรือผว.กทม. และ ผบ. ของทหารในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก ซ
การบังคับบัญชาและการประสานงานภัยจากการสู้รบ
แผนผนึกกาลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศมีโครงสร้าง การบังคับบัญชาและการประสานงานดังนี้

ภาคผนวก ฌ
ตารางการแบ่งมอบความรับผิดชอบการเตรียมพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้ ก ารเตรี ย มการมี ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ โดยมี ก ระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคม เป็ น
หน่วยงานกากับดูแล และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนการดาเนินการเตรียมพร้อมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการที่ดี
ก่อนเกิดภัย
ภารกิจด้านภัยจากการสู้รบ
๑. จัดทาแผนประกอบด้วย
๑.๑ การสารองทรัพยากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารตามความจาเป็นและ
เหมาะสมตั้งแต่ภาวะปกติ
๑.๒ ระดม ควบคุม และจัดสรรทรัพยากรด้าน
เทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร ที่จาเป็นในการ
สนับสนุนการปฏิบัติของฝ่ายทหารตามแผนป้องกัน
ประเทศ
๑.๓ การปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง
ๆ ในการสนับสนุนทรัพยากรในภาวะไม่ปกติ เพื่อให้มี
ความพร้อมในการสนับสนุนตั้งแต่ภาวะปกติ
๑.๔ งบประมาณให้พร้อมที่จะดาเนินการแปลง
งบประมาณในภาวะปกติ เป็นงบประมาณในภาวะมา
ปกติ
๒. จัดทาฐานข้อมูล ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ในการสนับสนุนการปฏิบัติของฝ่าย
ทหารตามแผนป้องกันประเทศ
๒.๑ ประมาณการความต้องการทรัพยากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จาเป็นต่อการ
สนับสนุนการปฏิบัติในภาวะไม่ปกติ
๒.๒ ข้อมูลทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่มีอยู่และวิเคราะห์ขีดความสามารถใน
การสนับสนุนการปฏิบัติ
๓. กาหนดนโยบาย วิธีบริหารจัดการทรัพยากร
ตรวจสอบระเบียบปฏิบัติประจาในการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานในส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค
๔. ฝึกซ้อมระหว่างหน่วยเหนือ หน่วยส่วนกลาง และ
หน่วยในภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุน
การปฏิบัติงานตามแผนเตรียมความพร้อมด้าน

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก ดศ.
หน่วยงานสนับสนุน
- มท. (สป.มท., ปค., ปภ.)
- กห.
- สตช.
- สธ.(สป.สธ., สพฉ.)
- คค.
- กษ.
- ทส.
- สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.)
- หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน สมาคมวิทยุสมัครเล่น อาสาสมัคร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็นรูปธรรม
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ภารกิจด้านภัยด้านสาธารณภัย
๑. การจัดทาแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะ
ฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๒.
๓.
๔.
๕.

๖.

หน่วยงาน

หน่วยงานหลัก ดศ.
หน่วยงานสนับสนุน
- มท.
- กห.
- สตช.
- สธ.
- คค.
- สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.)
- หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาคลังข้อมูลสาธารณภัย
หน่วยงานหลัก ปภ.
หน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การออกประกาศหรือออกคาเตือนด้านสาธารณภัย หน่วยงานหลัก หน่วยงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาระบบเตือนภัยด้านสาธารณภัย พัฒนา หน่วยงานหลัก ปภ.
อุปกรณ์ จัดทาระเบียบปฏิบัติประจา จัดทา
หน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการแจ้งเตือนภัย
จัดวางระบบสื่อสาร รวมทั้งให้ทุกภาคส่วนที่
หน่วยงานหลัก ดศ.
เกี่ยวข้องจัดเตรียมจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือ
หน่วยงานสนับสนุน
สื่อสารสาหรับเชื่อมกับระบบสื่อสารให้เพียงพอและ - มท.
ใช้การได้ตลอดเวลา
- กห.
- สตช.
- สธ.
- คค.
- สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.)
- หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การแจ้งเตือนล่วงหน้า และการจัดวางแนวทาง
หน่วยงานหลัก ปภ.
มาตรการ และขั้นตอนการปฏิบัติ ร่วมกับหน่วยงาน หน่วยงานสนับสนุน
ที่มีหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์
- กปส.
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และแจกจ่ายข้อมูลข่าวสาร

ภารกิจด้านภัยด้านสาธารณภัย
เพื่อให้การแจ้งเตือนล่วงหน้าที่มีมาตรฐานเป็น
รูปแบบเดียวกันซึ่งสะดวกต่อการรับทราบและทา
ความเข้าใจกับข้อมูลที่ได้รับ
๗. จัดทาแนวทางการปฏิบัติในการสื่อสารและ
โทรคมนาคม
๖.๑ จัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสารที่สามารถใช้ได้ใน
ภาวะฉุกเฉินสาหรับติดต่อประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่
และภารกิจร่วมกันระหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน กอง
อานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ ศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทุกเขต และประชาชน
ในการวางแผนระบบการติดต่อสื่อสารและโทรคมนาคมซึ่ง
อย่างน้อยต้องมีมากวว่า ๒ ระบบขึ้นไป

๖.๒ จัดให้มีระบบแจ้งเหตุและการสนับสนุนข้อมูลด้าน
สาธารณภัยแก่ประชาชนโดยการเชื่อมโยงการใช้หมายเลข
โทรคมนาคมพิเศษระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานที่ทา
หน้าที่แจ้งเหตุและเผชิญเหตุฉุกเฉิน
๘. การฝึกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน่วยงาน

หน่วยงานหลัก ดศ.
หน่วยงานสนับสนุน
- มท.
- กห.
- สตช.
- สธ.
- คค.
- สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.)
- หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานหลัก สตช.
หน่วยงานสนับสนุน
- ปภ.
- กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานหลัก ดศ.
หน่วยงานสนับสนุน
- มท.
- กห.
- สตช.
- สธ.
- คค.
- สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.)
- หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภารกิจด้านภัยวิกฤตการความมั่นคง
(แผนยุทธศาสตร์เตรียมพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
๑. บังคับใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๐

๒. พัฒนาฐานข้อมูลผู้ที่ได้รับ ผลกระทบและความ
เสียหายจากโรคติดต่ออุบัติใหม่
๓. จัดทาฐานข้อมูลกลางและเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร
ประเด็นสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์
โรคติดต่ออุบัติใหม่
๔. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน IT ให้ครอบคลุมทุก
ตาบล เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการ
ด้าน IT (Free Wi-Fi) ได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
หน่วยงานหลัก
สตช.(ปอท.)
หน่วยงานสนับสนุน
- สธ.
- ดศ.
- กสทช.
- หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานหลัก
ปภ.
หน่วยงานสนับสนุน
- สธ.
- หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานหลัก
ดศ., สธ.(กรมควบคุมโรค)
หน่วยงานสนับสนุน
- ปภ.
- หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานหลัก
ดศ.
หน่วยงานสนับสนุน
- กสทช.
- หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระหว่างเกิดภัย
ภารกิจด้านภัยจาการสู้รบ
๑. สนับสนุนทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่จาเป็นเพื่อสนองความต้องการทางทหารใน
ภาวะไม่ปกติ
๒. จัดให้มีการแบ่งมอบการใช้ช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร สาหรับใช้ในการปฏิบัติภารกิจทางทหาร (ข่าย
การสื่อสารหลัก) และสนับสนุนเจ้าหน้าที่สื่อสารเฉพาะทาง
เพื่อการบริการในการติดต่อสื่อสาร (ข่ายการสื่อสารรอง) ใน
การปฏิบัติภารกิจในภาวะไม่ปกติ
๓. จัดตั้งระบบการสื่อสารเพื่อการรับส่งข่าวสาร
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในการประสานการปฏิบัติ เพื่อการ
ระดมทรัพยากร ในการปฏิบัติภารกิจด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ในภาวะไม่ปกติ

หน่วยงาน
หน่วยงานหลัก ดศ.
หน่วยงานสนับสนุน
- มท. (สป.มท., ปค., ปภ.)
- กห.
- สตช.
- สธ.(สป.สธ., สพฉ.)
- คค.
- กษ.
- ทส.
- สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.)

๔. พยากรณ์สภาพลมฟ้าอากาศและประกาศแจ้งเตือน - หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาคเอกชน
ภัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการในภาวะไม่ปกติตลอด ๒๔ ภาคประชาชน สมาคมวิทยุสมัครเล่น อาสาสมัคร
ชั่วโมง
ภารกิจด้านภัยด้านสาธารณภัย
๑. จัดตั้งส่วนงาน สปฉ.๒ : ส่วนงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๒. จัดให้มีระบบสื่อสารและโทรคมนาคมทั้ง
ระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารสารอง
ตลอดจนให้บริการฐานข้อมูลด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้สามารถใช้การได้ในทุกสถานการณ์
๓. สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
สื่อสาร การจัดช่องการสื่อสารเพื่อใชในภาวะฉุกเฉิน
๔. สนับสนุนกาลังเจ้าหน้าที่เพื่อบริการติดต่อสื่อสารได้
ตลอดเวลที่เกิดภัย
๕. สนับสนุนการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๖. รักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

หน่วยงาน
หน่วยงานหลัก ดศ.
หน่วยงานสนับสนุน
- มท. (สป.มท., ปค., ปภ.)
- กห.
- สตช.
- สธ.(สป.สธ., สพฉ.)
- คค.
- กษ.
- ทส.
- สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.)
- หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน สมาคมวิทยุสมัครเล่น อาสาสมัคร

หลังเกิดภัย
ภารกิจด้านภัยจาการสู้รบ
๑. ดาเนินการสนับสนุนการบริการทรัพยากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จาเป็นในการบรรเทา
ภัยพิบัติจากภัยสงครามให้กับหน่วยทหารตามความจาเป็น
เพื่อให้ฝ่ายทหารมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจการ
ป้องกันประเทศ และรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ภายหลัง
๒. ประสานกับหน่วยงานบัญชาการเพื่อพิจารณาการ
ส่งคืนทรัพยากรด้านการสื่อสารให้กับหน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง หลังจากสถานการณ์
กลับเข้าสู่ภาวะปกติ
๓. ดาเนินการรวบรวมข้อมูลการชดใช้ ค่าทดแทน
และค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับกระทรวงกลาโหม (โดย
กรมการสรรพกาลังกลาโหม/ศูนย์ระดมสรรพกาลัง) และ

หน่วยงาน
หน่วยงานหลัก ดศ.
หน่วยงานสนับสนุน
- มท. (สป.มท., ปค., ปภ.)
- กห.
- สตช.
- สธ.(สป.สธ., สพฉ.)
- คค.
- กษ.
- ทส.
- สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.)
- หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาคเอกชน

ภารกิจด้านภัยจาการสู้รบ

หน่วยงาน

รายงานไปยังคณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ เพื่อขอรับ ภาคประชาชน สมาคมวิทยุสมัครเล่น อาสาสมัคร
การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือต่อไป
๔. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง พิจารณาประเมินผลการ
ดาเนินการ รวมทั้งทบทวนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ/
แผนงาน/แนวทาง/วิธีการและคู่มือการปฏิบัติที่ได้
ดาเนินการภายใต้แผนผนึกกาลังและทรัพยากรเพื่อการ
ป้องกันประเทศ เพื่อนามาปรับปรุงแผน/วิธีการและคู่มือ
ต่อไป

ภารกิจด้านภัยด้านสาธารณภัย

หน่วยงาน

๑. เพิ่มศักยภาพในการดาเนินงานฟื้นฟูระบบ
โครงสร้างพื้นฐานให้ลุล่วงเร็วขึ้นโดยจะเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านวิศวกรรมบริการและประชาชนในภาคส่วนโครงสร้าง
พื้นฐานหลายภาคส่วน ซึ่งมีขอบเขตครอบคลุมโครงสร้าง
พื้นฐานการสื่อสาร
๒. ประเมินสาธารณภัยที่เกิดขึ้น กับความเสียหายของ
ระบบสื่อสาร การเยียวยาจากผลกระทบทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้
กลับคืนสู่สภาพเดิม
๓. แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการ
ฟื้นฟูระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร เพิ่มศักยภาพ
ในการดาเนินงานฟื้นฟูระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ลุล่วงเร็ว
ขึ้น โดยจะ เกี่ยวข้องกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมบริการและ
ประชาชน ในภาคส่วนโครงสร้างพื้นฐานหลายภาคส่วน
๔. พัฒนาระบบการประเมินความต้องการหลังเกิดสา
ธารณภัย (Post – Disaster Need Assessment : PDNA)
เป็นการประมาณการความเสียหายของสินทรัพย์ทาง
กายภาพและสาธารณูปโภคที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณ
ภัยขนาดใหญ่ และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นผล
ตามมา

หน่วยงานหลัก ดศ.
หน่วยงานสนับสนุน
- มท. (สป.มท., ปค., ปภ.)
- กห.
- สตช.
- สธ.(สป.สธ., สพฉ.)
- คค.
- กษ.
- ทส.
- สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.)
- หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน สมาคมวิทยุสมัครเล่น อาสาสมัคร
หน่วยงานหลัก ปภ.
หน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
ภัยด้านวิกฤตการณ์ความมั่นคง (ไซเบอร์) อยู่ระหว่างร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. ... รัฐบาลจึงมีระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการ
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาเนินการในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบและข้อมูล สิทธิเสรีภาพของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ และการร่วมมือกันของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับโลกไซเบอร์ ดังนั้นในแผนเตรียมพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้น ให้ทุกหน่วยงานมี
บทบาทที่ ต้ อ งด าเนิ น การตามมาตรการรั ก ษาความปลอดภั ย ตามแผนบริห ารความต่ อ เนื่ อ ง (Business
Continuity Plan : BCP) กระทาตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
วิธีการแบบปลอดภัยในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม จะเป็นหน่วยงานประสานการปฏิบัติด้านต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ภาคผนวก ญ
แผนผังความเชื่อมโยงการประสานในแต่ละระดับภัย

ภาคผนวก ฎ
คาสั่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนเตรียมพร้อมทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

