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เจตนารมณ มุงหมายที่จะบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา มิไดมุงหมายจะชดใชความเสียหาย
ตองเปนคาใชจายที่จาํ เปนในการดํารงชีพและความเปนอยูของประชาชน ไมสามารถสรางสิ่งกอสรางหรือสาธารณูปโภคที่ถาวรหรือกอสรางใหมได

การจายเงินเชิงปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

เตรียม

ภาวะปกติ

ภัยเกิดขึ้น

คาดหมายวาจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเวลาอันใกล
ประชุมคณะกรรมการฯ ที่ ผวจ. แตงตั้งจากเจาหนาที่ของ
สวนราชการที่เกี่ยวของ อยางนอย 5 คน โดยแยกแตละ
ประเภทภัย ทําหนาที่วิเคราะหและประเมิน

1 สถานการณปจจุบันในพื้นที่

ภัยพิบัติที่คาดหมายวาจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล
ความเปนไปไดที่ภัยพิบัตจิ ะเกิดขึ้น

ประกาศเขตพื้นที่
ประสบสาธารณภัย

“ภัยพิบตั ิ” เปนภัยที่เกิดขึ้นโดยปจจุบันทันดวน
จําเปนตองแกไขโดยฉับพลันและอยูในระหวางที่
ยังไมไดรับเงินงบประมาณรายจาย

ประกาศเขตการให
ความชวยเหลือฯ
นอ./ ผวจ./ ก.ช.ภ.อ./ ก.ช.ภ.จ.
อนุมตั /ิ เห็นชอบการใหความชวยเหลือ

ภัยยุติ
ประกาศสิ้นสุดภัย

- ชวยโดยฉับพลัน
- ชวยโดยสํารวจความเสียหาย
นอ./ ผวจ./ อนุมัติ
จายเงิน แลวแตกรณี

คาใชจายตามหลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูป ระสบภัยพิบตั ิกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563

2 ระดับความรุนแรงของภัย

ดานการดํารงชีพ

3 พฤติการณ ปจจัยบงชี้ตาง ๆ
4 มาตรการและแนวทาง

การจายเงินเชิงบรรเทาความเดือดรอน

ไมจําเปนตองเปนโครงการ

ผวจ. อนุมัติจายเงิน
คาใชจายตามประกาศ ปภ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการใชจายเงินทดรองราชการในเชิงปองกันหรือยับยั้ง
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ลงวันที่ 11 ก.พ. 63

ดานการเกษตร

ดานสังคม
สงเคราะห
ดานการแพทย
และการสาธารณสุข

ดานบรรเทา
สาธารณภัย
ดานการปฏิบัติงาน
ใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัย

การใหความชวยเหลือไมเกิน 3 เดือน นับแตวันที่เกิดภัย
กองชวยเหลือผูประสบภัย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทร 0 2637 3501-15

การให้ความช่วยเหลือ
ไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยาย
ระยะเวลาการให้ความ
ช่วยเหลือมายัง ปภ.

คำอธิบายการวิเคราะห และประเมินสถานการณ
ในการปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ประเด็น
1. สถานการณปจจุบันในพื้นที่
ภัยพิบัติที่คาดหมายวาจะเกิดขึ้น
ในเวลาอันใกลและความเปน
ไปไดที่ภัยพิบัตจิ ะเกิดขึ้น

คำอธิบาย
- ขอมูลทางวิชาการ สภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน สถานการณน้ำ เหตุการณ
หวงระยะเวลาที่คาดวาจะเกิด และขอมูลอื่น ๆ ของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี กรมอุทกศาสตร GISTDA เปนตน
- ประเภทภัย
- แนวโนมการเกิดภัย
- ขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่ที่เกิดภัยในอดีต
2. ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ - ระดับความรุนแรงของภัย เชน ลักษณะพื้นที่เปนที่ลุมแองกระทะ ที่ลุมริมลำน้ำ
เมื่อเกิดฝนตกหนักมีโอกาสเกิดภัยพิบัติรุนแรง เปนตน
ที่อาจเกิดขึ้น
- คาดการณระยะเวลา และบริเวณพื้นที่ที่คาดหมายวาจะเกิดภัย
- ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดทั้งทางตรงและทางออม เชน จำนวนประชาชนที่จะไดรับ
ผลกระทบ (ดานชีวิต รางกาย ทรัพยสิน ฯลฯ) ภาคเกษตรกรรม สิ่งสาธารณประโยชน
แหลงน้ำ ปาไม ชายฝง เปนตน
3. พฤติการณ ปจจัยบงชี้ตาง ๆ - มีความจำเปนตองรีบ ดำเนินการปองกัน และยับ ยั้งภัยพิบัติโดยฉับ พลัน เพื่อลด
วามีความจำเปนตองปองกันหรือ ผลกระทบจากภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น ซึ่งหากไมดำเนินการอาจสงผลกอใหเกิดอันตราย
แกชีวิต รางกายของประชาชน หรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือ
ยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ของรัฐ
- ความพรอม ศักยภาพและทรัพยากรในพื้นที่ในการปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติดวย
ตนเอง เช น ข อ มู ล ด า นเสน ทางคมนาคม ข อ มู ล เครื่อ งจั ก รกล พื้ น ที่ ป ลอดภั ย /
จุ ด อพยพ/ศู น ย พั ก พิ ง ชั่ ว คราว การฝ ก ซ อ มแผนในพื้ น ที่ ข อ มู ล กลุ ม เสี่ ย งและ
กลุมเปราะบาง เปนตน
4. มาตรการและแนวทางในการ - ตองเปนมาตรการและแนวทางที่จำเปนตองรีบดำเนินการปองกันหรือยับยั้ง
ปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ
ภัยพิบัติโดยฉับพลัน เพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติทจี่ ะเกิดขึ้น ซึ่งหากไมดำเนินการ
ที่อาจจะเกิดขึ้น
ปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติดังกลาว อาจสงผลกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกาย
ของประชาชน หรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐ
โดยมาตรการและแนวทางดังกลาวจะตองสอดคลองกับระยะเวลาของสถานการณ
ภัยที่คาดหมายวาจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกลดวย

(ตัวอยาง) การวิเคราะหและประเมินสถานการณ
การใชจายเงินทดรองราชการในเชิงปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ภัยที่คาดหมายวาจะเกิด อุทกภัย

ประเด็น

ขอเท็จจริง/ รายละเอียด/ ผลการประเมินและวิเคราะหฯ

1. สถานการณปจจุบันในพื้นที่ ภัยพิบัติที่คาดหมาย - กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาได ค าดหมายลั ก ษณ ะอากาศว า
ในพืน้ ที่จะเกิดฝนตกหนักมาก และเกิดน้ำทวมฉับพลัน
วาจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล และความเปนไปไดที่
- ข อ มู ล พื้ น ที่ ท างด า นเหนื อ ของจั งหวั ด มี เหตุ อุ ท กภั ย
ภัยพิบัติจะเกิดขึ้น
น้ำทวมสูงในพื้นที่
-เปน พื้น ที่ลุมแองกระทะ และติดลำคลอง ดังนั้ น เมื่ อเกิ ด
ฝนตกหนัก และน้ำทวมฉับพลัน จะมีโอกาสเกิดน้ำทวมสูง
2. ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น
3. พฤติการณ ปจจัยบงชี้ตาง ๆ วามีความจำเปน
ตองปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
4. มาตรการและแนวทางในการปองกันหรือยับยั้ง
ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น

จะเกิดน้ำทวมสูงเปนบริเวณกวาง
ประชาชนอยูอาศัยในพื้นที่เปนจำนวนมาก และยังไมมีการ
ฝกซอมแผน/ไมมีเครื่องมือ/ระบบเตือนภัย ในพื้นที่ เปนตน
-จัดทำคันกั้นน้ำชั่วคราว/กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ
เพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น โดยใชจาย
จากเงินทดรองราชการในเชิงปองกันหรือยับยั้งฯ
ระบุจำนวนเงิน

