
แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทย 

กรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง/เกดิสงคราม 
 

การเตรียมความพร้อม 4 ระดับ 

ระดับ 1 (สีเขียว) 
ปัจจัยบ่งชี้         สถานการณ์ปกติ 
ปัจจัยควบคุม     สถานการณ์ปกติ 
เป้าหมาย          เตรียมความพร้อมของ สอท./สกญ.และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

รายการ การด าเนินการ หมายเหตุ 

ตรวจสอบอุปกรณ์ที่จ าเป็นให้ใช้ได้ดีเสมอ ตรวจสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์                
ที่จ าเป็นต้องใช้ในการช่วยเหลือคนไทย   
ให้อยู่ในสภาพพร้อม ใช้งาน อาทิ 
โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ส านักงาน ระบบสื่อสารภายในส านักงาน 

 

ปรับปรุงทะเบียนรายชื่อคนไทย/ที่อยู่
ติดต่อ 

ปรับปรุงทบทวนบัญชีรายชื่อคนไทยให้
เป็นปัจจุบัน และเชิญชวนให้คนไทย
ลงทะเบียนคนไทยระบบออนไลน์ 

 

จัดตั้งเครือข่ายติดต่อกับคนไทย เช่น            
ผ่านสมาคม วัดไทยหรือสื่อต่าง ๆ หัวหน้า
แคมป์/หัวหน้าแรงงานไทย(Forceman) 

ก าหนดบุคคลติดต่อในแต่ละกลุ่ม/ชุมชน 
เพ่ือเป็นช่องทางติดต่อกับผู้ประสานงาน
ของกลุ่มเครือข่ายคนไทยในพ้ืนที่ต่าง ๆ       
ที่มีคนไทยอยู่เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะ
รัฐหรือเมืองอ่ืนๆ ที่มีคนไทยอาศัยอยู่เป็น
จ านวนมาก  
1. รัฐเบงกอลตะวันตก (เมืองดาร์จีลิ่ง) – 
พระครูปลัดโพธิวงศ์วรวัฒน์ วดัไทยราชทูต 
2. รัฐพิหาร - พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร 
วัดไทยพุทธคยา 
3. ดินแดนสหภาพหมู่เกาะอันดามันและ  
นิโคบาร์ - ดร. อรุณ มาลิค (อดีต
ผู้เชี่ยวชาญของ WHO เคยปฏิบัติงาน              
ในไทยและมีภรรยาและบุตรเป็นคนไทย) 

 

 



จัดท ารายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
ส าคัญ ได้แก่ หมายเลขหน่วยงานราชการ
ที่เก่ียวข้อง โรงพยาบาล สายการบิน 
สถานีต ารวจ แกนน าคนไทย วัดไทย 
(ปรับปรุงทุก 6 เดือน) 

ปรับปรุงรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อให้เป็นปัจจุบัน 

 

สร้างความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง 

พบหารือ ติดต่อประสานงานกับ จนท. 
ท้องถิ่นที่เก่ียวข้องเป็นระยะ เพ่ือรักษา
ความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการ
เคลื่อนย้ายและดูแลคนไทย 

- รัฐบาลเบงกอล
ตะวันตก 
- ท่าอากาศยาน
กัลกัตตา 
- FRRO 

ศึกษากรณีต้องอพยพคนไทย อาทิ จุดนัด
พบเส้นทางอพยพ 

ศึกษาและทบทวนแผนการอพยพให้เป็น
ปัจจุบัน ก าหนดพ้ืนที่ปลอดภัยและ
เส้นทางอพยพที่เหมาะสม 

 

จัดท าเส้นทางเดินทางกรณีอพยพ อาทิ 
ทางเครื่องบินจากจุดใดไปที่ใด มีสายการ
บินใดให้บริการ เวลาใดบ้าง จัดท าเส้นทาง
ส ารองกรณีไม่สามารถเดินทางโดย
เครื่องบินจากพ้ืนที่ อาทิ ต้องเดินทางโดย
รถยนต์ไปเมืองใดเพ่ือขึ้นเครื่องบินหรือไป
ยังชายแดน 

ทบทวนเส้นทางอพยพให้เป็นปัจจุบัน 
เหมาะสมและปฏิบัติได้จริง 

 

ประชาสัมพันธ์แผนอพยพให้ชุมชนไทย
ทราบและ/หรือน าแผน upload ขึ้น 
website ของ สอท./สกญ. พร้อม
หมายเลขโทรศัพท์ หรือ e-mail address 
ที่ประชาชนติดต่อได้ 

ทบทวน/ปรับปรุงแผนอพยพ                   
ให้เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของ สกญ.ฯ 

 

 
  



แผนช่วยเหลือ/อพยพกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ปัจจัยบ่งชี้ เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงกะทันหันไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า  
  ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  
ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินให้ความร่วมมือเต็มที่ อาจมีการประกาศสภาวะฉุกเฉิน  
เป้าหมาย อพยพคนไทยที่ประสบภัยพิบัติออกนอกพ้ืนที่ไปยังที่พักพิงชั่วคราว หรือกลับประเทศไทย 

รายการ การด าเนินการ หมายเหตุ 
สอท./สกญ. ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือ
คนไทย (24 ชั่วโมง) เพ่ือติดต่อกับ
กระทรวงฯ และรับแจ้งกับคนไทยใน
พ้ืนที่ (กรมการกงสุล ตั้งศูนย์ประสานงาน 24 
ช่ัวโมง) 

1. เตรียมความพร้อมสถานที่ อุปกรณ์ และ
บุคลากรของ สกญ.ฯ โดยเฉพาะระบบการ
สื่อสารเพื่อเชื่อมโยงระหว่าง สกญ.ฯ กับ
กระทรวงฯ และคนไทย 
2. จัดท าบัญชีรายชื่อคนไทยเพ่ือให้ทราบจ านวน 
สถานที่และช่องทางการติดต่อกับคนไทยในพ้ืนที่
ที่ได้รับผลกระทบ 
3. ติดต่อประสานงานกับเครือข่ายคนไทย        
ในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ 

 

รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบ 
พร้อมประเมินความเสียหายเบื้องต้นที่
อาจเกิดขึ้นแก่คนไทย อาทิ มีผู้ได้รับ
ผลกระทบก่ีคน บาดเจ็บ/เสียชีวิต กี่คน 

1. ติดตามข่าวและประสานงานกับหน่วยงาน
ด้านความมั่นคงในพ้ืนที่เพ่ือประเมินความ
เสียหายและผลกระทบต่อคนไทย 
2. ประสานงานกับเครือข่ายคนไทยในพ้ืนที่         
เพ่ือรับทราบและสามารถประเมินสถานการณ์         
ที่เกิดขึ้นจริง เพ่ือด าเนินการให้เหมาะสมต่อไป 

 

ประสานกับรัฐบาลท้องถิ่น/องค์กร
สาธารณประโยชน์เกี่ยวกับ 
แนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัย สิ่ง
บรรเทาทุกข์ท่ีรัฐบาลท้องถิ่นจัดหาให้แก่
ผู้ประสบภัย (โดยเฉพาะกรณีที่คนไทยที่อยู่
อย่างผิดกฎหมาย) 

1. ประสานงานกับรัฐบาลท้องถิ่น/ส่วนราชการ
ในพ้ืนที่เพ่ือประสานงานและให้ความช่วยเหลือ
คนไทยอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะที่พักพิง 
ปัจจัยยังชีพต่าง ๆ ที่จ าเป็น 
2. ประสานช่องทางการมอบเครื่องใช้และปัจจัย
ยังชีพให้แก่คนไทย ผ่านหน่วยงานภาครัฐหรือ
องค์กรเอกชนต่าง ๆ  

 

หารือ สอท./สกญ. มิตรประเทศเกี่ยวกับ
ช่วยเหลือคนชาติตน 

ประสานและหารือคณะผู้แทนทางกงสุลในพ้ืนที่ 
เพ่ือบูรณาการและร่วมมือการให้ความช่วยเหลือ
คนชาติของตน 

 



ประสานรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อส่งเจ้าหน้าที่
ไปประสานงานในพ้ืนที่ (หากได้รับอนุญาต
จากทางการท้องถิ่น) 

หารือหน่วยงานในท้องถิ่นเพ่ือประเมินความ
เหมาะสมและความจ าเป็นในการส่งเจ้าหน้าที่  
ไปปฏิบัติงานและประสานงานในพื้นท่ี 
โดยเฉพาะในกรณีท่ีคนไทยได้รับผลกระทบและ
อาจมีอันตรายถึงชีวิต ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้  

 

สอท./สกญ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
โดยอาศัยระเบียบ ก.คลัง ว่าด้วยเงินทด
รองราชการ เพื่อช่วยเหลือคนไทยใน
ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ข้อ 11 (1) 
และแจ้งกระทรวงฯ เพ่ือพิจารณา
งบประมาณสนับสนุน 

สกญ.ฯ ประเมินความเหมาะสมและความ
จ าเป็นในการให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยที่
ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะการรักษาพยาบาล
และการเดินทางออกจากพ้ืนที่หรือเดินทางกลับ
ประเทศไทย 

 

หากจ าเป็นอาจตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 
โดยอาจเป็นที่สอท./สกญ.  
วัดไทย หรือสถานที่อ่ืนที่เหมาะสม  
(โดยปกตริัฐบาลท้องถิ่นจะจดัตั้งศนูย์
ช่วยเหลือฯ อยู่แล้ว) 

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่และ
เครือข่ายคนไทยเก่ียวกับการจัดตั้งศูนย์พักพิง
เพ่ิมเติมส าหรับคนไทยที่ได้รับผลกระทบ โดย 
สกญ.ฯ ให้ความช่วยเหลือและประสานงาน
อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 

 

กรณีภัยพิบัติเกิดข้ึนต่างเมือง อาจใช้
ประโยชน์จากกงสุลกิตติมศักดิ์ และ
ชุมชนไทยในพ้ืนที่เป็นศูนย์ให้ความ
ช่วยเหลือ และ/หรือประสานรัฐบาล
ท้องถิ่น เพื่อส่ง จนท. ไปประสานงาน 

ไทยไม่มี จนท. กงสุลกิตติมศักดิ์ในเขตอาณา           
จึงต้องใช้ช่องทางการติดต่อกับรัฐบาลท้องถ่ิน
และเครือข่ายคนไทยในการให้ความช่วยเหลือ            
ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม 

 

จัดท าทะเบียนคนไทยที่ประสบภัยพิบัติ/
ผู้เจ็บป่วย/เสียชีวิต พร้อมชื่อญาติ             
ที่ประเทศไทย (หากทราบ) 

1. สกญ.ฯ ประสานหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่
เพ่ือทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้เจ็บป่วย ผู้เสียชีวิต 
และผู้ได้รับผลกระทบ 
2. สกญ.ฯ ประสานศูนย์ให้ความช่วยเหลือของ
กระทรวงฯ เพ่ือให้ติดตามหาหรือติดต่อญาติของ
คนไทย 

 

กระทรวงฯ ส่ง จนท. กงสุล/แพทย์ 
สนับสนุน (หากจ าเป็น) 

พิจารณาความเหมาะสมและความจ าเป็นในการ
ส่ง จนท. จากไทยไปสนับสนุนในพื้นที่ 

 

หารือกระทรวงฯ ถึงความจ าเป็นในการ
อพยพคนไทยกลับประเทศ (อาจอ้างอิง
แผนอพยพฯ กรณีเกิดภัยสงคราม) 

ประเมินสถานการณ์และประสานกระทรวงฯ 
เกี่ยวกับความเหมาะสมและความจ าเป็นในการ
อพยพคนไทยออกจากพ้ืนที่และกลับไทย 

 

หมายเหตุ อาจใช้แผนการเตรียมความพร้อม 4 ระดับ ของแผนช่วยเหลือ/อพยพในกรณีภัยสงครามประกอบด้วย 



แผนช่วยเหลือ/อพยพกรณีภัยโรคระบาดรุนแรง 

ปัจจัยบ่งชี้ เริ่มเกิดโรคระบาดรุนแรงในพ้ืนที่ 
ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินให้ความร่วมมือเต็มที่ อาจมีการประกาศสภาวะฉุกเฉิน  
เป้าหมาย อพยพคนไทยออกนอกพ้ืนที่โรคระบาด ไปยังที่พักพิงชั่วคราว หรือกลับประเทศไทย 

รายการ การด าเนินการ หมายเหตุ 
สอท./สกญ. ตั้งศูนย์ประสานงานเพ่ือ
ติดต่อกับกระทรวงฯ และรับแจง้กับ           
คนไทยในพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์จาก
เครือข่ายแกนน าคนไทย 

1. เตรียมความพร้อมสถานที่ อุปกรณ์ และบุคลากร
ของ สกญ.ฯ โดยเฉพาะระบบการสื่อสารเพื่อ
เชื่อมโยงระหว่าง สกญ.ฯ กับกระทรวงฯ และ            
คนไทยในพ้ืนที่ 
2. จัดท าบัญชีรายชื่อคนไทยเพ่ือให้ทราบจ านวน 
สถานที่และช่องทางการติดต่อกับคนไทยในพ้ืนที่ 
3. ติดต่อประสานงานกับเครือข่ายคนไทยในพ้ืนที่          
ที่มีโรคระบาด 

 

ส ารองอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโรค 
อาทิ หน้ากาก ยาฆ่าเชื้อ 

จัดหาอุปกรณ์รักษาความสะอาดและสุขอนามัย 
ได้แก่ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ น้ ายาฆ่าเชื้อและ
อุปกรณ์ท าความสะอาดส านักงาน ให้มีเพียงพอและ
พร้อมใช้ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด โดยขอรับ
การจัดสรรเพิ่มเติมจากกระทรวงฯ ด้วย 

 

ประกาศเตือนให้คนไทยเดินทางออก
นอกพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ผู้ที่สามารถเดินทางไปพ านักกับ
เพ่ือน/ญาติต่างเมือง หรือให้เดินทาง
กลับประเทศไทย 
(ในขณะที่ทางการท้องถิ่นยังอนุญาตให้
เดินทางออกนอกพ้ืนท่ีได้) 

1. ประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทาง ได้แก่ โซเชียล
มีเดีย เว็บไซต์ และเครือข่ายคนไทย ให้เดินทางออก
จากพ้ืนที่หรือกลับประเทศไทยล่วงหน้า 
2. ประสานงานช่วยเหลือคนไทยและแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการเดินทางออกนอกพ้ืนที่หรือเดินทางกลับ
ประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มคนไทยที่วีซ่าหมดอายุ
และต้องขอ Exit Permit ก่อนเดินทางออกจาก
อินเดีย  

สกญ.ฯ 
ด าเนินการจริง
ในช่วงต้นของ
การระบาดของ
โควิด-19 (มี.ค.
63) ท าให้ผู้แสวง
บุญและนักเรียน
ไทยในพ้ืนที่
จ านวนมาก
เดินทางกลับไทย
ได้ก่อนอินเดียปิด
ประเทศ 

ประสานกับรัฐบาลท้องถิ่น เพ่ือขอ
ทราบแนวทางการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยต่างชาติ ศูนย์ป้องกันโรค 

1. หารือและประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น
เกี่ยวกับแนวทางให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับ
ผลกระทบในพ้ืนที่ 

 



และสิ่งบรรเทาทกุข์ 
ที่รัฐบาลท้องถิ่นจัดหาให้แก่
ผู้ประสบภัย 
(โดยเฉพาะกรณีที่คนไทยท่ีอยู่อย่างผิด
กฎหมาย) 

2. ประสานองค์กรภาคเอกชนในการจัดส่งความ
ช่วยเหลือ ปัจจัยยังชีพและสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ 
คนไทยในพ้ืนที่ 

หารือ สอท./สกญ. มิตรประเทศ
เกี่ยวกับช่วยเหลือคนชาติตน 

ประสานและหารือคณะผู้แทนทางกงสุลในพ้ืนที่ 
เพ่ือบูรณาการและร่วมมือการให้ความช่วยเหลือ     
คนชาติของตน 

 

รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ 
ทราบโดยเฉพาะ เมื่อมีคนไทยป่วย
หรอืเสียชีวิตจากโรคระบาด 

1. ติดตามและประเมินสถานการณ์ประจ าวัน 
2. ติดต่อและประสานงานกับคนไทยและเครือข่าย
คนไทยในพ้ืนที่เพ่ือรับทราบสถานการณ์และสุขภาพ
ของคนไทย เพ่ือให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 
3. ประสานงานกับกระทรวงฯ เพื่อรายงาน
สถานการณ์ประจ าวัน 

 

พิจารณาความปลอดภัยและความ
เป็นไปได้ ที่จะส่งเจ้าหน้าที่ 
ไปประสานงานในพ้ืนที่ (กรณีอยู่ต่าง
เมือง) 

พิจารณาความเหมาะสมและความจ าเป็นในการส่ง 
จนท. ไปสนับสนุนในพื้นท่ี โดยเฉพาะหากมีคนไทย
ที่ได้รับผลกระทบเป็นจ านวนมาก 
 

 

หากจ าเป็นอาจตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
นอกพื้นที่ โดยอาจเป็น 
ที่ สอท./สกญ. วัดไทย หรือสถานที่
อ่ืนที่เหมาะสม 

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่และเครือข่าย
คนไทยเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์พักพิงเพ่ิมเติมส าหรับ
คนไทยที่ได้รับผลกระทบ โดย สกญ.ฯ ให้ความ
ช่วยเหลือและประสานงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 

 

สอท./สกญ. พิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือคนไทยที่ประสบภัย  
โดยอาศัยระเบียบ ก.คลัง ว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการ เพ่ือช่วยเหลือคนไทย
ในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ข้อ 11 
(1) และแจ้งกระทรวงฯ  
เพ่ือพิจารณางบประมาณสนับสนุน 

สกญ.ฯ ประเมินความเหมาะสมและความจ าเป็น 
ในการให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยที่ได้รับ
ผลกระทบ โดยเฉพาะการรักษาพยาบาลและการ
เดินทางออกจากพ้ืนที่หรือเดินทางกลับประเทศไทย 

 

กระทรวงฯ ส่ง จนท. กงสุล/แพทย์ 
สนับสนุน (หากจ าเป็น) 

1. พิจารณาความเหมาะสมและความจ าเป็นในการ
ส่ง จนท.จากไทย ไปสนับสนุนในพื้นที่ 
2. อาจเสนอให้รัฐบาลไทยส่งความช่วยเหลือใน
รูปแบบยารักษาโรคหรืออุปกรณ์ช่วยชีวิตแทน            
การส่งเจ้าหน้าที่ไปสนับสนุน 

 



หารือ/เสนอกระทรวงฯ ถึงความ
จ าเป็นในการอพยพคนไทย 
กลับประเทศ (อาจอ้างอิงแผนอพยพ
กรณีเกิดภัยสงคราม) 

ประเมินสถานการณ์และประสานกระทรวงฯ 
เกี่ยวกับความเหมาะสมและความจ าเป็นในการ
อพยพคนไทยออกจากพ้ืนที่และกลับไทย 

 

หมายเหตุ อาจใช้แผนการเตรียมความพร้อม 4 ระดับ ของแผนช่วยเหลือ/อพยพในกรณีภัยสงครามประกอบด้วย 
 


