เอกสาร ๕

นโยบายเนนหนักกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดกําหนดนโยบายเนนหนักประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
จํานวน ๕ ประการ ดังนี้
๑. ทบทวนและจัดเตรียมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับ พรอมทั้งใหมีการ
ฝกซอมแผนฯ
๒. สรางการเตรียมความพรอมให กับชุมชนในการรับมือกับภัยพิบั ติ ภายใตโครงการการจัดการ
ภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (Community Based Disaster Risk Management : CBDRM)
๓. ปองกันและลดอุบัติภัยทางถนนตามนโยบายของรัฐบาลที่กําหนดใหเปน “วาระแหงชาติ”
๔. สรางและปลูกฝงวัฒนธรรมความปลอดภัย (safety Culture) ใหแกเด็กและเยาวชน
๕. พัฒนามาตรฐานระบบบัญชาการเหตุการณเปนหลักในการบริหารจัดการสาธารณภัย
มีรายละเอียด ดังนี้
๑. ทบทวนและจัดเตรียมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับ พรอมทัง้ ใหมกี ารฝกซอมแผนฯ
พระราชบัญ ญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๑ ใหกรมป องกั นและบรรเทา
สาธารณภัยเปนหนวยงานกลางของรัฐ ในการดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ
โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังกลาว เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เนื่องจากแผนดังกลาวไดมีการขับเคลื่อน
ไปสูการปฏิบัติมาแลวเปนระยะเวลา ๒ ป กอปรกับสถานการณสาธารณภัยในปจจุบันมีรูปแบบซับซอนมากขึ้น
ทําใหการเตรียมพรอมรับมือและการเผชิญเหตุในแตละครั้ง จะตองมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตั้งแตกอนเกิดภัย
ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย ดังนั้น กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานทบทวน
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ เพื่อศึกษาและวิเคราะหบทเรียนจาก
เหตุการณอุทกภัย ป พ.ศ. ๒๕๕๔ และสะทอนผลการดําเนินงานภายใตแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ เพื่อใหการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยเปนไปอยางบูรณาการใน
ทิศทางเดียวกันภายใตแผนฯ ดังกลาว นอกจากนี้ยัง ตองจัดเตรียมแผนการปอ งกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ทุกระดับทั้งระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับทองถิ่น พรอมทั้งใหมีการฝกซอมแผนฯ เพื่อใหการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยบรรลุเ ปาหมายอยางมีป ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จึงใหความสําคัญกับการดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) การจั ดเตรี ยมแผนการป อ งกั นและบรรเทาสาธารณภัยในทุก ดาน ไม วาจะเปน วาตภัย
อุทกภัย ดินโคลนถลม แผนดินไหว สึนามิ รวมถึงภัยการจราจรบนทองถนน โดยใหทุกจังหวัด ทุกอําเภอ รวมถึง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และใหมีการปรับปรุงแผนฯ ดังกลาว
ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน พรอมทั้งใหมีการฝกซอมแผนฯ เพื่อใหประชาชนตลอดจนทุกภาคสวนที่
/รวมกัน...

-๒ร ว มกั น ทํ า งานเกิ ด ความตระหนั ก ในการปฏิ บั ติ ต ามแผนที่ เ กิ ด ภั ย เพื่ อ ให ส ามารถรั บ มื อ กั บ ภั ย ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
(๒) ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกับองคการความรวมมือระหวาง
ประเทศของญี่ปุน (JICA) ไดดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย ระยะที่ ๒ โดย
การจัดกิจกรรมลดภัยพิบัติและยกระดับมาตรฐานการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย รวมทั้งสงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของทองถิ่น ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจั ง หวัด พร อ มทั้ ง จั ดการฝก อบรมเชิงปฏิบั ติก ารจั ดทํ าแผนปฏิบั ติการในการปอ งกั น
และบรรเทาสาธารณภัยใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่เปาหมาย (Project Site) จังหวัดลําพูนและ
จังหวัดลําปาง เปนพื้นที่นํารอง และจัดทําโครงการฝกซอมแผนบนโตะ (Table – Top Exercise : TTX) โดยเปน
การฝก ซอมรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนท องถิ่นในพื้นที่ เปาหมายจํานวน ๔ แหง ไดแก เทศบาลตําบล
เวียงมอก อําเภอเถิน เทศบาลตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง เทศบาลตําบลลี้และองคการบริหารสวน
ตําบลกอ อําเภอลี้ จัง หวัดลํ าพูน สํ านัก งานป องกั นและบรรเทาสาธารณภัยจัง หวัดลําปาง และจัง หวัดลําพู น
รวมทั้งศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๐ ลําปาง เพื่อทดสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางเปนรูปธรรม และยังเปนการเตรียมความพรอม
ปองกันภัยพิบัติโดยเฉพาะอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นไดในพื้นที่
(๓) ใหความสําคัญกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโดยสรางกลไก / ระบบการติดตาม
ประเมินผลในทุกภารกิจของ ปภ. เพื่อใหการดําเนินงานมีสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น
๒. สรางการเตรียมความพรอมใหกับชุมชนในการรับมือกับภัยพิบัติ ภายใตโครงการการจัดการภัยพิบัติโดย
อาศัยชุมชนเปนฐาน (Community Based Disaster Risk Management : CBDRM)
จากสถานการณภัยพิบัติที่ เกิดขึ้นในหลายพื้ นที่ไดกอให เกิดความเสียหายตอชีวิต ทรัพยสิ น และสราง
ความเดือดรอนใหแกชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปนจํานวนมาก สาเหตุประการหนึ่งเกิดจากการที่ชุมชนยัง
ไม มีก ารเตรี ยมความพร อมในการจั ดการภัย ทั้ง ก อนเกิดภัย ขณะเกิ ดภัย และหลั ง เกิ ดภัย แนวทางในการลด
ความสูญเสียดังกล าว จึงควรมุงเนนใหชุมชนเขมแข็ง มีการระดมพลังในการแกไขปญหา โดยการใชทรัพยากร
ภายในชุ ม ชนที่ ส อดคล อ งกั บ ภูมิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น และพั ฒ นาผู นําให มี ค วามสามารถในการเตรี ย มพร อ มดา น
ความปลอดภัย ซึ่งจะเปนรากฐานที่มั่นคงของสังคมและประเทศตอไป กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได
ดําเนินโครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยนําหลักการจัดการความเสี่ยง
จากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (Community Based Disaster Risk Management : CBDRM) มาเปนแนวทาง
ดําเนินงานโครงการฯ เพื่อเตรียมความพรอมใหกับชุมชนในการปองกัน เตือนภัย บรรเทาและฟนฟูสาธารณภัย โดยจะ
ดําเนินการในพื้นที่ที่เคยประสบภัยหรือเสี่ยงภัยตามแผนของจังหวัดและจะดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อใหคนใน
ชุมชนมีความตระหนักถึงศักยภาพของชุมชนและมุงมั่นที่จะเสริมสรางความแข็งแกรงยิง่ ขึน้ รวมทัง้ การมีสว นรวมคิด
รวมวางแผน และรวมดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยง ปองกันและควบคุมความเสียหายจากสาธารณภัย ตลอดจน
สามารถฟนฟูสภาพความเสียหายใหกลับสูสภาวะปกติไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

/๓. ปองกันและ...

-๓๓. ปองกันและลดอุบัติภัยทางถนนตามนโยบายของรัฐบาลที่กําหนดใหเปน “วาระแหงชาติ”
ดวยนโยบายรัฐบาล ภายใตการบริหารงานของนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรั ฐมนตรี ไดแถลงตอ
รัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ กําหนดไวในนโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคมขอ ๔.๕.๖ ลดอุบัติภัย
และความสู ญ เสี ยจากอุ บัติเ หตุจ ราจรให นอยที่ สุ ด ส งเสริม การเรี ยนรู การเดินทางและการใชการขนส งอยาง
ปลอดภัย โดยนอมนําหลักการแกไขปญหาจราจรตามแนวพระราชดําริไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง และถือเป น
“วาระแหงชาติ” ที่ตองดําเนินการอยางเขมขนในทุกพื้นที่ของประเทศ
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ที่ประชุมไดมีมติกําหนดใหป พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓
เปนทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน โดยใหศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจัดทําแผนปฏิบัติการ
ทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ โดยมีเปาหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนต่ํ า กว า ๑๐ คนต อ ประชาชนหนึ่ ง แสนคนภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่ อ ให ทุ ก ภาคส ว นมี ทิ ศ ทาง
การดําเนินงานและการแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรมชัดเจนภายใตแนวทางหลัก
๕ ดาน ไดแก
เสาหลักที่ ๑ การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน
เสาหลักที่ ๒ ถนนและการสัญจรอยางปลอดภัย
เสาหลักที่ ๓ ดานยานพาหนะปลอดภัย
เสาหลักที่ ๔ ผูใชรถใชถนนอยางปลอดภัย
เสาหลักที่ ๕ การตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัย
ทางถนน จึงไดกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน โดยใชกลไกที่จะดําเนินการให
เปนนโยบายเนนหนักในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
๑. ดําเนินการกําหนดนโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร มาตรการ และการดําเนินการในการปองกันและ
ลดความสู ญเสียจากอุบั ติเ หตุท างถนนให เป นไปอยางมีป ระสิ ทธิภาพ ครอบคลุ มทุ กพื้ นที่ และมีความตอ เนื่อ ง
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. กําหนดใหมีการประชุมคณะอนุกรรมการ ๕ ดาน และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขอมูลและติดตามประเมินผล รวม ๖ ดาน ในคณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนอยางตอเนื่อง
และรวมติดตามความกาวหนาของการดําเนินการในแตละคณะเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงาน
๓. นําขอเสนอเชิงนโยบายและผลการปฏิบัติงานของอนุกรรมการในคณะกรรมการศูนยอํานวยการความ
ปลอดภั ยทางถนน ที่ ผ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการศู น ย อํ า นวยการความปลอดภัย แล ว เสนอให
คณะรัฐมนตรีทราบ
๔. กําหนดมาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในรูปแบบการรณรงค และการจัดกิจกรรมรวมกับ
องคกรภาคีเครือขายตาง ๆ
๕. สงเสริมการมีสวนรวมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการปองกันและแกไข
ปญหาอุบัติเหตุทางถนน

/๔. สรางและ...

-๔–
๔. สรางและปลูกฝงวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ใหแกเด็กและเยาวชน
รัฐบาลไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับสาธารณภัยที่มุงมั่นจะจัดระบบการปองกันสาธารณภัยเพื่อใหประชาชน
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันสาธารณภัยในชุมชนและ
ทองถิ่นของตนเองอยางทั่วถึง ปจจุบันอุบัติภัยจากการจราจรเกิดขึ้นบอยครั้ง โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจาก
การขับขี่รถจักรยานยนต ซึ่งมีผูเสียชีวิต บาดเจ็บและพิการ และผูเสียชีวิตสวนใหญอยูในวัยเด็กและเยาวชน อันเปน
ทรัพยากรบุ คคลที่มีคาในการพัฒนาประเทศ และจากการวิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนตใน
ประเทศไทยของบริษัทฮอนดา เซฟตี้ไทยแลนด จํ ากั ด และจุ ฬาลงกรณม หาวิท ยาลัย พบวา สาเหตุก ารเกิ ด
อุบัติเหตุจราจร คือผูขับขี่รถจักรยานยนตมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไมปลอดภัย มีการเสพสารเสพติด มึนเมา ประมาท
คึกคะนอง และไมเคารพกฎจราจร ประกอบกับสภาพของรถจักรยานยนตที่ไมปลอดภัย สิ่งเหลานี้เปนปจจัยที่
กอ ให เกิ ดอุ บั ติเ หตุดังกล าว นอกจากอุ บั ติเ หตุจราจรแล วอุ บั ติภัยในโรงเรียนก็ เ ปนอี ก สาเหตุหนึ่ง ที่ ทํ าให เ กิ ด
การบาดเจ็บ อันตรายตอชีวิต และเสียทรัพยสินแกเด็กและเยาวชน การปองกันอุบัติเหตุเหลานี้จึงเปนเรื่องสําคัญยิ่ง
ทั้งนี้ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดใหความสําคัญและดําเนินการสรางและปลูกฝงวัฒนธรรม
ความปลอดภัย (Safety Culture) มาอยางตอเนื่อง ดังนั้น การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ถือเปนงานสําคัญที่กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตองดําเนินการตอไป ในป พ.ศ. ๒๕๕๕
ปภ.จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสรางวินัยจราจรและการปองกันอุบัติภัยในโรงเรียน
เพื่ อ เสริ ม สร างจิ ตสํ านึก ในด านความปลอดภั ยและวิ นัยจราจร รวมถึง การป อ งกั นอุ บั ติภั ยในโรงเรี ยน โดย
การประชาสัมพันธเผยแพรความรูและทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนตที่ถูกตองปลอดภัยและการปองกันอุบัติภัย
อื่น ๆ ในโรงเรียนใหกับกลุมเปาหมายที่อยูในวัยเด็กและเยาวชน
๕. พัฒนามาตรฐานระบบบัญชาการเหตุการณเปนหลักในการบริหารจัดการสาธารณภัย
การเกิดขึ้นของสาธารณภัย แตละครั้งแตละเหตุการณถือเปนภาวะวิกฤตหรือสถานการณฉุกเฉินที่ตอง
อาศัยระบบคิดในการจัดการที่เปนระบบคิดเดียวกัน และมีเครื่องมือในการจัดการภาวะวิกฤตที่เปนระบบเดียวกัน
จึงจะทําใหการจัดการแกไขปญหาเปนไปดวยประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
รวมทั้งสวนรวม ทั้งนี้ เครื่องมือของการบริหารหนึ่งที่เปนเครื่องมืออันเหมาะสมตอการจัดการในภาวะวิกฤต หรือ
ภาวะฉุกเฉิน คือ “ระบบบัญชาการเหตุการณ (Incident Command System: ICS)” ซึ่งเปนระบบที่ใชเพื่ อ
สั่งการ ควบคุม และประสานความรวมมือของแตละหนวยงานในการบริหารสถานการณฉุกเฉินสาธารณภัย โดย
ระบบดังกล าวเป นระบบปฏิบั ติการเพื่ อการระดมทรั พ ยากรไปยัง ที่เ กิ ดเหตุ เพื่ อ บริ หารจัดการเหตุฉุก เฉินให
สามารถปกปองชีวิต ทรัพยสินและสิ่งแวดลอมไดอยางบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพ กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยไดริเริ่มพัฒนามาตรฐานระบบบัญชาการเหตุการณมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนตนมา
บนฐานคติและกรอบแนวคิด และแผนการพัฒนามาตรฐานระบบบัญชาการเหตุการณของประเทศไทย (Thailand Incident Command System: TICS) โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรอันเปนพื้นฐานในการตอยอด
องคความรูสูการปฏิบัติเปนสําคัญ โดยมีเปาหมายการดําเนินงานที่สําคัญในป พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบดวย
(๑) เพื่อการสงเสริมการนํา ICS ไปปรับใชในการบริหารจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอยางยิ่งในการ
เตรียมความพรอมและการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
(๒) เพื่อขยายองคความรูดานการบัญชาการณใหแกบุคลากรดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

/(๓) เพื่อผลัก...

- ๕(๓) เพื่อผลักดันการบัญชาการเหตุการณใหเปนเครื่องมือมาตรฐานในการจัดการสาธารณภัยทุกระดับ
โดยกําหนดไวเปนหลักการในแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
และมีกจิ กรรม/โครงการที่สําคัญ ดังนี้
(๑) การสงเสริมผลักดันใหนํา ICS ไปปรับใชในการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุก
ระดับ
(๒) การฝกอบรมใหความรูดาน ICS ใหแกบุคลากรทีเ่ กี่ยวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้ง
ภายในและภายนอก
(๓) การปรับใชระบบการบัญชาการเหตุการณในโครงการจังหวัดนํารอง
(๔) ความรวมมือทางวิชาการดานการบัญชาการเหตุการณรวมกับหนวยงานภาคีเครือขายดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
(๕) การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรูพื้นฐานดานการบัญชาการเหตุการณ
***************************

สํานักนโยบายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สวนแผนและงบประมาณ
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