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ค�าน�า

 รฐับาลได้ก�าหนดยทุธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ส�าหรับเป็นกรอบแนวทางในการพฒันา
ประเทศที่ครอบคลุมทุกมิติ พร้อมน้อมน�า “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นหลักการส�าคัญในการพัฒนา
ประเทศบนพื้นฐานของการปรบัโครงสร้างประเทศสู่ Thailand 4.0 ผนกึก�าลังทกุภาคสว่นผ่านกลไกประชารฐั 
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบสหประชาชาติ พ.ศ. 2558 – 2573 (Sustainable 
Development Goals : SDGs) ถือเป็นทิศทางส�าคัญในการน�าพาประเทศให้มีความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

 ประเทศไทยและทัว่โลกต้องเผชญิกับการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศ และความแปรปรวนของฤดกูาล 
ส่งผลให้มีแนวโน้มเกิดสาธารณภัยที่ทวีความรุนแรงในรูปแบบที่หลากหลาย สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและ
ทรพัย์สนิรวมถึงส่งผลกระทบต่อการพฒันาประเทศ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในฐานะหน่วยงานกลางของรัฐในการด�าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ ได้บูรณาการ
ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 รวมถึงกรอบ
การด�าเนินงานเซนไดเพือ่การลดความเสีย่งจากภัยพบิตั ิพ.ศ. 2558 – 2573 เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติชาวไทย
ให้ได้รับการดูแลด้านความปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภายใต้วาระส�าคัญของรัฐบาล “ประเทศไทยปลอดภัย” 
(Safety Thailand)

 ส�าหรบัรายงานประจ�าปี พ.ศ. 2560 ฉบบัน้ี ได้รวบรวมสรปุผลการด�าเนินงาน ประกอบด้วยการพฒันา
ระบบการแจ้งเตือนภัย การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสงเคราะห์ช่วยเหลือและการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน การเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครในการ
จัดการสาธารณภัย การส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างประเทศในการลดความเสีย่งจากภัยพบิตั ิและการขบัเคลือ่น
การลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างประเทศไทยให้เป็นเมืองปลอดภัยน่าอยู่ และรู้รับ ปรับตัว ฟื้นเร็วทั่ว 
อย่างยั่งยืน (Resilience)

(นายชยพล ธิติศักดิ์)
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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การจัดตั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 

จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง 

ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 

สังกัดกลุ่มภารกิจ ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง 

กระทรวงมหาดไทย ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งตั้งขึ้น

เพือ่ให้เป็นหน่วยงานหลกัในการบรูณาการ ประสาน 
การปฏบิตังิานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ของประเทศ เพือ่ประโยชน์ของประเทศชาต ิเป็นส�าคญั

และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้

อย่างรวดเรว็ยิง่ขึน้ มภีารกิจครอบคลมุวงจรภัยพบิติั
ทัง้การวางนโยบาย การก�าหนดมาตรการ การป้องกัน 
บรรเทาและฟื้นฟูจากสาธารณภัย การพัฒนาระบบ

เตือนภัย การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย การสนับสนุนการช่วยเหลอื

ผู้ประสบภัย การอ�านวยการและประสานการปฏบิตัิ
กับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

เพื่อให้เป็นหลักประกันในด้านความมั่นคง ปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งน้ี ปภ. เกิดจากการรวม

หน่วยงานทีม่ภีารกิจเก่ียวกับการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย ของส่วนราชการต่างๆ 5 หน่วย ไว้ด้วยกัน 

ประกอบด้วย 1) กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

กรมการปกครอง 2) ส�านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ส�านักนายกรัฐมนตรี 

3) กองสงเคราะห์ผู้ประสบภัย กรมประชาสงเคราะห์ 
4) ศนูย์ช่วยเหลอืทางวชิาการพฒันาชมุชนเขต 1 – 9 

กรมการพฒันาชมุชน และ 5) กรมการเร่งรดัพฒันา

ชนบท และปัจจุบันพระราชบัญญัติ ปรับปรุง 

กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 

ได้โอนศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ สังกัดส�านักงาน

ปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สารมาสงักัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ด้วยอีก 1 หน่วยงาน เพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพ

การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามหลัก
การเตรียมความพร้อมในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า 

เพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วนรับทราบข่าวสาร

และการประกาศแจ้งเตือนอย่างทันท่วงที โดยมีผล
บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

1.1 ความเป็นมากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  Department of Disaster Prevention and Mitigation



กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส�านักผู้ตรวจราชการกรม

ศูนย์ประสานราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กองโรงงานเคร่ืองจักรกล

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

ส�านักงานเลขานุการกรม กองบรูณาการ
ความปลอดภัยทางถนน

กองนโยบายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ศนูย์อ�านวยการ
บรรเทาสาธารณภัย

กองช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย

ส�านักวจัิยและความร่วมมอื
ระหว่างประเทศ

กองมาตรการป้องกัน
สาธารณภัย

กลุ่มงานยทุธศาสตร์และ
การจัดการ

ฝ่ายป้องกันและปฏบิตักิาร ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย

ส่วนราชการตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2557 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2560

ส่วนราชการภายใน

ฝ่ายปฏบิตักิารและ
บรรเทาสาธารณภัย

กองส่งเสรมิการป้องกัน
สาธารณภัย

กองการเจ้าหน้าที่

ศนูย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1-12

ราชการบริหารส่วนภูมภิาค

ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดั (76 จังหวดั)

ศนูย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13-18

ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร

สถาบนัพฒันาบคุลากรด้านการ
ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

กองกฎหมาย

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กองคลัง

กองเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์

ส�านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวดัสาขา (30 สาขา)

1.2 โครงสร้าง/อัตราก�าลังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

H โครงสร้าง
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1,908

1,109

1,220

ขาราชการ

ลูกจางประจำ

พนักงานราชการ

อัตราก�าลังบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 v กรอบอัตราก�าลังบุคลากร 

ประเภทของบุคลากร

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีบุคลากรทั้งสิ้น จ�านวน 4,237 คน โดยแบ่งเป็น

   • ข้าราชการ จ�านวน 1,908 อัตรา

   • ลูกจ้างประจ�า จ�านวน 1,109 อัตรา

   • พนักงานราชการ จ�านวน 1,220 อัตรา
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1.3 เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ



1.4 บทบาทของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.  หน่วยนโยบาย

 ท�าหน้าทีก่�าหนดนโยบาย จัดท�าแผนแม่บท 

พฒันาระบบ ก�าหนดมาตรการ และมาตรฐานกลาง

ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ 

เพื่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีกรอบแนวทาง 

การปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2.  หน่วยอ�านวยการ

 ท�าหน้าทีอ่�านวยการ ก�ากับ สัง่การ และประสานการปฏบิติั ด้านการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศ

เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

 

3.  หน่วยปฏิบัติการ

 มีหน่วยเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

ทั่วประเทศ ซึ่งมีความพร้อม ด้านบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักรกล 

ด้านสาธารณภัย โดยมีหน่วยปฏิบัติระดับพื้นที่ ดังนี้
 • ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ศูนย์ฯ เขต 

 • ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 76 จังหวัด 

 • ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 30 สาขา  

  ใน 16 จังหวัด
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1.5 ระเบยีบ กฎหมาย นโยบายทีเ่กีย่วข้อง

 1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย พุทธศักราช 2550 

  เป็นกฎหมายหลกัในการจัดการสาธารณภัย

ของประเทศ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องยึดเป็น 

กรอบแนวทางในการด�าเนินงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย เพื่อให้เกิดเอกภาพในการอ�านวยการ

และบริหารจัดการสาธารณภัย โดยมีผลบังคับใช้

ตัง้แต่วนัที ่6 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นมา ครอบคลมุ

สาธารณภัย ทกุประเภท ทัง้ภัยธรรมชาตแิละภัยจาก

การกระท�าของมนุษย์ หมายรวมถึงภัยทางอากาศ

และการก่อวนิาศกรรม ซึง่ส่งผลกระทบต่อสาธารณชน

ก่อให้เกิดอันตราย สร้างความเสียหายต่อชีวิตและ

ทรัพย์สนิของประชาชนหรอืของรฐั โดยแบ่งโครงสร้าง

การจัดการสาธารณภัยเป็น 4 ระดับ คือ (1) ระดับ

นโยบาย ให้จัดท�าแผนการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยแห่งชาติ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยแห่งชาติ (2) ระดับบัญชาการ มี

นายกรัฐมนตรีหรอืรองนายกรฐัมนตรทีีไ่ด้รบัมอบหมาย 

มอี�านาจในการสัง่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรณีสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิกรณสีาธารณภัยทัว่ไป 

มีอ�านาจในการควบคุมและก�ากับการป ้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย ตามแผนการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ปลัดกระทรวง

มหาดไทย เป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยแห่งชาติ มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้บัญชาการ

ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีอ�านาจ

บังคับบัญชาและสั่ งการรองจากผู ้บัญชาการ 

(3) ระดบัอ�านวยการ ในส่วนกลาง ได้แก่ กรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย ท�าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานกลาง

ของรัฐในการด�าเนินการเก่ียวกับการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยของประเทศ ระดับพื้นที่ ได้แก่ 

จังหวัด อ�าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(4) ระดบัปฏบิตักิาร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ท�าหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติการในระดับพื้นที่ และ

บรูณาการหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชน

ในการสนับสนุนและปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย กรณีที่สถานการณ์ภัยรุนแรง เกินขีด

ความสามารถ ในการจัดการ ให้ประสานหน่วยงานอืน่ 

ตามล�าดับการบัญชาการ

 ทั้งน้ี พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย พ.ศ. 2550 ก่อให้เกิดเอกภาพ ในการ

จัดการสาธารณภัย 4 ด้านหลัก ดังนี้

 • ด้านการก�าหนดนโยบาย มคีณะกรรมการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) 

เป ็นองค ์กรหลักในการจัดท�าแผนการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

 • ด้านการบญัชาการ ก�าหนดให้มผู้ีบญัชาการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามระดบัความรนุแรง

ของสถานการณ์ภัย 

 • ด้านการอ�านวยการ ก�าหนดให้กรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นหน่วยงานกลาง

ของรัฐในการด�าเนินการเก่ียวกับการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยของประเทศ

 • ด้านการปฏิบัติการ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยปฏบิตักิารป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยระดับพื้นที่
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน



 2. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)   
  ส�าหรับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
ของประเทศในระยะ 5 ปี จะยดึหลัก “ปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง” ต่อเน่ืองจากแผนพฒันาฯ ฉบบั
ก่อนหน้า เพือ่ให้การพฒันาในทกุมติ ิมกีารบรูณาการ
บนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึง
มรีะบบภูมคิุม้กันทีด่ ีสอดคล้อง กับภูมสิงัคม การพฒันา
ทกุด้าน มดีลุยภาพ ทัง้มติเิศรษฐกิจ สงัคม และระบบ
นิเวศน์ มคีวามสอดรับ เก้ือกูล และพึง่พาอาศยัซึง่กัน
และกัน โดยการพฒันาในมติหิน่ึงต้องไม่ส่งผลกระทบ
ทางลบต่อมิติอื่นๆ รวมทั้งต้องมุ่งเน้นให้ “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” สร้างความมั่นคงของชาติ 
พฒันาคนทกุวยัให้เป็น คนดี คนเก่ง มศีกัยภาพ และ
ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญในการ
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการผลิตและ
ภาคบริการเพือ่สร้างความเข้มแขง็ มคีณุธรรมจริยธรรม 
มจีติส�านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมน�าไปสูก่ารสร้างสงัคม
ทีพ่งึปรารถนา รวมถึงมจิีตอนุรักษ์ รักษา ฟ้ืนฟ ูและ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 3. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558
  คณะรฐัมนตรไีด้มีมติเม่ือวนัที ่31 มนีาคม 
2558 อนุมตัแิผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 พร้อมมอบหมายให้หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่นๆ ปฏิบัติการ
ให้เป็นไปตามแผน และก�าหนดให้หน่วยงานแต่ละระดบั
จัดท�าแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์ และบรรจุ
แผนงาน/โครงการ ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี 
ตลอดจนให้ส�านักงบประมาณ หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้ความส�าคัญ
ในการจัดสรรงบประมาณเพือ่การป้องกัน ลดผลกระทบ 
เตรียมความพร้อมและการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
รวมถึงการฟ้ืนฟอูย่างยัง่ยนื โดยน�าแนวคดิการพฒันา
ระบบการป้องกัน การเตรยีมความพร้อม และการสร้าง
ภูมิคุ้มกันในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ของประเทศให้เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการเสริมสร้างศักยภาพให้ชุมชนและ
ประชาชนสามารถรับรู ้และปรับตัวกับผลกระทบ
จากสาธารณภัยทีเ่กิดขึน้ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถ
ด�ารงชีวิตได้อย่างปลอดภัยซึ่งก�าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 

4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การบูรณาการจัดการ
ในภาวะฉุกเฉิน

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การฟื้นฟูอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการ
จัดการสาธารณภัย

b ให ้ความส�าคัญกับการ
ป ้องกันการลดผลกระทบ
การเตรียมพร้อม การมส่ีวนร่วม
จากทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการจัดการ
สาธารณภัยอย่างยั่งยืน

b ให ้ความส�าคัญกับการ
ขับเคลื่อนกลไกการจัดการ
สาธารณภัยภายใต้องค์กร
ปฏบิตัทิีม่คีวามยดืหยุน่ สามารถ
รองรบัและจัดการสาธารณภัย
ทุกประเภท และทุกระดับได้
อย่างเป็นระบบ

b มุ ่ ง เ น ้ นก ารวา งร ะบบ
สงเคราะห์ช่วยเหลอืผู้ประสบภัย
ที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการ
ปรับปรุง ซ่อมแซม ฟื้นฟู และ
ดูแลพร้อมกลับไปด�าเนินชีวิต
ได้ต่อไป โดยการมีส่วนร่วม
ของผู้ประสบภัย

b ให ้ความส�าคัญกับการ
พัฒนาศักยภาพการจัดการ 
สาธารณภัยของประเทศให้มี
มาตรฐานสากล โดยประสาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
เพื่อส่งเสริมบทบาทในการ
จัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยให้แก่ประชาชน
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 4. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 

2564

  ประเด็นการพฒันาระบบการเตรยีมพร้อม
แห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

  1) พฒันาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

ให้ประสานสอดคล้องระหว่างแผนระดับชาติ ระดับ

จังหวัด ระดับท้องถิ่น และระดับชุมชน เพื่อรองรับ

การเผชญิภัยคกุคามทัง้ด้านการทหาร การก่อการร้าย 

สาธารณภัย และภัยพบิตัขินาดใหญ่ และการบรรเทา

ฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ

  2) จัดให้มรีะบบสัง่การทีม่เีอกภาพ สามารถ

บูรณาการและผนึกก�าลังทุกภาคส่วน ที่เก่ียวข้อง

ในการบรหิารจัดการภัยในเชงิรกุ ทัง้การแจ้งเตอืนภัย 

การป้องกันภัย การระงับภัย การบรรเทาภัย 

และการฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดขึ้น

  3) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วน ในการเตรียมพร้อมเผชิญภัยพิบัติ 
การมส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการภัยในเชงิรกุ ทัง้ใน

ระดับท้องถิ่น และในระดับชาติ

  4) พัฒนาและสนับสนุนการมีระบบ

ฐานข้อมูลเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมด้านภัยพิบัติ 
ที่ทันสมัย พร้อมระบบส�ารอง ที่สามารถเอื้อต่อการ

เตือนภัยล่วงหน้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

9

1.6 แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 - 2564

1. วิสัยทัศน์

2. พันธกิจ

 1) พัฒนาระบบกลไกการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยของประเทศไทย และด�าเนินการจัดการ 

สาธารณภัย ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลัง

เกิดภัย ให้มีมาตรฐานสากล
 2) บรูณาการความร่วมมอืองค์กรและเครอืข่าย
ด้านการจัดการสาธารณภัยทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ

เป็นองค์กรชั้นน�ำด้ำนกำรจัดกำรควำมเส่ียง
จำกสำธำรณภัยในระดบัสำกล เพือ่ประเทศไทย
ปลอดภัยอย่ำงยั่งยืน”
“

 3) พัฒนาระบบ ทรัพยากร และเครือข่าย 

ให้มีความพร้อมและเพียงพอในการป้องกันและ

ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

 4) ศกึษาวจัิย และพฒันาองค์ความรูด้้านการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

รายงานประจ�าปี 2560  Annual Report 2017

ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน



10

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  Department of Disaster Prevention and Mitigation

 5) เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ และถ่ายทอดความรูด้้านการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภัย เพือ่สร้าง

การรับรู้และตระหนักให้แก่ทุกภาคส่วน

 6) ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย พัฒนาระบบการ

ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

 7) ฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็วและ

พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม

 8) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในแต่ละระดับ

3. ยุทธศาสตร์

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย การช่วยเหลือสงเคราะห์และ

ฟื้นฟูให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามหลักสากล ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ 6 กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย การช่วยเหลือสงเคราะห์และฟื้นฟูให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามหลักสากล

การลดความเสี่ยงและ

ความสูญเสียจาก

สาธารณภัย

พัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

กลไกการจัดการ
ความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย

ศึกษาวิจัยและ
พัฒนาองค์ความรู้

ทางด้านการ
จัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย

การจัดการความเสี่ยงจาก

สาธารณภัย มีประสิทธิภาพ

มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

ในระดับสากล

ช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย ฟื้นฟูบูรณะ
พื้นที่ประสบสาธารณภัย 
ด้วยความรวดเร็วทั่วถึง 

และเป็นธรรม

พัฒนาการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยให้เป็นไป

ตามมาตรฐานตามหลักสากล 
และพัฒนามาตรฐานให้เทียบ

เท่าในระดับสากล

การช่วยเหลือสงเคราะห์

ผู้ประสบภัย ฟื้นฟูบูรณะพื้นที่

ประสบสาธารณภัย ด้วยความ

รวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม

พัฒนาและลงทุนในเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และทรัพยากร ในระบบ
เตือนภัย ระบบสื่อสาร และจัดการ
สาธารณภัย ให้เพียงพอและมีความ

พร้อมต่อการปฏิบัติงาน
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ทรัพยากรในการจัดการ

สาธารณภัย มีเพียงพอและมี

ความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน

พัฒนาระบบใน
การติดตาม ตรวจ
สอบ และประเมิน
ผลการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ในแต่ละระดับ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานและเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
ให้มีความเป็นเอกภาพ

การบูรณาการความร่วมมือเครือข่าย
ให้เป็นเอกภาพและมีการด�าเนินการ

ไปในทิศทางเดียวกัน

เครือข่ายระหว่างประเทศมีความ
ร่วมมือในการจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัย

ปรับปรุงแก้ไข

กฎระเบียบที่เป็น

อุปสรรคต่อการ

ด�าเนินงาน

บูรณาการเครือข่าย สร้างการมีส่วนร่วมใน

การขับเคลื่อนผลักดันการด�าเนินการตาม

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แห่งชาติ และแผนการจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัยด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เสริมสร้างความร่วมมือ
เครือข่ายระหว่างประเทศ 
และสร้างบทบาทน�าในการ
จัดการความเสี่ยงจาก

สาธารณภัยในเวทีระหว่าง
ประเทศ

พัฒนาเชื่อมโยงคลังข้อมูล 
สาธารณภัยแห่งชาติ ให้มี

ความเป็นเอกภาพ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องสามารถน�าไปใช้

ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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พัฒนาระบบการ

วิเคราะห์และประเมิน

ความเสี่ยงจาก

สาธารณภัยที่เชื่อมโยง

กับหน่วยงานเครือข่าย

คลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติได้รับ
การบูรณาการเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์

ด้านการบริหารจัดการได้อย่าง
มีประสิทฺธิภาพ

 ยทุธศาสตร์ที ่2 : บรูณาการด้านการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานและเครอืข่าย 

ทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศให้มีความเป็นเอกภาพ ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์ 5 กลยุทธ์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชน เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร และเครือข่าย 

ให้มีความรู้ ตระหนัก มีวัฒนธรรมความปลอดภัย และมีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ตามแนวทางประชารัฐ ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชน เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร และเครือข่าย ให้มีความรู้ ตระหนัก มีวัฒนธรรม
ความปลอดภัยและมีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแนวทางประชารัฐ

เสริมสร้างศักยภาพ ความเข้มแข็งของ
ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร และเครือข่าย

ให้มีภูมิคุ้มกันและความพร้อมในการจัดการ

ความเสี่ยงจากสาธารณภัยเบื้องต้นได้
ด้วยตนเอง

เผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการ

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย สร้างการเรียนรู้ 

ตระหนัก จิตส�านึกมีส่วนร่วม และเตรียม

รับมือกับสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
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ประชาชน เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร และ
เครือข่ายมีภูมิคุ้มกันและมีความเข้มแข็งสามารถบริหาร
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง

ประชาชน เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร และ
เครือข่ายมีความรู้ ตระหนัก มีวัฒนธรรมความปลอดภัย 
และมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จัดตั้งสถาบันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับประเทศ และจัดให้มีการฝึกอบรมการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ครอบคลุม

ทุกพื้นที่ของประเทศ และให้มีการจัดการ
ฝึกอบรมร่วมกับต่างประเทศ
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ไปสู ่แผนปฏิบัติการอย่างครบถ้วนตามเป้าหมาย
ที่ก�าหนดไว้หรือไม่ 
  v ช่วงระหว่างการด�าเนินงานตามแผน 
โดยมุง่เน้นการตดิตามความก้าวหน้าของการด�าเนินงาน 
ตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมที่ก�าหนดไว้ว่า 
มคีวามก้าวหน้าเป็นไปตามแผนงาน แผนงบประมาณ 
และที่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก�าหนดไว้หรือไม่ 
  v ช่วงสิ้นสุดการด�าเนินงาน โดยมุ่งเน้น
การประเมนิผลการด�าเนินงานทัง้ในส่วนของผลผลติ 
(Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ทั้งในด้าน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถ
ประเมนิได้ทัง้ในส่วนของการประเมนิแผนปฏบัิตกิาร 
ซึ่งเป็นการพิจารณาว่าแผนประจ�าปีที่ด�าเนินงาน
มคีวามส�าเรจ็ตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้หรอืไม่ รวมถึง
การประเมนิแผนยทุธศาสตร์ เพือ่ให้ทราบว่าเป้าหมาย
ระยะปานกลางทีก่�าหนดไว้มแีนวโน้มของความส�าเร็จ
ที่เกิดขึ้นตามที่ก�าหนดไว้หรือไม่ 
 4) การถ่ายทอดเป้าประสงค์ ตัวชีว้ดั สู่ระดบั
หน่วยงาน และระดับบคุคล ถือเป็นกลไกหน่ึงในการ
ขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ฯ รวมถึงการมีระบบประเมินผล

ที่มีความชัดเจน สอดคล้องกันในแต่ละระดับ

 1) การส่ือสารถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 
โดยด�าเนินการผ่านกลไกของช่องทางต่างๆ อาทิ 
การมอบนโยบาย ค�าสั่งมอบหมายงาน การจัดท�า
บันทึกข้อตกลง จัดประชุมชี้แจง การสัมมนา 
จัดท�าเอกสารแจ้งเวียน / เผยแพร่ทางเอกสาร 
ทางอินทราเน็ต / อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
 2) การจัดท�าแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี 
(Action Plan) ถือว่าเป็นสิง่ส�าคญัในการขบัเคลือ่น
แผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ซึง่แผนปฏบิติัการ
ถือเป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อยืนยันความส�าเร็จในการ
ปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ 
ภายใต้แผนงาน / โครงการต่างๆ โดยใช้หลักการ
บรหิารโครงการ ได้แก่ การวเิคราะห์ ก�าหนด วางแผน 
ด�าเนินงาน ติดตาม ควบคุม และประเมินผล
โครงการ 
 3) การก�ากับ ตดิตามและประเมนิผลสัมฤทธ์ิ
ของแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติ การ 
แบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา 
  v ช่วงก ่อนการด�าเนินงานตามแผน
โดย มุง่เน้นการตดิตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ที่ก�าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ได้รับการขับเคลื่อน

4.  การขบัเคล่ือนแผนยทุธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 – 2564 ประกอบด้วย

 ยทุธศาสตร์ที ่4 : พฒันาองค์กรและบคุลากรไปสูก่ารเป็นองค์กรทีม่ขีดีสมรรถนะสงู และสามารถรองรบั

ความเปลี่ยนแปลงได้ ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาองค์กรและบุคลากรไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงได้
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ขีดความสามารถขององค์กรเพิ่มขึ้น

เสริมสร้างศักยภาพองค์กรในการด�าเนินงาน

บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพ

การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งพัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (HRD , HRM)
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน

แผนภูมิการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 – 2564

แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 – 2564

การสื่อสารถ่ายทอดยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
เพิ่มศักยภาพการจัดการ              

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย
การช่วยเหลือสงเคราะห์               

และฟื้นฟู
ให้มีประสิทธิภาพและ

มีมาตรฐานตามหลักสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
บูรณาการด้านการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ระหว่างหน่วยงานและ

เครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งใน
และต่างประเทศให้มีเอกภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้างความเข้มแข็งแก่

ประชาชน เอกชน ชุมชน 
ท้องถิ่น อาสาสมัคร และ

เครือข่าย ให้มีความรู้ ตระหนัก
มีวัฒนธรรมความปลอดภัย 
และมีส่วนร่วมในการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ตามแนวทางประชารัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาองค์กรและบุคลากร
ไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูง และสามารถ
รองรับความเปลี่ยนแปลงได้

การมีส่วนร่วมของ

ภาคีเครือข่าย 

หน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง

กฎระเบียบ / 

งบประมาณ / 

การประชาสัมพันธ์

ระดับ
นโยบาย

ระดับ
ปฏิบัติ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี /แผนปฏิบัติราชการประจ�าปี

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคล

การก�ากับติดตาม

และประเมินผล
สัมฤทธิ์ของแผน

ยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการ
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1.7 งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รบังบประมาณตามพระราชบัญญติังบประมาณรายจ่ายประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�านวน 6,345.0213 ล้านบาท และเหลือส�าหรับการบริหารงาน / โครงการ 

และงบประมาณจริง รวม 7 แผนงาน งบประมาณทั้งสิ้น 6,195.6350 ล้านบาท ประกอบด้วย

แผนงาน
จ�านวนเงิน 

(ล้านบาท)

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1,445.1630

2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน�้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4,291.7535

3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ

ภูมิอากาศ และภัยพิบัติ

340.0000

4. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 5.2000

5. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 175.7262

6. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3.8000

7. แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ

ในประเทศ

83.3786

รวมงบประมาณที่ได้รับตามพ.ร.บ. 6,345.0213

หัก พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2560 169.6330

บวก งบบุคลากรที่ได้รับเพิ่มเติมจากกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) 20.2467

คงเหลือ งบประมาณส�าหรับบริหารงาน / โครงการทั้งสิ้น 6,195.6350
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน

แบ่งเป็น 4 ผลผลิต ดังนี้

ตารางแสดงงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�าแนกตามผลผลิต

ที่ ผลผลิต งบประมาณรวม
งบรายจ่ายประจ�า

งบลงทุน
บุคลากร ด�าเนินงาน เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น

1 การใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
จัดการผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะ

ภูมิอากาศ 

1,465.4097 1,430.1735 35.2362

2 มาตรการ การป้องกันและ

เตือนภัยจากสาธารณภัย 

484.0620 232.6590 170.8838 80.5192

3 ให้การบรรเทา และฟื้นฟู

บูรณะโครงสร้างพื้นฐาน

หลังภัยพิบัติผ่านพ้นไปแล้ว

4,038.8583 71.4611 62.9855 10.6089 3,893.8028

4 การเตือนภัยพิบัติ 207.305 175.4314 31.8736

4 ผลผลิต 6,195.6350 1,430.1735 514.7877 62.9855 181.4927 4,175.8286

เป็นงบรายจ่ายประจ�า 2,169.1927

เป็นงบลงทุน 4,006.1956

รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 6,195.6350

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 29 กันยายน 2560
 งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงจ�านวนทั้งสิ้น 6,195.6350 ล้านบาท เบิกจ่ายได้จ�านวนเงิน 

2,939.6416 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.45 จ�าแนกเป็น 

 v งบรายจ่ายประจ�า เบิกได้ 2,076.6636 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 95.35

 v งบรายจ่ายลงทุน เบิกได้  862.9980 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.48
ดังปรากฏตามตาราง
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ตารางสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

หน่วย : ล้านบาท

 

 ผลการเบกิจ่ายของ ปภ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของมาตรการ เพิม่ประสทิธิภาพ

การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทีค่ณะรัฐมนตรกี�าหนดเป้าหมายการเบกิจ่าย
ภาพรวมที่ร้อยละ 96 และรายจ่ายลงทุนที่ร้อยละ 87 เนื่องจากงบประมาณของ ปภ. เป็นรายจ่ายลงทุนถึง

ร้อยละ 65 โดยร้อยละ 77 ของงบประมาณรายจ่ายลงทนุเป็นการจัดหาเคร่ืองจักรกลขนาดใหญ่ เพือ่ประสทิธิภาพ

ในภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยอปุกรณ์ต้องสัง่ซือ้จากต่างประเทศซึง่ระยะเวลาในการ

ส่งมอบไม่น้อยกว่า 270 – 450 วัน ในปีงบประมาณสามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 15 การเบิกจ่ายจะสามารถ

เบกิจ่ายได้ครบถ้วนเมือ่มีการส่งมอบตามเง่ือนไขของสญัญาแล้ว จึงไม่สามารถเบกิจ่ายงบประมาณได้ทัง้หมด
ภายในปีงบประมาณ จ�าเป็นต้องกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี

ประเภท
งบรายจ่าย

กรอบวงเงินตาม 
พ.ร.บ. 

งบประมาณฯ

น�าไปจัดท�า
พ.ร.บ.โอน
งบประมาณ
รายจ่าย

พ.ศ. 2560

โอน
เปล่ียนแปลง
งบประมาณ
(ล้านบาท)

กรอบวงเงินตาม
พ.ร.บ.ฯ 
(หลังโอน

เปลี่ยนแปลงและ
พ.ร.บ.โอน)

มาตรการฯ
ร้อยละ
สะสม

ผลการเบิกจ่าย

จ�านวนเงิน ร้อยละ งบประมาณคงเหลือ

ภาพรวมทั้งสิ้น 6,345.0123 169.6330 20.2467 6,195.6350 96 2,939.6416 47.45 3,255.9934

รวมรายจ่ายประจ�า 2,169.1927 - 8.8326 2,178.0253 2,076.6636 95.35 101.3617

รวมรายจ่ายลงทุน 4,175.8286 169.6330 11.4141 4,017.6097 862.9780 21.48 3,154.6317

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภาพรวม 6,261.6427 169.6330 20.2467 6,112.2564 96 2,927.1411 47.89 3,185.1153

1. งบบุคลากร 1,409.9268 - 20.2467 1,430.1735 1,428.0994 99.85 2.0741

2. งบด�าเนินงาน 514.7877 - 1.4091 513.3786 427.4423 83.26 85.9363

3. งบลงทุน 4,092.4500 169.6330 11.4141 3,934.2311 850.4775 21.62 3,083.7536

4. งบเงินอุดหนุน 62.9855 - 1.5000 64.4855 63.8993 99.09 0.5862

5. งบรายจ่ายอื่น 181.4927 - 11.5050 169.9877 157.2227 92.49 12.7650

รายจ่ายประจ�า 2,169.1927 - 8.8326 2,178.0253 98 2,076.6636 95.35 101.3617

รายจ่ายลงทุน 4,092.4500 169.6330 11.4141 3,934.2311 87 850.4475 21.62 3,083.75357

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบด�าเนินงาน 1.9700 1.9700 -

งบลงทุน 81.4086 - 1.9700 83.3786 12.5004 14.99 70.8782

รายจ่ายลงทุน 83.3786 - - 83.3786 12.5004 14.99 70.8782



ส่วนที่ 2
ผลการด�าเนินงานส�าคัญ
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 นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวถึงนโยบายรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์ 
เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส�าคัญในการ
ขบัเคลือ่นปฏรูิปประเทศด้านต่างๆ เพือ่ปรับแก้ จัดระบบ ปรับทศิทาง และสร้างหนทางพฒันาประเทศให้เจริญ
สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วรุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้กอปรกับ
สาธารณภัยในประเทศไทยมีแนวโน้มทวคีวามรุนแรงและซบัซ้อนมากขึน้ สร้างความสญูเสยีต่อชวีติและทรพัย์สนิ
ของประชาชน รวมถึงส่งผลกระทบต่อการพฒันาประเทศ การจัดการสาธารณภัยทีเ่ป็นระบบเป็นกลไกส�าคญั
ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
 รัฐบาลและคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ได้ให้ความส�าคญักับการเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัย
ที่สอดคล้องกับความเสี่ยง จึงได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย โดย ปภ. ปรับกลไกการจัดการสาธารณภัย
โดยน�าเสนอโมเดล “การจัดการสาธารณภัย : ปภ. 4.0” (พ.ศ. 2560 – 2579) ให้รองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีของโลก ยุคดิจิทัล มุ่งจัดการสาธารณภัยอย่างยั่งยืน โดยประสานพลัง “ประชารัฐ” เป็นกลไก
ส�าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการสาธารณภัยเชิงรุกที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงทุกมิติ ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 
ปภ.ได้ด�าเนินโครงการ ดังนี้

การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0

1. การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายให้มีภูมิคุ้มกัน
จากสาธารณภัยในทุกระดับ

 ส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่ เสี่ยงภัยมีศักยภาพ
ในการรบัมอืและจัดการภัยพบิตัติามแนวคดิการจัดการ
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน 
ควบคู่กับการผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
สร้างเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในระดบัพืน้ที ่อกีทัง้พฒันางานอาสาสมคัรให้เป็นระบบ
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ปภ. ในฐานะศูนย์ อปพร. กลาง มีภารกิจใน
การสร้างแกนน�าความคดิและนโยบายการปฏบิตังิาน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เกิดการ
ขบัเคลือ่นงานอาสาสมัครให้เป็นไปในทศิทางเดียวกัน
ทั้งประเทศ ดังน้ัน ในปี พ.ศ. 2560 จึงได้ด�าเนิน
โครงการต่างๆ ดังนี้

 1.1 โครงการ สัมมนาผู้น�า อปพร. และ
พิธีมอบรางวัลศูนย์ อปพร. และ อปพร. ดีเด่น 
ประจ�าปี 2560
 1.2 โครงการรวมพลคนกู้ภัย สานพลัง
ประชารัฐ อาสากู้ภัยร่วมสร้างสังคมไทยปลอดภัย
ยั่งยืน
 1.3 โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนแก่ อปท.
 1.4 โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
 1.5 โครงการยกย่องเชดิชเูกียรตขิอง อปพร.
 1.6 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างค่านิยม 
ความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนในการป้องกันและปราบปรามการทจุริต



19

ส่วนที่ 2 ผลการด�าเนินงานส�าคัญ

รายงานประจ�าปี 2560  Annual Report 2017

 เพื่อให้ผู้น�า อปพร. มีภาวะความเป็นผู้น�า
และเป็นแกนน�าในการน�าความคิดและนโยบาย
การปฏบิตังิานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ไปขยายผลให้แก่ อปพร. ทัว่ประเทศ และเพือ่ให้เกิด
ความสามคัคใีนหมูค่ณะ ส่งผลให้งาน อปพร.มคีวาม

คล่องตวัและมปีระสทิธิภาพ สามารถปฏบิตัติามนโยบาย
ทีมุ่ง่เน้นการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การบูรณาการข้อมูลและ
การท�างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และเป็นการ
เสริมสร้างขวัญก�าลังใจให้แก่ อปพร. ทั่วประเทศ

1.1 โครงการสัมมนาผู้น�า อปพร. และพิธีมอบรางวัลศูนย์ อปพร. 
 และ อปพร. ดีเด่น ประจ�าปี 2560

ภาพกิจกรรม
โครงการสัมมนาผู้น�า อปพร. ประจ�าปี 2560

และพิธีมอบรางวัลศูนย์ อปพร. และ อปพร. ดีเด่น ประจ�าปี 2560
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1.2 โครงการรวมพลคนกู้ภัย สานพลังประชารัฐ อาสากู้ภัยร่วมสร้างสังคมไทย
 ปลอดภัยยั่งยืน

ความเป็นมา 

 ศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ ปภ. แก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างมูลนิธิ และสมาคมกู้ชีพกู้ภัย

ผลการด�าเนินงาน 

 ด�าเนินการ 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 เป็นโครงการ “รวมพลคนกู้ภัยสานพลังประชารัฐอาสากู้ภัยร่วมสร้าง
สังคมไทยปลอดภัยยั่งยืน” เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 ผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 2,381 คน ณ ศูนย์ประชุม
ธรรมศาสตร์ รังสิต รุ่นที่ 2 โครงการ “รวมพลคนกู้ภัยสานพลังประชารัฐอาสากู้ภัยร่วมสร้างสังคมไทย
ปลอดภัยยั่งยืนสัญจร” เมื่อวันที่ 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 132 คน จาก 10 องค์กร 
ณ องค์การบรหิารส่วนต�าบลแม่ร�าพงึ อ�าเภอบางสะพาน จังหวดัประจวบครีขีนัธ์ เพือ่ร่วมท�ากิจกรรมซ่อมแซม
บ้านเรือนผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

ภาพกิจกรรม
โครงการรวมพลคนกู้ภัยสานพลังประชารัฐ อาสากู้ภัยร่วมสร้างสังคมไทยปลอดภัยยั่งยืน
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ความเป็นมา 

 พระราชบญัญตัป้ิองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
กิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 
ก�าหนดให้ อปท.เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ก�ากับดูแล 
อปพร. ในพืน้ที่ทีร่บัผิดชอบ โดย ปภ. เป็นหน่วยงาน
ในฐานะศูนย์ อปพร. กลางมีหน้าที่ในการสนับสนุน
การบริหารกิจการ อปพร.

ผลการด�าเนินงาน

 สนง. ปภ. จังหวดั 76 จังหวดั และศนูย์ ปภ. เขต 
18 แห่ง ด�าเนินการครอบคลุมทุกพื้นที่

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

 การบริหารจัดการ อปพร. สามารถเชื่อมโยง
กับคลงัข้อมลูสาธารณภัยแห่งชาติ โดยผู้ทีเ่ก่ียวข้อง
สามารถน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ และสนับสนุน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถ
ด�าเนินการช่วยเหลอืประชาชนได้อย่างรวดเรว็ทนัต่อ
เหตุการณ์

1.3 โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกิจการ
 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแก่ อปท.

ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือนแก่ อปพร. 
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ความเป็นมา 

 พระราชบญัญตัป้ิองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550 มาตรา 41 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
พ.ศ. 2553 ข้อ 25 

ผลการด�าเนินงาน 

 ผู้มีชื่อเสียงในสังคม ประกอบด้วย ผู้น�าทาง
สังคม ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ 
นกัแสดง นกัร้อง สื่อมวลชน ผูน้�าระดบัทอ้งถิน่และ

ชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เกิดความ
ตระหนัก ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

 ศูนย์ อปพร. กลาง มีก�าลัง อปพร. ช่วยเหลือ
ภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เกิดการขยายเครือข่ายความร่วมมือในระดับต่าง ๆ 
ท�าให้การปฏิบัติงานมีความเข้มแข็ง ประชาชนมี
ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

1.4  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
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1.5 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติของ อปพร.

ความเป็นมา

 อปพร. เป็นเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนที่มีบทบาทส�าคัญในการช่วยเหลืองานภาครัฐ
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยความเข้มแข็งและเสียสละมาโดยตลอด ปภ. ในฐานะ
หน่วยงานกลางจึงได้ด�าเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติของ อปพร. ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและ
ก�าลังใจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ อปพร.

ผลการด�าเนินงาน 

 มีการเสริมสร้างขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานของ อปพร. เป็นรางวัลประเภทต่าง ๆ ให้ปรากฏต่อ
สาธารณชน จ�านวน 6 ประเภทรางวัล คือ 1) รางวัล อปพร. ดีเด่น 77 รางวัล 2) รางวัลศูนย์ อปพร. ดีเด่น 
62 รางวัล 3) รางวัลการเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ 4) รางวัลแมด่เีดน่แห่งชาติ 6 รางวัล 
5) รางวัลอาสาสมัครดีเด่น 19 รางวัล 6) รางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร 10 รางวัล

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

 เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีศักยภาพและมีความเข้มแขง็
มากขึ้น ส่งผลให้กิจการ อปพร.มีการแข่งขันเพื่อให้เกิดการพัฒนางานและก้าวหน้ามากขึ้น ท�าให้สามารถ
ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างยั่งยืน

ภาพกิจกรรม
การยกย่องเชิดชูเกียรติของ อปพร.

รางวัลศูนย์ อปพร. ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น รางวัลแม่ดีเด่น

รางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรรางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รางวัลอาสาสมัครดีเด่น



24

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  Department of Disaster Prevention and Mitigation

ความเป็นมา 

 กระทรวงมหาดไทย และส�านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) 
ได้ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืในการป้องกัน
และปราบปรามการทจุริต เมือ่วนัที ่3 ธันวาคม 2557 
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือตามนโยบายของรัฐบาล
ทีเ่ก่ียวข้องกับแผนปฏบิตักิารป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
ร่วมเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต
ให้แกส่ังคมไทย

ผลการด�าเนินงาน 

 การสร้างเครอืข่าย อปพร. เพือ่ร่วมกันสอดส่อง
ดแูลรกัษาผลประโยชน์ของชาต ิในพืน้ที ่76 จังหวดั 
โดยมี อปพร. ที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้นจ�านวน 
8,143 คน
 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

 อปพร.มคีวามตระหนักรูถึ้งเร่ืองความซือ่สตัย์
สจุรติและการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและ
ประพฤตมิชิอบ และเป็นแบบอย่างทีด่แีก่ท้องถ่ินและ
ชุมชน สามารถลดปัญหาการทุจริตในระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศ ส่งผลให้ประเทศมีภาพลกัษณ์ทีดี่
ปราศจากการคอร์รัปชั่น

1.6 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่อาสาสมัคร
 ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย 

ฝ่ายพลเรือนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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 โดยส่งเสริมบทบาทการเป็นประเทศแกนน�าด้านการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ 
ในภูมภิาคอาเซยีนและประชาคมโลกภายใต้กรอบการด�าเนินงานเซนไดเพือ่การลดความเสีย่งจากภัยพบิตั ิพร้อมทัง้
จัดตั้งทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองขนาดกลาง (Medium USAR Team) รวมถึงวางระบบคลังสิ่งของ 
ส�ารองจ่าย และระบบโลจิสตกิส์ในการส่งต่อความช่วยเหลอืไปยงัประเทศสมาชกิอาเซยีนทีป่ระสบภัยขนาดใหญ่
โครงการที่ด�าเนินการ ดังนี้
 2.1 การพัฒนาทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองของประเทศไทยไปสู่มาตรฐาน INSARAG
 2.2 ความเชื่อมโยงระหว่างงานด้านการจัดการภัยพิบัติกับประชาคมอาเซียน
 2.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งของส�ารองจ่าย (E-Stock)

การยกระดับการจัดการสาธารณภัยระหว่างประเทศ
สู่มาตรฐานสากล

2.

ความเป็นมา

 1. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความร่วมมือ
ระหว ่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม (2) แนวทางการปฏิบัติ
การสร้างบคุลากรในการปฏบิตังิานให้ความช่วยเหลอื
ด้านมนุษยธรรม ได้ก�าหนดให้มีการจัดตั้งชุดค้นหา
และกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติ (National Urban 
Search and Rescue Team : USAR Team) 
ตามมาตรฐานของคณะที่ปรึกษาด้านการค้นหาและ
กู้ภัยในเขตเมอืงสากล (International Search and 
Rescue Advisory Group : INSARAG) กระทรวง
มหาดไทย โดย ปภ. เป็นผู้ประสานงานด้านนโยบาย 
(Policy Focal Point) และด้านปฏบิตักิาร (Operation 
Focal Point)

 2. ที่ประชุมระดับภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก 
พ.ศ. 2559 ณ เมืองซอีาน สาธารณรฐัประชาชนจีน 
เห็นควรเสนอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการฝึก
ซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก
ในปี พ.ศ. 2562

2.1 การพัฒนาทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองของประเทศไทยไปสู่มาตรฐาน 
 INSARAG

 3. ปภ.เตรียมการและจัดการฝึกซ้อมแผน
เผชิญเหตุระ ดับ ภู มิภาคเอเชีย - แปซิฟ ิ ก 
ในปี พ.ศ. 2562
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ผลการด�าเนินงาน

 1. ได้จัดการประชุมเตรียมการเพื่อจัดการ

ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวระดับภูมิภาค

เอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 2 เม่ือวันศุกร์ที่ 5 

พฤษภาคม 2560 โดยมีนายสุปกิต โพธ์ิปภาพันธ์ 

รองอธิบดี ปภ. ฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน มติที่

ประชุมให ้ด�าเนินการขอรับการสนับสนุนด ้าน 

INSARAG จากเครอืรัฐออสเตรเลยี ตามค�าแนะน�า

ของกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่าง

ประเทศ

 2. การประชุมหารือส�าหรับแนวทางปฏิบัติ

เพื่อเตรียมการขอรับการสนับสนุนด้าน INSARAG 

เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 โดยมีนายกอบชัย 

บญุอรณะ รองอธิบดี ปภ. ฝ่ายปฏบิตักิาร เป็นประธานฯ 

และได้มกีารหารือร่วมกับผู้แทนกรมองค์การระหว่าง

ประเทศ และกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวง
การต่างประเทศ และสถานเอกอคัรราชทตูออสเตรเลยี

ประจ�าประเทศไทย โดย อปภ. ได้เห็นชอบแผนการ
ด�าเนินงานเพือ่การเป็นเจ้าภาพดงักล่าว และมหีนังสอื

ขอรับการสนับสนุนจากเครือรัฐออสเตรเลียอย่าง

เป็นทางการ 2 ด้าน ได้แก่ 1) การเป็นเจ้าภาพจดัการ
ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวระดับภูมิภาค

เอเชีย - แปซิฟิก พ.ศ. 2562 และ 2) การพัฒนา

ศักยภาพด้านการค้นหาและกู้ภัยในระยะยาว
 3. ปภ. ได้เข้าร่วมกิจกรรมของ INSARAG 

ประจ�าปี พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

  (1) การเข้าร่วมสงัเกตการณ์การประเมนิ
ทมีซ�า้ (INSARAG External Reclassification : IER) 

ตามมาตรฐาน INSARAG ของทีมค้นหาและกู้ภัย

ในเขตเมืองขนาดใหญ ่ของรัฐ นิวเซาท ์ เวลส ์ 

(New South Wales Task Force : AUS-2) 

ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2560 

ณ เมอืงซดินีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ เครือรัฐออสเตรเลยี

  (2) การเข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนเผชญิเหตุ

แผ่นดินไหวระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก พ.ศ. 2560 

และการประชุมระดับภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก 

พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 11 - 15 กันยายน 2560 
ณ เมืองปุตราจายา สหพันธรัฐมาเลเซีย โดย

นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดี ปภ. ฝ่ายปฏิบัติการ 

และคณะผู้แทน ปภ. จ�านวน 2 คน ได้ยืนยันการ

เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับ
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ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก พ.ศ. 2562 ต่อที่ประชุม

ดังกล่าว และแจ้งการด�าเนินความร่วมมอืระดบัรฐับาล

กับเครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อขอรับการสนับสนุน
การเป็นเจ้าภาพการฝึกซ้อมแผนข้างต้น และการพฒันา

ศักยภาพด้านการค้นหาและกู้ภัยระยะยาว 

 นอกจากนี้ คณะผู้แทน ปภ. ได้มีการประชุม

หารือกับ Mr.Paul Bailey ต�าแหน่ง Chief 

Superintendent ผู้ประสานงานที่ได้รับมอบหมาย

จากรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลีย และทีมเจ้าหน้าที่

ดับเพลิงและกู้ภัยแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ (Fire and 

Rescue NSW) พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กระทรวง 

การต่างประเทศของเครือรฐัออสเตรเลยี ในระหว่าง

การประชุมข้างต้น ซึ่งเครือรัฐออสเตรเลียได้ยืนยัน

ความพร้อมในการให้การสนับสนุนประเทศไทย 

โดยจัดส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้ามาประเมินศักยภาพ
ทีมค้นหาและกู ้ภัยในเขตเมืองของประเทศไทย 

(Scoping Mission) ระหว่างวนัที ่8 - 10 พฤศจิกายน 

2560 เพื่อวางแผนการด�าเนินการพัฒนาศักยภาพ

ด้านการค้นหาและกู้ภัยของประเทศไทย

ภาพการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
ระหว่างวันที่ 11 - 13 กันยายน 2560

ผู้เข้าร่วมประมาณ 400 คน จาก 32 ประเทศ 
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ภาพการประชุมระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
ระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2560

 4. ปภ .  ไ ด ้ ด� า เ นิ น โ ค ร ง ก า รป ร ะชุ ม 
เชิงปฏิบัติการ “การประเมินศักยภาพทีมค้นหาและ
กู้ภัยในเขตเมอืงของประเทศไทย (Scoping Mission)” 
ซึ่งมีการด�าเนินการเป็น 2 ระยะ ดังนี้
  ระยะที ่1 การประชมุเชงิปฏบิตักิาร หัวข้อ 
“การประเมนิศกัยภาพทมีค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง
ของประเทศไทย (Scoping Mission)” เมื่อวันที่ 8 - 
10 พฤศจิกายน 2560 เพื่อประเมินความพร้อม
ของประเทศไทยในการพฒันาไปสูท่มีค้นหาและกู้ภัย
ในเขตเมืองขนาดกลาง (Medium USAR Team) 
ทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ ภายใต้
มาตรฐาน INSARAG

การด�าเนินการ 

 ปภ. ได้ประชุมหารือกับผู้แทนกรมองค์การ
ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทน
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และผู้แทน
จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม ได้แก่ 
กองทัพไทย กองทัพบก และกองทัพเรือ โดยมี
นายกอบชยั บุญอรณะ รองอธิบด ีปภ. ฝ่ายปฏบัิตกิาร 
เป็นประธานฯ และมี พล.ต.นพ.คเชนทร์ ป่ินสวุรรณ 
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกช่วยราชการ โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า เป็นวิทยากรด�าเนินกิจกรรม และ 
Ms.Samantha Orr และนายนิธิรัตน์ ศรีศริิโรจนากร 
ผู้แทนจาก UNOCHA ประจ�าประเทศไทย เข้าร่วม
การประชุมเพื่อร่วมให้ข้อเสนอแนะ 
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  ระยะที ่2 การประชมุเชงิปฏบิตักิาร หัวข้อ 
“แนวทางการพฒันาศกัยภาพด้านการค้นหาและกู้ภัย
ของประเทศไทยเพื่อการเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อม
แผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก 
พ.ศ. 2562” เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 
เพื่อก�าหนดแผนงานการด�าเนินการร่วมกับหน่วยงาน

ภาคีเครือข่ายตลอดปี พ.ศ. 2561 - 2562 และ
จัดเตรียมร่างแนวคิด (Concept Note) ส�าหรับ
เสนอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อมแผน
เผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก พ.ศ. 2562 
ต่อคณะรัฐมนตรี ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561
  



31

ส่วนที่ 2 ผลการด�าเนินงานส�าคัญ

รายงานประจ�าปี 2560  Annual Report 2017

2.2 ความเชือ่มโยงระหว่างงานด้านการ
 จดัการภยัพิบัติกบัประชาคมอาเซยีน

 การจัดการภัยพิบัติเป็นสาขาหน่ึงภายใต้
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN 
Socio-Cultural Community: ASCC) ข้อ B.7 
Strengthen ASEAN Cooperation on Disaster 
Management and Emergency response) และ
ในส่วนของประชาคมการเมืองและความมั่นคง 
(ASEAN Political – Security Community) ข้อ B.5 
Building disaster – resilient nations and 
safer communities โดยกฎหมายหรือพันธกรณี
ทีร่องรับการด�าเนินการความร่วมมอือาเซยีนด้านการ
จัดการภัยพิบัติคือเอกสารที่เรียกชื่อว่าความตกลง
อาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้
สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ASEAN Agreement 
on Disaster Management and Emergency 
Response (AADMER) ภายใต้ความตกลงดงักล่าว
ขณะน้ีได้มีการจัดท�าแผนงานความตกลงอาเซียน
ว่าด้วยการจัดการภัยพบิตัแิละการตอบโต้สถานการณ์
ฉุกเฉิน (ASEAN Agreement on Disaster 
Management and Emergency Response Work 
Programme 2016 – 2020) และปฏิญญาอาเซียน
ว่าด้วยการตอบโต้ภัยพบิตัอิาเซยีนอย่างเป็นหน่ึงเดยีว 
การตอบสนองของอาเซยีนต่อภัยพบิตัเิป็นหน่ึงเดยีว
ในภูมภิาคและภายนอกภูมภิาค (Declaration on One 
ASEAN One Response: ASEAN Responding 
to Disasters as One in the Region and Outside 
the Region)

บทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานร่วม 
(Co-chair) กับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ในคณะท�างานด้านการป้องกันและ
ลดผลกระทบ (Working Group on Prevention 
and Mitigation : P & M) 
 ประเทศสมาชิกได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม 
อินโดนีเซีย กัมพูชา มาเลเซีย และเวียดนาม 
การประชุมคณะท�างานจัดขึ้นรวม 8 ครั้ง โดยจัดที่
ประเทศไทย รวม 6 คร้ัง คณะท�างานด้านการป้องกัน
และลดผลกระทบมีแผนงานและยุทธศาสตร์มุ่งเน้น
การเสริมสร้างศกัยภาพและความรู้ รวมถึงการรณรงค์
ให้ประชาชนตระหนักถึง ภัยพิบัติเพื่อการเตรียม
ความพร้อมรบัมอืกับภัย โดยการจัดท�าโครงการรเิริม่
ความปลอดภัยในโรงเรียน (ASEAN Safe School 
Initiative) การริเร่ิมการสร้างเมืองทีม่คีวามปลอดภัย
จากภัยพิบัติในอาเซียน ภายใต้โครงการสร้างเมือง
ที่ปลอดภัยและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน “Building 
Disaster and Climate Resilient Cities in ASEAN” 
การเสรมิสร้างกรอบนโยบายและริเริม่การพฒันาการลด
ความเสี่ยง โดยพัฒนาศักยภาพการลดความเสี่ยงภัย 
การท�าแผนปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศการเสรมิสร้างความตระหนักแก่ประชาชน 
ในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ตามแนวทางของ
โครงการร่วมมอืเป็นหน่ึงเดยีวเพือ่รบัมอืกับความเสีย่ง
จากภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยการสร้างความเข้มแขง็ของสถาบนั และสนับสนุน
การบูรณาการนโยบายด้านการลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ “Strengthening Institutional and 
Policy Framework on Disaster Risk Reduction 
(DRR) and Climate Change Adaptation 
(CCA) Integration” 



โครงการโรงเรียนอาเซียนปลอดภัย (ASEAN 
Safe school Initiative : ASSI)
 องค์กรหลกัทีด่�าเนินโครงการในระดับภูมภิาค 
ได้แก่ ASEAN Safe School Initiative (ASSI), 
the United Nations Office for Disaster Risk 
Reduction (UNISDR) and Asia – Pacific 
Coalition for Safe School (APCSS) 
องค์กรภาครฐัของประเทศไทย ได้แก่ ส�านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) The Office 
of Basic Education Commission (OBEC) และ 
ปภ. Department of Disaster Prevention and 
Mitigation (DDPM)
กรอบการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้อง
 - กรอบแนวคิดระดับโลกเพื่อส่งเสริมให้
ความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นประเดน็ทีม่คีวามส�าคญั
ภายใต้กรอบวาระการพฒันาและกรอบการลดความเสีย่ง
และความสามารถในการฟ้ืนตวัภายหลงัปี ค.ศ. 2015 
(The Global Alliance for Disaster Risk Reduction 
and Resilience in the Education Sector and 
the Worldwide Initiative for Safe Schools)
 - กรอบแผนงานความปลอดภัยรอบด้าน
ในโรงเรียนของอาเซียน (ASEAN Common 
Framework for Comprehensive School Safety : 
ACFCSS)
 - ยุทธศาสตร์การด�าเนินโครงการโรงเรียน
ปลอดภัยในอาเซียน พ.ศ. 2560 – 2563 (ASSI 
Programme Strategy 2017-2020) ภายใต้
โครงการ ASEAN Safe School Initiative (ASSI) 
ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการส�าคัญ (Flagship Project) 
ของแผนงานความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการ
ภัยพบิตัแิละการตอบโต้สถานการณ์ฉกุเฉนิ (ASEAN 
Agree-ment on Disaster Management and 

Emergency Response Work Programme: 
AADMER Work Programme) 
 - แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้น
การลดความเสีย่งจากสาธารณภัย กลยทุธ์ที ่3 ส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับสร้างแนวปฏิบัติในการ
ลดความเสีย่งความร่วมมือและการด�าเนินงานในระดับ
ประเทศ
 - เครือข่ายโรงเรยีนปลอดภัยในประเทศไทย 
(Thailand School Safety Network : TSSN)
 - คูมื่อความปลอดภัยจากภัยพบัิตใินโรงเรียน
ส�าหรับสถานศึกษาและครู
 - แบบประเมินความพร้อมสถานศึกษาเพื่อ
การลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
 - เอกสาร/แผ่นพับ/เว็บไซต์/วิดีทัศน์ ต่างๆ

โครงการร่วมมอืเป็นหน่ึงเดยีวเพือ่รบัมอืกับความ
เส่ียงจากภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ โดยการสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน 
และสนับสนุนการบูรณาการนโยบายด้านการลด
ความเส่ียงจากภัยพิบัติและการปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ (The Strengthening 
Institutional and Policy Framework on 
Disaster Risk Reduction and Climate 
Change Adaptation Integration)
 องค์กรภาครัฐของประเทศไทย ได้แก่ 
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) The Office of Natural 
Resource and Environment Plan (ONEP) และ 
ปภ. Department of Disaster Prevention and 
Mitigation (DDPM)
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คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประกอบด้วย
 - คณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการ
ภัยพิบัติ ฝ่ายไทย มี ปภ. โดยส�านักวิจัยและความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ และ สปป.ลาว ในฐานะ
คณะท�างานร่วมด้านการป้องกันและลดผลกระทบ
 - องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation 
Agency : JICA)
 - ส�านักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN 
Secretariat)
 - ศูนย์ประสานงานอาเซียนในการให้ความ
ช่วยเหลอืด้านมนุษยธรรม (ASEAN Coordinating 
Centre for Humanitarian Assistance on 
Disaster Management : AHA Centre)

กรอบแผนการด�าเนินงาน
“Work Plan for Strengthening Institutional 
and policy Framework on DRR and CCA 
Integration”

บทสรุป
 วสิยัทศัน์และแผนงานอาเซยีน ในห้วงระยะเวลา 
2015 – 2025 มุ่งเน้นเรื่องประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
โดยให้พลเมืองของอาเซียนมีสิทธิมนุษยชนและ
เสรภีาพขัน้พืน้ฐาน มคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ มคีวามยัง่ยนื 
การจัดการภัยพิบัติเป็นหนึ่งเรื่องส�าคัญ ในประเด็น
ดังกล่าว ภารกิจเรื่องการจัดการภัยพิบัติจ�าเป็นต้อง
มีความร่วมมือทุกภาคส่วน ความร่วมมือข้ามสาขา 
(Cross Sectoral Collaboration) การทีป่ระเทศไทย 
เป็นประธานร่วมในคณะท�างานด้านการป้องกันและ
ลดผลกระทบเป็นประเด็นที่ท�าให้ประเทศไทยมี
บทบาทน�าในเรื่องการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์อาเซียน และในกรอบการด�าเนินงาน
นอกภูมิภาคอาเซียน
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2.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 เพ่ือการจัดการสิ่งของส�ารองจ่าย  
 (E-Stock) 

 ในแต่ละปี ปภ. จะจัดซือ้จัดหาสิง่ของส�ารองจ่าย 
ประเภทข้าวสารอาหารแห้ง น�้าดื่ม เสื้อผ ้า 
เครื่องกันหนาว และเครื่องใช้อื่นๆ ที่จ�าเป็นในการ
ด�ารงชีพ และจัดเก็บส�ารองไว้ที่ส่วนกลาง พร้อมทั้ง
จัดส่งไปสนับสนุน ศูนย์ ปภ. เขต ทั้ง 18 ศูนย์เขต 
และส�านักงาน ปภ. จังหวัดทุกจังหวัด ให้จัดเก็บ
ส�ารองไว้เพือ่แจกจ่ายให้ความช่วยเหลอืแก่ผู้ประสบ
ภัยพบิตัใินระยะแรกทีเ่กิดสาธารณภัย โดยถือปฏบิตัิ
ตามข้อก�าหนด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ว่าด้วยวธีิปฏบิตัเิก่ียวกับสิง่ของส�ารองจ่ายช่วยเหลอื
ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2547 และประกาศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรือ่ง รายละเอยีด
คุณลักษณะเฉพาะและก�าหนดราคากลาง สิ่งของ
ส�ารองจ่าย พ.ศ. 2559
 
ผลการด�าเนินงาน 

 มีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งของ
ส�ารองจ่าย (E-Stock) ของ ปภ. สามารถใช้งาน
ได ้อย ่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในระบบฯ 
จะประกอบด้วยฐานข้อมูล ดังต่อไปนี้
 1. ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการส่ิงของ
ส�ารองจ่าย แสดงข้อมลูการสนับสนุนสิง่ของส�ารองจ่าย
ของส่วนกลาง ศนูย์ ปภ. เขต ส�านักงาน ปภ. จังหวดั 
การแจกจ่ายสิ่งของส�ารองจ่ายของส�านักงาน 
ปภ. จังหวดั ส�านักงาน ปภ. จังหวดัสาขา และการแสดง
ยอดคงเหลอืสิง่ของส�ารองจ่าย รวมทัง้มีแบบรายงาน
ข้อมูลสิ่งของส�ารองจ่าย ซึ่งผู้บริหารสามารถทราบ
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สรุปผลการด�าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพิบัติฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร

ผลการด�าเนินงาน 

สรุปผลการด�าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพบิตัฯิ ในเขตกรุงเทพมหานคร ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 (ตัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 2559 – 30 กันยายน 
2560) ดังนี้
สรุป จ�านวนภัยที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร ใน
พื้นที่ 39 เขต รวมทั้งสิ้น 121 ครั้ง โดยได้ประกาศ
เขตการให้ความช่วยเหลือฯ แล้ว จ�าแนกเป็น
 1) อัคคีภัย จ�านวน 75 ครั้ง
 2) วาตภัย จ�านวน 40 ครั้ง
 3) เกษตร จ�านวน  6 ครั้ง

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีจ�านวน 585 
ครอบครัว 1,675 คน การให้ความช่วยเหลือ
ประกอบด้วย 
 v ค่าจัดหาสิ่งของในการด�ารงชีพเบื้องต้น 
 v ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัย 
  ประจ�า 
 v ค่าจัดการศพ 
 v เงินสงเคราะห์ครอบครัว 
เป็นจ�านวนเงินทัง้สิน้ 11,546,870 บาท จ�าแนกเป็น
 1) อัคคีภัย เป็นเงิน 10,532,930 บาท
 2) วาตภัย เป็นเงิน  1,013,940 บาท
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ข้อมลูและสถานะของสิง่ของส�ารองจ่ายได้อย่างเป็น
ปัจจุบัน (Real Time) อันจะเป็นประโยชน์ในการ
บริหารจัดการสาธารณภัย
 2. ระบบสารสนเทศประกาศเขตการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
แสดงข้อมูล การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพบิติักรณฉีกุเฉนิ รวมทัง้การประกาศสิน้สดุ
สถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. ระบบสารสนเทศการใช้จ่ายเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู ้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน แสดงข้อมูลการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ข้อมูล
การใช้จ่ายเงิน ทดรองราชการเชงิป้องกันยบัยัง้ และ
การชดใช้เงินคืน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพือ่ช่วยเหลอืผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 4. ระบบสารสนเทศส่ิงของบริจาค แสดง
ข้อมูลการรับบริจาคและการจ่ายสิ่งของบริจาค
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

  ผู้บริหารสามารถทราบข้อมูลและสถานะ
ของสิง่ของส�ารองจ่ายได้อย่างเป็นปัจจุบัน (Real Time) 
เพือ่ประโยชน์ในการบรหิารจัดการสาธารณภัย ท�าให้
ผู้ประสบสาธารณภัยได้รบัความช่วยเหลอือย่างรวดเรว็
ด้วยสิ่งของส�ารองจ่ายเพื่อให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่
ในเบื้องต้นได้
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35

ส่วนที่ 2 ผลการด�าเนินงานส�าคัญ

รายงานประจ�าปี 2560  Annual Report 2017

มอบเสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่มและถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัย 
(ข้อมูล สะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)
 1) เสื้อเด็ก  
  มอบแก่ผู้ประสบภัย จ�านวน 185 ตัว
 2) ชุดผู้ใหญ่ชาย (กางเกง) 
  มอบแก่ผู้ประสบภัย จ�านวน 853 ตัว
 3) ชุดผู้ใหญ่หญิง (ผ้าถุง) 
  มอบแก่ผู้ประสบภัย จ�านวน 878 ผืน

 4) ผ้าห่มไหมพรม  
  มอบแก่ผู้ประสบภัย จ�านวน 1,556 ผืน
 5) ผ้าขาวม้า   
  มอบแก่ผู้ประสบภัย จ�านวน 845 ผืน
 6) เสื้อยืด   
  มอบแก่ผู้ประสบภัย จ�านวน 1,720 ผืน
 7) ถุงหิ้ว ปภ.  
  มอบแก่ผู้ประสบภัย จ�านวน 24 กโิลกรมั
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 โดยให้ความส�าคัญกับการคิดค้นนวัตกรรม 
แนวคดิ และการน�าเทคโนโลยทีีท่นัสมยั มาใช้ในการ
พฒันางานด้านการจัดการสาธารณภัย เชงิสร้างสรรค์ 
ภายใต้ความหลากหลายของประเภทภัย และความ
แตกต่างเชิงภูมิศาสตร์ พร้อมสนับสนุนงานวิจัยที่
สามารถต่อยอดและขยายผลในการสร้างศักยภาพ
การจัดการสาธารณภัย ของประเทศ โครงการที่
ด�าเนินการ ดังนี้
 3.1 การจัดหาครภัุณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
และครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
 3.2 โครงการจัดท�าห้องเรียนรู้บนรถสาธิต
แผ่นดินไหวแบบเคลื่อนที่ (Learning Room on 
Mobile Earthquake Simulation Car)
 3.3 โครงการช่วยเหลือแบบให้เปล่าของ
รัฐบาลญี่ปุ่น

ส่งเสริมการน�านวัตกรรม เทคโนโลยี และ พัฒนางานวิจัย
ด้านการจัดการสาธารณภัย

3.

 3.4 โครงการจัดท�าระบบฐานข้อมูลพื้นที่
เสี่ยงอุทกภัยและโคลนถล่ม
 3.5 โครงการนวัตกรรมรถเอทีวีพร้อมเปล
อตัโนมตัต้ินแบบ (Innovation project of prototype’s 
ATV Vehicle with automatic stretcher)
 3.6 ความเชื่อมโยงระหว่างงานด้านการ
จัดการภัยพิบัติกับประชาคมอาเซียน
 3.7 โครงการสนับสนุนอปุกรณ์กู้ชพีกู้ภัยภาย
ใต้การวิจัยและพัฒนา ของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ให้องค์การบริหารส่วนต�าบลบ่อสลี 
อ�าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (ยืมใช้) เพื่อใช้ในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยและอุบัติเหตุทางถนนใน
พื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
 3.8 โครงการจัดท�าวารสาร Disaster Profile 
(วารสารสาระภัย)

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปภ.ได้รบังบประมาณ 
(งบลงทุน) เป็นเงิน 3,200,423,000 บาท เพื่อจัดซื้อ
เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการบริหารจัดการสาธารณภัย
ให้มีมาตรฐาน และมีความพร้อมในการใช้งานในทุก
ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ และเสริมสร้าง
ศกัยภาพของศนูย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 
ให้มีขีดความสามารถในการช่วยเหลือประชาชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้อย่างทั่วถึง 
ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย

 l ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ�านวน 13 
รายการ เป็นเงิน 3,139,423,000 บาท
 l ครุภัณฑ์อื่นๆ (เครื่องสูบน�้าขับด ้วย
เครื่องยนต์ดีเซล อัตราการสูบ 28,000 ลิตร/นาที 
ที่ระยะสูบส่งไม่น้อยกว่า 12 เมตร ติดตั้งบน
เทรลเลอร์ลากจงู พร้อมอปุกรณ์ จ�านวน 50 เคร่ือง) 
เป็นเงิน 61,000,000 บาท
 l โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวง
มหาดไทย โดย ปภ. กับกองทัพบก ในการจัดหา

3.1 การจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อการป้องกัน
 และบรรเทาสาธารณภัย
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 - รถดับไฟป่าพร้อมอุปกรณ์ จ�านวน 18 คัน 
ส่งมอบแล้วเสร็จ 
 - รถบรรทกุน�า้ช่วยดบัเพลงิ ขนาด 10,000 ลติร 
จ�านวน 18 คัน ส่งมอบแล้วเสร็จ 
 - รถยนต์ดับเพลิงอาคาร จ�านวน 18 คัน 
ส่งมอบแล้วเสร็จ 
 - รถผลิตน�้าด่ืม ขนาด 1,000 ลิตร/ชม. 
จ�านวน 20 คัน ส่งมอบแล้วเสร็จ
 - รถดบัเพลงิโฟมและเคมขีนาดใหญ่ จ�านวน 
6 คัน ส่งมอบแล้วเสร็จ 
 - รถยนต์ต่อต้านวินาศกรรม พร้อมอุปกรณ์
ดับเพลิงในอาคารด้วยระบบควบคุมระยะไกล จ�านวน 
18 คัน ส่งมอบแล้วเสร็จ
 - รถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน�้า ขนาดความสูง
ไม่น้อยกว่า 35 เมตร จ�านวน 2 คัน ส่งมอบ
แล้วเสร็จ
 - รถดับเพลิงชนิดหอน�้า ขนาดความสูง
ไม่น้อยกว่า 90 เมตร จ�านวน 4 คนั ส่งมอบแล้วเสร็จ
 - โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวง
มหาดไทย โดย ปภ. กับกองทัพบก ในการจัดหา
อากาศยานปีกหมนุ (Helicopter) เพิม่ประสทิธภิาพ
ในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย จ�านวน 2 ล�า 
อยูร่ะหว่างพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์

ผลสัมฤทธิ์ของงาน

 - เชิงปริมาณ การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง และครภัุณฑ์อืน่ๆ ประจ�าปีงบประมาณ 2560 
ด�าเนินการได้ตามแผน
 - เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพของครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑ์อื่นๆ ประจ�าป ี
งบประมาณ 2560 ตรงตามความต้องการ ในการ
ใช้บริหารจัดการสาธารณภัย และมีความพร้อม
ในการใช้งานในทุกระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ

อากาศยานปีกหมนุ (Helicopter) เพิม่ประสทิธิภาพ
ในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย จ�านวน 2 ล�า เป็นเงิน 
1,700,000,000 บาท (ผูกพัน 3 ปีงบประมาณ) 
แบ่งเป็น
  - ปีงบประมาณ 2560 ตั้งงบประมาณ 
340,000,000 บาท
  - ปีงบประมาณ 2561 ตั้งงบประมาณ 
60,380,000 บาท
  - ปีงบประมาณ 2562 ตั้งงบประมาณ 
1,299,620,000 บาท

ผลการด�าเนินงาน 

 - สะพานถอดประกอบ ได ้ พ ร ้ อมชุ ด
ทอดสะพาน (Bailey Bridge) ขนาดผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 3 เมตร ความยาว 48 เมตร จ�านวน 1 ชุด 
ส่งมอบแล้วเสร็จ 
 - เคร่ืองสูบน�้าขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 
อัตราการสูบ 28,000 ลิตร/นาที ที่ระยะสูบส่ง
ไม่น้อยกว่า 12 เมตร ติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง 
พร้อมอุปกรณ์ จ�านวน 50 เครื่อง ส่งมอบแล้วเสร็จ
 - รถขดุล้อยางกู้ภัยชนิดปรบัระดบัฐานล้อยก
สูงได้ไม่น้อยกว่า 2,200 มม. ขนาดก�าลังขับเคลื่อน
ไม่น้อยกว่า 95 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ขุด-เจาะ-ตัก 
และตัด จ�านวน 6 คัน ส่งมอบแล้วเสร็จ
 - รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว จ�านวน 17 คัน 
ส่งมอบแล้วเสร็จ 
  - รถเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 
200 kVA พร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่าง แบบเสาสูง 
9 เมตร และอุปกรณ์ประจ�ารถ จ�านวน 20 คัน 
ส่งมอบแล้วเสร็จ 
 - รถปฏบิตักิารเคลือ่นย้ายผู้ประสบภัยพร้อม
อุปกรณ์ จ�านวน 41 คัน อยู่ระหว่างรอการส่งมอบ 
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3.2 โครงการจัดท�าห้องเรียนรู้บนรถสาธิตแผ่นดินไหวแบบเคลื่อนที่ 
 (Learning Room on Mobile Earthquake Simulation Car)

 เพื่อเป็นการเร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยง
ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ การผลิตก�าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน 
การเชือ่มโยงการเรียนรูกั้บการท�างาน การให้บคุลากร
ด้านการวจัิยของภาครัฐสามารถไปท�างานในภาคเอกชน 
และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
มช่ีองทางได้เทคโนโลย ีโดยความร่วมมอืจากหน่วยงาน
และสถานบันการศึกษาภาครัฐ

ความเป็นมา 

 ในปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2558 ปภ.ได้จัดท�า
โครงการพฒันานวตักรรมเครือ่งจ�าลองแรงสัน่สะเทอืน
แผ่นดินไหวแบบเคลื่อนที่ (Mobile Earthquake 
Simulator) และโครงการศึกษาจัดท�าห้องสาธิต
การเกิดแผ่นดินไหวต้นแบบขึ้น โดยโครงการพัฒนา
นวัตกรรมเคร่ืองจ�าลองแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว
แบบเคลื่อนที่มีวัตถุประสงค์ที่ มุ ่งออกแบบพัฒนา
เคร่ืองจ�าลองแผ่นดินไหว โดยติดตั้งบนรถบรรทุก
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ส่วนโครงการศึกษาจัดท�า
ห้องเรียนรู้บนรถสาธิตการเกิดแผ่นดินไหวต้นแบบ  
มีวตัถุประสงค์ทีมุ่ง่ตกแต่งรถสาธิตการเกิดแผ่นดนิไหว 
และจ�าลองสถานการณ์แผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้น
ในบ้านเรือนทั้งภายนอก และภายในให้มีเอกลักษณ์
ของ ปภ. เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และแนวทางปฏบิตัทิีถู่กต้องแก่ผูฝึ้กปฏบิตัิ 
เพื่อการปรับพฤติกรรมและอารมณ์จากภัยพิบัติ
แผ่นดินไหว ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเครื่องจ�าลอง

แรงสัน่สะเทอืนแผ่นดินไหวแบบเคลือ่นทีห่รอืรถสาธิต
การเกิดแผ่นดนิไหวต้นแบบดงักล่าว ได้ด�าเนินการเสรจ็
เรียบร้อยแล้ว
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโครงการทัง้สองจะแล้วเสรจ็
ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ แต่เมื่อพิจารณา
รายละเอียดภายในเคร่ืองจ�าลองแรงสั่นสะเทือน
แผ่นดินไหวแบบเคลื่อนที่หรือรถสาธิตแผ่นดินไหว 
พบว่ายังมีพื้นที่ว่างบริเวณส่วนหน้ายังไม่ได้ถูกน�ามา
ใช้ประโยชน์ ดงัน้ัน เพือ่ให้เครือ่งจ�าลองแรงสัน่สะเทอืน
แผ่นดินไหวแบบเคลื่อนที่หรือรถสาธิตแผ่นดินไหว
มีความสมบูรณ์ทั้ งทางด ้านองค ์ประกอบของ
การจ�าลองการเกิดแผ่นดินไหวที่เสมือนจริง และ
องค์ความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่น่าสนใจ และดึงดูด
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
ประชาชน สือ่มวลชน และภาคเีครอืข่ายทีเ่ก่ียวข้อง 
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ปภ. จึงได้จัดท�า
โครงการจัดท�าห้องเรียนรู้บนรถสาธิตแผ่นดินไหว
แบบเคลื่อนที่ (Learning Room on Mobile 
Earthquake Simulation Car) ขึ้น

ผลการด�าเนินงาน

 ปภ.ได้ห้องเรียนรู้บนรถสาธิตแผ่นดินไหวแบบ
เคลือ่นที ่(Learning Room on Mobile Earthquake 
Simulation Car สามารถน�าเสนอองค์ความรูภั้ยพบิตัิ
จากแผ่นดินไหวด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
ประชาชน สื่อมวลชน 
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ภาพประกอบกิจกรรม

 

การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจัดท�าห้องเรียนรู้บนรถสาธิตแผ่นดินไหว
แบบเคลื่อนที่ (Learning Room on Mobile Earthquake Simulation Car) 

ครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น.
ณ ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส มีนบุรี

3.3 โครงการความช่วยเหลือแบบให้เปล่าของรัฐบาลญี่ปุ่น

ความเป็นมา

 มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 19 มิถุนายน 2555 เห็นชอบในการรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่า 
(Non Project Grant Aid : NPGA) มูลค่า 800 ล้านเยน จากรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านส�านักงานความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ ในขณะนั้น ซึ่งปัจจุบันคือ กรมความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และได้มอบอ�านาจให้ ปภ. เป็นหน่วยด�าเนนิโครงการ (Implementing 
Agency) และลงนามในเอกสารย่อยส�าหรบัการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ โดยรฐับาลญีปุ่น่ได้มอบหมายให้ Japan 
International Cooperation System (JICS) เป็นตัวแทนในการจัดหาเครื่องมือและเครื่องจักรหนักมอบให้ ปภ.
 ภายใต้โครงการดังกล่าว ปภ. ได้รับเครื่องจักรหนักและเครื่องมือกู้ภัย จากรัฐบาลญี่ปุ่นแล้ว ดังนี้

รายการ จ�านวน วันที่ได้รับเครื่องมือ วันที่จัดพิธีรับมอบ

1) รถขุดตัก (excavator) 12 13 พฤศจิกายน 2556
25 พฤศจิกายน 2556

2) รถตักล้อยาง (wheel loader) 6 29 พฤศจิกายน 2556

3) เครื่องตัดถ่าง (spreader) 86 18 มิถุนายน 2557
17 กรกฎาคม 2557

4) เลื่อยโซ่ยนต์ (chain saw) 86 17 กรกฎาคม 2557

5) รถลากจูงและรถกึ่งพ่วงเฉพาะกิจ
(tractor and semi-trailer)

12 30 พฤศจิกายน 2559 17 กุมภาพันธ์ 2560
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การด�าเนินงาน

 1. ได ้ ติ ดตามผลการด� า เ นิน โครงการ
ความช่วยเหลอืแบบให้เปล่าของรัฐบาลญีปุ่น่ โดยการ
ประสานงานกับบริษัท Futurebud International 
Co., Ltd. ผู้ขายรถลากจูงและรถกึ่งพ่วงเฉพาะกิจ
ภายใต้โครงการดังกล่าว จัดการอบรมการใช้งาน
รถลากจูงและรถกึ่งพ่วงเฉพาะกิจ ณ ศูนย์ ปภ. เขต 3 
ปราจีนบรุ ีระหว่างวนัที ่28 - 30 พฤศจิกายน 2559 
โดยมี Mr.Koji MINO วิทยากรจากบริษัท TOHO 
ประเทศญี่ปุ่น และวิทยากรจากบริษัท Asia Truck 

ภาพกิจกรรมอบรมการใช้งานรถลากจูงและรถกึ่งพ่วงเฉพาะกิจ

ภาพพิธีรับมอบ ครั้งที่ 1 และ 2

ตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศไทยเป็นผู้บรรยายและ
ฝึกภาคปฏิบัติ ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
จากศูนย์ ปภ. เขต 12 แห่ง ซึ่งได้รับการจัดสรร
รถลากจูงและรถกึ่งพ่วงเฉพาะกิจ ได้แก่ ศูนย์ ปภ. 
เขต 1 ปทมุธานี เขต 2 สพุรรณบรีุ เขต 3 ปราจีนบรีุ 
เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 5 นครราชสีมา เขต 9 
พิษณุโลก เขต 10 ล�าปาง เขต 11 สุราษฎร์ธานี 
เขต 13 อุบลราชธานี เขต 14 อุดรธานี เขต 15 
เชียงราย และเขต 16 ชัยนาท
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 2. การจัดพธีิรบัมอบรถลากจงูและรถก่ึงพ่วง
เฉพาะกิจ จ�านวน 12 คัน อย่างเป็นทางการจาก
รัฐบาลญี่ปุ่น เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ ห้องประชุม 1 ปภ. โดยมี Mr.Akihiko UCHIKAWA 
อคัรราชทตูฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอคัรราชทตูญีปุ่น่
ประจ�าประเทศไทย เป็นผู้แทนลงนามฝ่ายรัฐบาลญีปุ่น่ 
และนายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดี ปภ. เป็นผู้แทน

พิธีรับมอบรถลากจูงและรถกึ่งพ่วงเฉพาะกิจ
(Semi Trailors and Road Tractors Handover Ceremony)

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 1 ปภ.

ลงนามฝ่ายรฐับาลไทย และมแีขกผู้มเีกียรตเิข้าร่วมงาน 
ได้แก่ ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�า
ประเทศไทย ผู้แทนจากองค์การความร่วมมอืระหว่าง
ประเทศญีปุ่่น (JICA) ประจ�าประเทศไทย ผู้แทนจาก
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศ และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ปภ. 
จากส่วนกลางและศูนย์ ปภ. เขต 
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รวมของบริจาคจากรัฐบาลญี่ปุ่น

รถขุดไฮดรอลิค รถตักล้อยาง

เครื่องตัดถ่าง

เลื่อยโซ่ยนต์กู้ภัย รถเทรลเลอร์ พร้อมหางลากพ่วง
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ผลการด�าเนินงาน

 จังหวัดได้จัดส่งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและ
โคลนถล่ม เสร็จเรียบร้อย จ�านวน 76 จังหวัด 
อยู ่ระหว่างด�าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลพื้นที่
เสีย่งอทุกภัย และเม่ือวนัที ่29 ต.ค. - 1 พ.ย. 2560 
ส�านักวจัิยและความร่วมมอืระหว่างประเทศ ได้ลงพืน้ที่
จังหวดัสกลนคร เพือ่จัดเก็บข้อมูลการบรหิารจัดการ
เหตกุารณ์อุทกภยัและตรวจสอบการใชต้ารางส�ารวจ
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและโคลนถล่ม

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 ฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและโคลนถล่ม
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการสาธารณภัย และผู้ประสบภัยได้รับ
ความช่วยเหลือตรงตามความต้องการที่แท้จริง

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

 1. ฐานข้อมลูพืน้ทีเ่สีย่งอทุกภัยและโคลนถล่ม
สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
สาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ผู้ประสบภัยได้รบัความช่วยเหลอืตรงตาม
ความต้องการที่แท้จริง

3.4 โครงการจัดท�าระบบฐานข้อมูล
 พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและโคลนถล่ม 

ความเป็นมา 

 ในปี พ.ศ. 2558 ปภ. ได้จัดท�าโครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมลูและรปูแบบการประเมนิความต้องการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ ซึ่งมีการตรวจ
รับงานงวดสุดท้าย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 
และในปี พ.ศ. 2560 ได้จัดท�าโครงการศกึษาและพฒันา
ระบบการประเมินความต้องการความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากภัยพบิตัสิูม่าตรฐานสากล เพือ่พฒันา
ต่อยอดให้เกิดระบบความต้องการความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติสู่มาตรฐานสากล ต้ังแต่
ระยะ 0 ถึงระยะ 4 จงึมคีวามจ�าเป็นต้องมกีารปรับปรุง
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและโคลนถล่มให้สอดคล้อง
กับการด�าเนินโครงการดงักล่าวในอนาคต ได้แก่ ข้อมลู 
DANA DALA และ PDNA ปภ. จึงได้มีหนังสือ
แจ้งให้จังหวัดประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จัดท�าข้อมลูพืน้ทีเ่สีย่งอทุกภัยและโคลนถล่ม ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่งให้ ปภ. เพือ่จัดท�าระบบ
ฐานข้อมลูพืน้ทีเ่สีย่งอทุกภัยและโคลนถล่ม สนับสนุน
ภารกิจการประเมินความต้องการความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติสู่มาตรฐานสากล

ภาพกิจกรรมองค์การบริหารส่วนต�าบล โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
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ความเป็นมา 

 จากข้อมลูสถิติการเกิดอคัคภัียในประเทศไทย 

ปี พ.ศ. 2557 ของศนูย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัย 

ปภ.ระบวุ่า มผู้ีประสบภัยทัง้สิน้ 4,039 คน บ้านเรอืน

ได้รับความเสียหาย 1,613 ครัวเรือน มีผู้บาดเจ็บ 
71 คน และเสียชีวิต 20 คน ส่วนใหญ่สถานที่เกิดเหตุ

เพลงิไหม้มกัเป็นอาคารพาณิชย์ ตกึแถว และบ้านเรือน
ที่มีสภาพแออัดของพื้นที่ ในเขตใจกลางเมือง 

เขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ซึง่เป็นผลมาจาก

การขยายและเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว ท�าให้

ระยะของพื้นที่เว้นว่างมีน้อยและเส้นทางสัญจร

คับแคบ เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยจึงเป็นการยากต่อ

เจ้าหน้าที่ในการน�าเคร่ืองมืออุปกรณ์เข้าถึงพื้นที่

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

 ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ก�าหนดให้

ปภ.เป็นหน่วยงานกลางของรัฐ ในการด�าเนินการ

เ ก่ียวกับการป ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ของประเทศ โดยมอี�านาจหน้าทีจั่ดให้มกีารศกึษาวจัิย

เพือ่หามาตรการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้มปีระสทิธิภาพ รวมทัง้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 

กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 ก�าหนดให้ ปภ. ศกึษา 

วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบป้องกัน เตือนภัย 

และบรรเทาสาธารณภัย ดังน้ัน จึงได้จัดท�าโครงการ

นวัตกรรมรถเอทีวีพร ้อมเปลอัตโนมัติต ้นแบบ 

3.5 โครงการนวัตกรรมรถเอทีวีพร้อมเปลอัตโนมัติต้นแบบ (Innovation 
 project of prototype’s ATV Vehicle with automatic stretcher) 

(Innovation project of prototype’s ATV Vehicle 

with automatic stretcher) ขึน้ โดยการน�ารถเอทวีี
มาตดิตัง้เปลทีส่ามารถพบัเก็บ และกางออกได้อตัโนมตัิ

เพื่อเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่ประสบภัย

ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย เน่ืองจากไม่มีผู้ผลิต
รถกู้ชีพกู้ภัยดังกล่าวในประเทศไทย และเป็นการลด

การน�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ตามนโยบาย

รัฐบาล

ผลการด�าเนินงาน

 ปภ.มีรถเอทีวีพร้อมเปลอัตโนมัติต ้นแบบ

ส�าหรบัเข้าเผชญิสถานการณ์ฉกุเฉนิและเคลือ่นย้าย

ผู้ประสบภัย จ�านวน 1 คนั และมคีูม่อืการปฏบิตังิานและ 

บ�ารุงรกัษา (Standard Operating Procedure : SOP) 

จ�านวน 5 เล่มพร้อมให้อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้

ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ ปภ. ให้สามารถผลิตและใช้งาน

รถเอทีวีพร้อมเปลอัตโนมัติได้

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 ปภ. มคีวามพร้อมในด้านการพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานและนวัตกรรมเครื่องมืออุปกรณ์ให้มีความ

ทันสมัย ส่งเสริม และสนับสนุนให้การปฏิบัติงาน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ



49

ส่วนที่ 2 ผลการด�าเนินงานส�าคัญ

รายงานประจ�าปี 2560  Annual Report 2017

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

 - ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และทันต่อเหตุการณ์

 - ปภ. มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย ในการกู้ภัยและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บในพื้นที่ประสบภัยที่มี

ขนาดคบัแคบ ทรุกันดาร และพืน้ทีป่ระสบสาธารณภัยอืน่ๆ เช่น อุทกภัยและดินโคลนถล่ม ตึกถล่ม อุบัติเหตุ

บนท้องถนน

ภาพประกอบโครงการนวัตกรรมรถเอทีวีพร้อมเปลอัตโนมัติต้นแบบ (Innovation project of 
prototype’s ATV Vehicle with automatic stretcher)



 ประเทศสมาชิกได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม 
อินโดนีเซีย กัมพูชา มาเลเซีย และเวียดนาม 
การประชุมคณะท�างานจัดขึ้นรวม 8 ครั้ง โดยจัดที่
ประเทศไทย รวม 6 ครั้ง คณะท�างานด้านการ
ป้องกันและลดผลกระทบมีแผนงานและยุทธศาสตร์
มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพและความรู้ รวมถึง
การรณรงค ์ ให ้ประชาชนตระหนักถึงภัยพิบั ติ
เพือ่การเตรยีมความพร้อมรับมอืกับภัย โดยการจัดท�า
โครงการริเริ่มความปลอดภัยในโรงเรียน (ASEAN 
Safe School Initiative) การริเริ่มการสร้างเมือง
ที่มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติในอาเซียน ภายใต้
โครงการสร้างเมืองที่ปลอดภัยและสามารถปรับตัว
ต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศในภูมภิาคอาเซยีน 
“Building Disaster and Climate Resilient 
Cities in ASEAN” การเสริมสร้างกรอบนโยบาย
และริเร่ิมการพัฒนาการลดความเสี่ยง โดยพัฒนา
ศกัยภาพการลดความเสีย่งภัย การท�าแผนปฏบัิติการ
ด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศการเสริมสร้าง
ความตระหนักแก่ประชาชน ในการลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ ตามแนวทางของโครงการร่วมมือ
เป็นหน่ึงเดียวเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
และการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ โดยการสร้าง
ความเข้มแขง็ของสถาบนั และสนับสนุนการบรูณาการ
นโยบายด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและ
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
“Strengthening Institutional and Policy 
Framework on Disaster Risk Reduction (DRR) 
and Climate Change Adaptation (CCA) 
Integration”

โครงการโรงเรียนอาเซียนปลอดภัย (ASEAN 
Safe school Initiative : ASSI)

องค์กรหลักที่ด�าเนินโครงการในระดับภูมิภาค ได้แก่ 
ASEAN Safe School Initiative (ASSI), the 
United Nations Office for Disaster Risk 

3.6 ความเชื่อมโยงระหว่างงานด้าน
 การจัดการภัยพิบัติกับประชาคม
 อาเซียน

 การจัดการภัยพิบัติเป็นสาขาหน่ึงภายใต้
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN 
Socio-Cultural Community: ASCC) ข้อ B.7 
Strengthen ASEAN Cooperation on Disaster 
Management and Emergency response) และ
ในส่วนของประชาคมการเมืองและความมั่นคง 
(ASEAN Political – Security Community) 
ข้อ B.5 Building disaster – resilient nations and 
safer communities โดยกฎหมายหรือพันธกรณี
ทีร่องรับการด�าเนินการความร่วมมอือาเซยีนด้านการ
จัดการภัยพบิตัคิอืเอกสารทีเ่รยีกชือ่ว่า “ความตกลง
อาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้
สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ASEAN Agreement on 
Disaster Management and Emergency Response 
(AADMER)” ภายใต้ความตกลงดังกล่าว ขณะนี้ได้มี
การจัดท�าแผนงานความตกลงอาเซียนว่าด้วยการ
จัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน 
(ASEAN Agreement on Disaster Management 
and Emergency Response Work Programme 
2016 – 2020) และปฏญิญาอาเซยีนว่าด้วยการตอบโต้
ภัยพิบัติอาเซียนอย่างเป็นหนึ่งเดียว การตอบสนอง
ของอาเซยีนต่อภัยพบิตัเิป็นหน่ึงเดยีวในภูมภิาคและ
ภายนอกภูมิภาค (Declaration on One ASEAN 
One Response: ASEAN Responding to Disasters 
as One in the Region and Outside the Region)
 บทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานร่วม 
(Co-chair) กับสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ในคณะท�างานด้านการป้องกันและลดผลกระทบ 
(Working Group on Prevention and Mitigation 
: P & M) 
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Reduction (UNISDR) and Asia – Pacific 
Coalition for Safe School (APCSS) 
องค์กรภาครัฐของประเทศไทย ได้แก่ ส�านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) The Office 
of Basic Education Commission (OBEC) และ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย Department 
of Disaster Prevention and Mitigation (DDPM)
กรอบการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้อง
 - กรอบแนวคิดระดับโลกเพื่อส ่งเสริม
ให้ความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นประเดน็ทีม่คีวามส�าคญั
ภายใต้กรอบวาระการพัฒนาและกรอบการลด
ความเสีย่งและความสามารถในการฟ้ืนตวัภายหลงัปี 
ค.ศ. 2015 (The Global Alliance for Disaster 
Risk Reduction and Resilience in the Education 
Sector and the Worldwide Initiative for Safe 
Schools)
 - กรอบแผนงานความปลอดภัยรอบด้าน
ในโรงเรียนของอาเซียน (ASEAN Common 
Framework for Comprehensive School Safety : 
ACFCSS)
 - ยุทธศาสตร์การด�าเนินโครงการโรงเรียน
ปลอดภัยในอาเซียน พ.ศ. 2560 – 2563 (ASSI 
Programme Strategy 2017-2020) ภายใต้
โครงการ ASEAN Safe School Initiative (ASSI) 
ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการส�าคัญ (Flagship Project) 
ของแผนงานความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการ
ภัยพบิตัแิละการตอบโต้สถานการณ์ฉกุเฉนิ (ASEAN 
Agreement on Disaster Management and 
Programme: AADMER Work Programme) 
 - แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้น
การลดความเสีย่งจากสาธารณภัย กลยทุธ์ที ่3 ส่งเสริม

ให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับสร้างแนวปฏิบัติในการ
ลดความเสี่ยง
ความร่วมมือและการด�าเนินงานในระดับประเทศ
 - เครือข่ายโรงเรยีนปลอดภัยในประเทศไทย 
(Thailand School Safety Network : TSSN)
 - คูมื่อความปลอดภัยจากภัยพบัิตใินโรงเรียน
ส�าหรับสถานศึกษาและครู
 - แบบประเมินความพร้อมสถานศึกษา
เพื่อการลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
 - เอกสาร/แผ่นพับ/เว็บไซต์/วิดีทัศน์ ต่างๆ
โครงการร่วมมอืเป็นหน่ึงเดยีวเพือ่รบัมอืกับความเสีย่ง
จากภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยการสร้างความเข้มแขง็ของสถาบนั และสนับสนุน
การบูรณาการนโยบายด้านการลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (The Strengthening Institutional 
and Policy Framework on Disaster Risk 
Reduction and Climate Change Adaptation 
Integration)
องค์กรภาครัฐของประเทศไทย ได้แก่ ส�านักงาน
นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
(สผ.) The Office of Natural Resource and 
Environment Plan (ONEP) และกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย Department of Disaster 
Prevention and Mitigation (DDPM)
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประกอบด้วย
 - คณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการ
ภัยพิบัติ ฝ่ายไทย (ส�านักวิจัยและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ) และ สปป. ลาว ในฐานะคณะท�างาน
ร่วมด้านการป้องกันและลดผลกระทบ
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”
“

 - องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation 
Agency : JICA)
 - ส�านักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN 
Secretariat)
 - ศูนย์ประสานงานอาเซียนในการให้ความ
ช่วยเหลอืด้านมนุษยธรรม (ASEAN Coordinating 
Centre for Humanitarian Assistance on Disaster 
Management : AHA Centre)
กรอบแผนการด�าเนินงาน

  Work Plan for St rengthening  
Institutional and policy Framework on 
DRR and CCA Integration

บทสรุป
วิสัยทัศน์และแผนงานอาเซียน ในห้วงระยะเวลา 
2015 – 2025 มุ่งเน้นเรื่องประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
โดยให้พลเมืองของอาเซียนมีสิทธิมนุษยชนและ
เสรภีาพขัน้พืน้ฐาน มีคณุภาพชวีติทีดี่ขึน้ มีความยัง่ยนื 
การจัดการภัยพิบัติเป็นหน่ึงเรื่องส�าคัญในประเด็น
ดังกล่าว ภารกิจเรื่องการจัดการภัยพิบัติจ�าเป็นต้อง
มีความร่วมมือทุกภาคส่วน ความร่วมมือข้ามสาขา 
(Cross Sectoral Collaboration) การทีป่ระเทศไทย
เป็นประธานร่วมในคณะท�างานด้านการป้องกันและ
ลดผลกระทบ เป็นประเด็นที่ท�าให้ประเทศไทย
มีบทบาทน�าในเรือ่งการจัดการภัยพบัิติ ซึง่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์อาเซียน และในกรอบการด�าเนินงาน
นอกภูมิภาคอาเซียน 
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3.7 โครงการสนบัสนนุอุปกรณก์ูช้พีกูภ้ยัภายใต้การวจิัยและพฒันา ของกรมป้องกัน
 และบรรเทาสาธารณภยั ให้องค์การบริหารส่วนต�าบลบ่อสล ีอ�าเภอฮอด จงัหวัด
 เชยีงใหม่ (ยมืใช้) เพ่ือใช้ในการช่วยเหลอืผู้ประสบอบุติัภยัและอบุติัเหตุทางถนน
 ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

ความเป็นมา 

 ปภ. โดยส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศร่วมกับกองมาตรการป้องกันสาธารณภัย
และกองโรงงานเคร่ืองจักรกล จัดท�าโครงการพฒันา
นวตักรรมของเครือ่งมอืและอปุกรณ์ต้นแบบ (Model) 
ระดบัภาคสนาม พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย (1) โครงการ
วจัิยชดุเคร่ืองเจาะท�าลาย (แบบใช้ลม) (2) โครงการ
วจัิยชดุเครือ่งตดั – ถ่าง เอนกประสงค์พร้อมใช้งาน
ทันที (แบบไฟฟ้า) และ (3) โครงการวิจัย พัฒนา 
ปรับปรุงเคร่ืองมือกู้ภัยอเนกประสงค์ (เครื่องตัด 

เครือ่งถ่าง และเครือ่งค�า้ยนั) โดยการจ้างมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน เป็นทีป่รกึษา

ผลการด�าเนินงาน

 ปัจจบุนัได้สนับสนุนอปุกรณ์กู้ชพีกู้ภัย (เครือ่ง
ตดั - ถ่าง) ให้กับศนูย์กู้ชพีองค์การบริหารส่วนต�าบล 
บ่อสลี อ�าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (ยืมใช้) 
เป็นระยะเวลา 2 ปี (8 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 
7 กันยายน 2562) เป็นการให้ยืมเพื่อประโยชนด้์าน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  Department of Disaster Prevention and Mitigation
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การวิจัยและพัฒนาของ ปภ. โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ 
เพือ่ใช้ในการช่วยเหลอืผู้ได้รบับาดเจ็บฉกุเฉนิ ผู้ป่วย
ฉุกเฉิน และผู้ประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน
ในเขตพืน้ทีแ่ละพืน้ทีใ่กล้เคยีงให้เป็นไปอย่างรวดเรว็
ทนัท่วงท ีสามารถลดความสญูเสยีทีจ่ะเกิดขึน้กับชวีติ
และทรัพย์สินของผู้ประสบอุบัติเหตุ และบรรเทา
สาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเร ่งด ่วนได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บฉุกเฉิน 
ผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถ
ใช้ถนนในเขตพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง เป็นไปอย่าง
รวดเร็วทันท่วงทีสามารถลดความสูญเสียที่จะ
เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบอุบัติเหตุ 
และบรรเทาสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเร่งด่วน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

 ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลอืบรรเทาทกุข์
อย่างรวดเร็ว ทนัท่วงทสีามารถลดความสญูเสยีทีจ่ะ 
เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน 

ภาพประกอบ
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3.8 โครงการจัดท�าวารสาร Disaster 
 Profile (วารสารสาระภัย)

ความเป็นมา 

 พระราชบญัญตัป้ิองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ก�าหนดให ้ ปภ. เป ็น
หน่วยงานกลางของรฐัในการด�าเนินการเก่ียวกับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ โดยมี
อ�านาจหน้าที่ (2) จัดให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อหา
มาตรการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้มีประสิทธิภาพ
 ในปี พ.ศ. 2560 ปภ.โดยส�านักวิจัยและ
ความร่วมมอืระหว่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานหลกั
ในการจัดท�างานวจัิยของ ปภ. ได้เลง็เห็นความส�าคญั
ของการศกึษาวจัิย เพือ่สร้างองค์ความรูใ้ห้แก่บคุลากร
ของ ปภ. หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และ
ประชาชนทัว่ไป จึงได้จดัท�าโครงการวารสาร Disaster 
Profile (วารสารสาระภัย) ขึน้ โดยการรวบรวมข้อมลู
สาธารณภัยทีส่�าคญัทีผ่่านมา ตามหลกัการวจัิยแบบ
ถอดบทเรียน (Lesson Learned) และกรอบการ
ประเมินผลเกี่ยวกับสาธารณภัย โดยใช้ CIPP Model 
มาใช้ในการวเิคราะห์ วจัิย เพือ่ให้ได้มาตรการ แนวทาง
การปฏบิตังิานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้มีประสิทธิภาพ
 
ผลการด�าเนินงาน

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปภ. ได้จัดพิมพ์
วารสาร Disaster Profile (วารสารสาระภัย) 
เล่มที ่5 เรือ่ง วกิฤตไิฟป่า : กรณศีกึษาอทุยานแห่งชาติ
ดอยสุเทพ - ปุย จังหวัดเชียงใหม่ และสกู๊ปพิเศษ 

เก่ียวกับไฟป่า จ�านวน 500 เล่ม และวารสาร 
Disaster Profile (วารสารสาระภัย) เล่มที่ 6 
เร่ือง การศึกษาวิจัยโครงการน�าร่องป้องกันและ
ลดผลกระทบน�้าป ่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
อย่างยั่งยืน (โครงการ 1,884 ฝายอนุรักษ์ , 
9 ฝายคอนกรตี สบืสานแนวพระราชด�าร)ิ โครงการ
ปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด�าริจังหวัดน่าน
และสกู๊ปพิเศษ เรื่องสร้างฝายอย่างไรให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์สงูสดุ ซึง่เป็นการรวบรวม ข้อมูลจาก
เหตุการณ์สาธารณภัยที่ส�าคัญในรอบ 6 เดอืน หรอื
สาระทางวิชาการเก่ียวกับสาธารณภัยที่ส�าคัญ
ควรค่าแก่การศกึษาและเผยแพร่ โดยใช้หลกัการวจัิย
แบบถอดบทเรียน (Lesson Learned) และกรอบการ
ประเมินผลเกี่ยวกับสาธารณภัยโดยใช้ CIPP Model 
มาใช้ในการวิเคราะห์ วิจัย เพื่อให้ได้มาตรการ 
แนวทางการปฏบัิตงิาน ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั โดยแจกจ่ายวารสาร Disaster profile 
(วารสารสาระภัย) ให้แก่บุคลากรภายใน ปภ. 
มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
และห้องสมุดส่วนวิจัยและพัฒนา ส�านักวิจัยและ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการบริหารจัดการสาธารณภัย หรือใช้ประโยชน์
ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 บทเรียนจากการบริหารจัดการสาธารณภัย
และสกู๊ปพเิศษเก่ียวกับสาธารณภัยจากวารสารสาระภัย 
ใช้เป็นแนวทางในการจัดการสาธารณภัยในพืน้ทีอ่ืน่ ๆ  
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ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

 - ปภ. ได้เผยแพร่วารสาร Disaster Profile (วารสารสาระภัย) เล่มที่ 5 และเล่มที่ 6 จ�านวน 1,000 เล่ม
ให้แก่บคุลากรภายใน ปภ. มหาวทิยาลยั หน่วยงานภาคเีครอืข่ายทีเ่ก่ียวข้อง และห้องสมดุส่วนวจัิยและพฒันา 
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 - ประชาชน/ผู้ประสบภัย ได้รบัการช่วยเหลอืได้อย่างรวดเรว็ทนัต่อเหตกุารณ์ ตรงตามความต้องการ
และเหมาะสม
   

ภาพประกอบ
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 โดยจัดท�าฐานข้อมลูสาธารณภัย และพฒันาคลงัข้อมลูสาธารณภัยแห่งชาตใิห้มเีอกภาพ การวาง ระบบ
แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่แม่นย�าและเข้าถึงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างรวดเร็ว พร้อมน�าระบบสารสนเทศ 
ภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ในการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่ประสบภัย อีกทั้งใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
ส�าคัญในการอ�านวยการสั่งการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยโครงการที่ด�าเนินการ ดังนี้
 4.1 เชื่อมโยงเทคโนโลยีสู่การวางระบบการจัดการสาธารณภัย
 4.2 โครงการสนับสนุนการใช้ข้อมูลสารสนเทศระบบข้อมลูสาธารณภัยแห่งชาตเิพือ่การบรหิารจัดการ
ภัยพิบัติด้านน�้าในระดับพื้นที่
 4.3 โครงการวางระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย
 4.4 โครงการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์เตือนภัย
 4.5 โครงการจ้างเหมาให้บริการข่ายสื่อสารกลางและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย

เชื่อมโยงเทคโนโลยีสู่การวางระบบการจัดการสาธารณภัย4.

4.1 เชือ่มโยงเทคโนโลยสีูก่ารวางระบบ
 การจัดการสาธารณภัย

 โดยจัดท�าฐานข้อมูลสาธารณภัยและพัฒนา
คลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติให้มีเอกภาพ การวาง
ระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่แม่นย�าและเข้าถึง
ประชาชนในพืน้ทีเ่สีย่งภัยอย่างรวดเร็วพร้อมน�าระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ในการตรวจสอบ
พืน้ทีเ่สีย่งภัย และพืน้ทีป่ระสบภัย อกีทัง้ใช้เทคโนโลยี
เป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการอ�านวยการสั่งการแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย
 กระทรวงมหาดไทยโดย ปภ. จัดสัมมนา
ผลการศกึษามาตรฐานข้อมลูด้านสาธารณภัยเพือ่รองรบั 
Thailand 4.0 เพือ่พฒันาระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทการจัดการ
สาธารณภัยในระดับพื้นที่ รวมถึงชุดข้อมูลด้าน
สาธารณภัยมีความถูกต้อง แม่นย�า ครอบคลุม

ทุกประเภทภัย และสามารถเชื่อมโยงแนวทาง
การปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้อย่าง
มเีอกภาพตลอดจนเป็นเครือ่งมอืส�าคญัทีห่น่วยปฏบิตัิ
ทุกระดับสามารถน�าไปใช้ในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ 
สั่งการ และบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย 
ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญ
ของรัฐบาล ภายใต้วาระ “ประเทศไทยปลอดภัย 
(Safety Thailand)”
 นายสุปกิต โพธ์ิปภาพันธ์ รองอธิบดี ปภ. 
ฝ่ายวชิาการ ในขณะน้ัน เปิดเผยว่าปัจจุบนัสาธารณภัย 
เกิดบ่อยคร้ังและมแีนวโน้มรุนแรงมากขึน้ รัฐบาลและ
คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ได้ให้ความส�าคญั
กับการเตรียมพร้อมรับมอืสาธารณภัยทีส่อดคล้องกับ
สภาพความเสีย่งภัย จึงได้สัง่การให้กระทรวงมหาดไทย 
โดย ปภ. จัดการสาธารณภัยเชิงรุกอย่างยั่งยืนตาม
แนวทาง “ปภ. 4.0” โดยเฉพาะการเชือ่มโยงเทคโนโลยี
เพื่อวางระบบการจัดการสาธารณภัยของประเทศ
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ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการพัฒนาระบบคลัง
ข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติให้เป็นระบบ เพื่อให้การ
วเิคราะห์คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ภัย และการ
แจ้งเตือนภัยมีความรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย�า 
ดงัน้ัน กระทรวงมหาดไทย โดย ปภ. จงึได้จัดสมัมนา
ผลการศึกษามาตรฐานข้อมูลด้านสาธารณภัย เพื่อ
รองรบั Thailand 4.0 เม่ือวนัองัคารที ่9 พฤษภาคม 
2560 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
ผู้เข้าร่วมประชมุฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที ่ปภ. และ
ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อน�าเสนอผลการศึกษามาตรฐานกลางข้อมูล
สาธารณภัยและรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่
หน ่ วยงานที่ เ ก่ี ย วข ้ อ ง กับการ จัดท� าข ้ อ มู ล
ด้านสาธารณภัย ซึง่จะได้น�าไปพฒันาระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทการ
จัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่ รวมถึงชุดข้อมูล
ด้านสาธารณภัย มคีวามถูกต้อง แม่นย�า ครอบคลมุ
ทุกประเภทภัย และสามารถเชื่อมโยงแนวทาง
การปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้อย่าง
มีเอกภาพ ภายใต้ระบบการสั่งการที่มีมาตรฐาน
เดยีวกัน ตลอดจนเป็นเคร่ืองมอืส�าคญัทีห่น่วยปฏบิตัิ
ทุกระดับสามารถน�าไปใช้ในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ 
สั่งการ และบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย 
ส่งผลให้การเตรยีมพร้อมป้องกัน การเฝ้าระวงั และ
การแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว และทั่วถงึ ซึง่ถอืเปน็ส่วนหนึง่ ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญของรัฐบาล ภายใต้วาระ 
“ประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand)”

4.2 โครงการสนับสนุนการใช้ข้อมูล
 สารสนเทศระบบข้อมลูสาธารณภยั
 แห่งชาติเพื่อการบริหารจัดการ
 ภัยพิบัติด้านน�้าในระดับพื้นที่

 ในฐานะที่ ปภ. เป็นหน่วยงานกลางของรัฐ
ในการประสานหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการ
บริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศ ได้จัดท�า
แผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบบูรณการระดับกระทรวงด้านฐานข้อมูลและ
สารสนเทศขึน้ โดยด�าเนินการพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและเว็บสาธารณภัยแห่งชาติ ให้มีการ
รวบรวม จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์รวมทั้งสามารถประเมินโอกาสการเกิด
ภัยพิบัติภายใต้กรอบแนวคิด “ระบบคลังข้อมูล
สาธารณภัยแห่งชาติ” เพื่อใช้เป็นระบบกลางในการ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสาธารณภัยระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ทัง้ในมติขิองการเตรยีมความพร้อม
ก่อนเกิดภัย การตอบโต้สถานการณ์ระหว่างเกิดภัย 
การให้ความช่วยเหลอืและฟ้ืนฟผูู้ประสบภัยหลงัเกิดภัย 
เพือ่ใช้เป็นข้อมลูสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัย
ของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไป 
แต่การบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่ 
จ�าเป็นต้องมกีารบรูณาการข้อมลูเชงิลกึ จากหน่วยงาน
และบุคลากรในระดับพื้นที่ เพื่อให้มีข้อมูลประกอบ
การตัดสินใจในทุกมิติ ซึ่งข้อมูลระดับพื้นที่บางส่วน
ไม่มีการเชื่อมโยงอยู่ในระบบคลังข้อมูลสาธารณภัย
หรือยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้ถูกต้อง ทันสมัย และ
เป็นปัจจบุนั เช่นข้อมลูระดบัน�า้ทีต่รวจวดัโดยเจ้าหน้าที ่
ข้อมูลจ�านวนประชากรที่แท้จริงในพื้นที ่ หรือข้อมูล
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นที่ จึงจ�าเป็น
ต้องมรีะบบสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบรหิารจดัการ



พิบัติภัยในระดับพื้นที่ให้สามารถบูรณาการข้อมูล
ในระดับพื้นที่เข้ากับระบบคลังข้อมูลสาธารณภัย
แห่งชาติ ซึ่งได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ
ระดบัประเทศจากหน่วยงานต่างๆ ไว้แล้ว มาใช้ในการ
บริหารจัดการพิบัติภัยด้านน�้าในระดับพื้นที่ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในทุกมิติ

ผลการด�าเนินงาน

 โครงการสนับสนุนการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ระบบข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อการบริหาร
จัดการภัยพบิตัด้ิานน�า้ในระดบัพืน้ที ่มผีลการด�าเนินงาน
ดังนี้
 1. พฒันาและปรับปรงุระบบข้อมลูสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการพิบัติภัยด้านน�้า
ในระดับพื้นที่ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการ
จัดการพบิตัภัิยในระดบัพืน้ที ่ครอบคลมุศนูย์ ปภ.เขต
และส�านักงาน ปภ.จงัหวดั และน�าเสนอการวเิคราะห์
และประมวลผล โดยใช้โปรแกรม Business 
Intelligence (BI) ทีส่ามารถวเิคราะห์และประมวลผล
ข้อมูลแต่ละด้านในมิติต่างๆ ทั้งในลักษณะเชิงพื้นที่ 
ตาราง และแผนภูมิ พร้อมระบบออกแบบรายงาน 
ภายใต้ระบบคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ ที่ ปภ. 
ได้พัฒนาขึ้นตามแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูล
สนับสนุนการบริหารจัดการพิบัติภัยด้านน�้าในระดับ
พื้นที่
 2. พฒันาและปรับปรงุระบบข้อมลูสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในภาวะวิกฤติด้านน�้า
ในระดับพื้นที่ ด้วยระบบ Web Application และ 
Mobile Application พร้อมระบบติดตามสถานะ
ข้อมลูสารสนเทศ สาธารณภัย (Dashboard System) 
ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในระดับพื้นที่ 
ภายใต้ระบบคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติที่ ปภ. 
ได้พัฒนาขึ้น

 3. จัดท�ามาตรฐานกลางข้อมลูด้านสาธารณภัย
ภายใต้มาตรฐานการเชือ่มโยงข้อมลูระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ (TH e-Gif) และมาตรฐานดังกล่าว
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล
สารสนเทศ ภายใต้ระบบคลังข้อมูลสาธารณภัย
แห่งชาต ิที ่ปภ. ได้พฒันาขึน้เพือ่ใช้เป็นมาตรฐานกลาง
ข้อมูลด้านสาธารณภัยส�าหรับประเทศไทย
 4. พฒันาและปรับปรุงระบบการน�าเข้าข้อมลู 
ในระดับพืน้ทีใ่ห้ถูกต้อง เหมาะสม ต่อเน่ือง ทันสมัย 
เป็นปัจจุบันและเอื้อต่อการปฏิบัติงานเก่ียวกับการ
จัดการสารสนเทศพบิตัภัิยด้านน�า้ของห้องบญัชาการ
สาธารณภัย (War Room) ของ ปภ. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาล
อเิลก็ทรอนิกส์แห่งชาต ิหรือ TH e-GIF (Thailand 
e-Government Interoperability Framework) 
และแนวคดิพืน้ฐานการออกแบบข้อมลูและเชือ่มโยง
ข้อมูลเพื่อการอ�านวยการบริหารวิกฤตการณ์
 5. พฒันาบคุลากรในระดบัพืน้ที ่ได้แก่บคุลากร
จากศูนย์ ปภ.เขต และบุคลากรจากส�านักงาน 
ปภ.จงัหวดั ให้สามารถใช้งานระบบข้อมลูสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการพิบัติภัยด้านน�้า
ในระดบัพืน้ทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธิภาพในทกุมติกิารใช้งาน 
ทั้งในมิติการบันทึกข้อมูล มิติการวิเคราะห์ประมวล
ผลข้อมลู และมติกิารน�าเสนอข้อมลูสารสนเทศเชงิลกึ 
เพือ่สนับสนุนการจัดการสาธารณภัยเฉพาะด้าน เช่น 
ข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนระบบบัญชาการเหตุการณ์ 
(Incident Command System: ICS) ข้อมูล
สารสนเทศสนับสนุนการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระดับพื้นที่ เป็นต้น
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ผลสัมฤทธิ์ของงาน

 เชิงปริมาณ : ศูนย์ ปภ. เขต (ร้อยละ 100) 
มีห้องบัญชาการสาธารณภัย (War Room) ที่มี
ประสทิธิภาพและระบบข้อมลูสารสนเทศทีส่นับสนุน
การจัดการสาธารณภัยในภาวะวิกฤติด้านน�้าระดับ
พื้นที่
 เชิงคุณภาพ : ข้อมูลมีความต่อเนื่อง ถูกต้อง 
ทนัสมยั เป็นปัจจุบนั สามารถวเิคราะห์และประมวลผล
ข้อมูลแต่ละด้านในมิติต่างๆ ทั้งในลักษณะเชิงพื้นที่ 
ตาราง และแผนภูมิ พร้อมระบบออกแบบรายงาน 

ภายใต้ระบบคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติที่ ปภ. 
ได้พัฒนาขึ้นตามแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูล
สนับสนุนการการตัดสินใจในภาวะวิกฤติด้านน�้า
ในระดับพื้นที่ 
 บุคลากรในระดับพื้นที่สามารถน�าข ้อมูล 
วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล และน�าเสนอข้อมูล
สารสนเทศสาธารณภัยเชิงลึก เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการภัยพิบัติด้านน�้าในพื้นที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และประชาชนได้รับทราบข้อมูล
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติด้านน�้า

ภาพที่ 1 หน้าแสดงผลของระบบสารสนเทศระบบข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อการบริหารจัดการภัย

พิบัติด้านน�้าในระดับพื้นที่
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ภาพที่ 2 รายละเอียดข้อมูลที่แสดงในรูปแผนที่

ภาพที่ 3 การน�าเสนอโดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์และประมวลผล Business Intelligence (BI)
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ภาพที่ 4 การน�าเสนอโดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์และประมวลผล Business Intelligence (BI) (ต่อ)

ภาพที่ 5 รายละเอียดข้อมูล
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4.3 โครงการวางระบบตรวจวัด
 คลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย

ความเป็นมา

 สืบเน่ืองมาจาก เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม  
พ.ศ. 2547 ได้เกิดแผ่นดินไหวใต้ทะเลใน มหาสมุทร
อินเดีย แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวท�าให้เกิด
คลืน่สนึามเิข้าท่วมท�าลายบ้านเรือน ตามแนวชายฝ่ัง
รอบมหาสมุทรอนิเดีย มกีารประเมนิจ�านวนผู้เสยีชวีติ 
230,000 คน ซึ่งมีประเทศที่ได้รับความเสียหาย 
ได้แก่ สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี สาธารณรฐัสงัคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐอินเดีย และ
ประเทศไทย หลงัจากเหตกุารณ์ดงักล่าว หน่วยงานต่างๆ 
ได้มีการป้องกันและลดผลกระทบภัยสึนามิ มาอย่าง
ต่อเน่ือง ประเทศไทยได้จัดท�าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการในการเตือนภัยสึนามิกับ
หน่วยงานบริหารสมทุรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติ
ของสหรัฐอเมริกา (National Oceanic and 
Atmospheric Administration: NOAA) และได้รบั
มอบทุ่นตรวจวัดสึนามิจาก NOAA
 ปภ. ในนามของหน่วยงานกลางภาครัฐ
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้
ประเทศไทย เป็นเมืองทีป่ลอดภัยจากสนึาม ิโดยผลกัดนั
ให้มีนโยบาย และกรอบการท�างานในทิศทางเดียวกัน 
มกีารบรูณาการการปฏบิตังิานให้การจัดการสาธารณภัย 
เป็นไปอย่างมีระบบ มหีน่วยเผชญิเหตอุย่างครอบคลมุ
ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีหน่วยปฏิบัติระดับพื้นที่
ชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่ พื้นที่ติดชายฝั่งทะเล
อนัดามนัในความดแูลของศนูย์ ปภ. เขต 12 สงขลา 
ในพื้นที่จังหวัดสตูล และศูนย์ ปภ. เขต 18 ภูเก็ต 
ได้แก่ จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง 

ทีเ่ตรยีมความพร้อมและประสานในการบริหารจัดการ
ภัยสึนามิในพื้นที่เสี่ยง ทั้งน้ี การติดตั้งระบบตรวจ
คลืน่สนึามใินมหาสมทุรอนิเดยี เป็นกลไกในการป้องกัน
และลดผลกระทบจากภัยสึนามิ ให้สามารถเตือนภัย
ได้ล่วงหน้า ประชาชนไม่ตืน่ตระหนกกับข่าวลอืต่างๆ 
สร้างความเชื่อมั่น อุ่นใจ และความรู้สึกปลอดภัย
จากสึนามิให้กับประชาชน

ผลการด�าเนินงาน 

 • เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ติดตั้งระบบ
ตรวจคลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย จ�านวน 1 จุด 
แบบ Deep Ocean Assessment and Reporting of 
Tsunami model II หรือ DART II ซึ่งประกอบด้วย 
ทุน่ลอยพร้อมอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ (Surface Buoy) 
และชุดอุปกรณ์วัดความดันใต้ท้องทะเล (Bottom 
Pressure Recorder: BPR) เพื่อติดตามการ
เปลี่ยนแปลงระดับน�้าและส่งผ่านสัญญาณเสียงไปสู่
ทุ่นลอย และส่งข้อมูลไปยังดาวเทียม จากนั้นมีการ
ส่งสัญญาณมาที่สถานีรับสัญญาณภาคพื้นดิน และ
ประมวลผลร่วมกับทุ่นตรวจวัดสึนามิอื่นจากนานา
ประเทศ แล้วส่งไปยังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
เพื่อออกประกาศแจ้งเตือน 
 • ต่อมาเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 
มีการเก็บกู้ DART II ที่ได้รับมอบจาก NOAA 
มาบ�ารุงรักษา และวางระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิ
ทดแทน 
 • หลังจาก น้ัน รัฐบาลไทยโดย ปภ.  
ได้ด�าเนินการตดิตัง้ระบบ ตรวจวดัคลืน่สนึามซิึง่เป็น
ระบบ ETD (Easy to Deploy) ในทะเลอันดามัน 
เมื่อเดือน มกราคม 2560
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 • วันที่ 9-18 ตุลาคม 2560 ปภ. ได้มีการ
เก็บกู้และวางระบบตรวจวดัคลืน่สนึามริะบบ Dart – II 
ณ ละติจูด 9 องศาเหนือ ลองจิจูด 89 องศาตะวนัออก 
เพื่อซ ่อมบ�ารุงรักษาระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิ 
ในมหาสมทุรอนิเดยี ให้มีความสมบรูณ์ พร้อมใช้งาน
อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ และส่งต่อข้อมูล
ไปยังระบบแจ้งเตือนภัยของประเทศ
 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

 - เชงิปริมาณ (ร้อยละ) : ระบบตรวจวดัคลืน่
สึนามิในมหาสมุทรอินเดียได้รับติดตั้ง จ�านวน 1 ชุด

 - เชิงคุณภาพ : ประชาชนสามารถรับการ
แจ้งเตือนภัยการเกิดคลื่นสึนามิล่วงหน้า ท�าให้
ประชาชนสามารถอพยพหลบคลื่นยักษ์ได้อย่าง
ทันท่วงที ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับ

 สร้างความมั่นใจในเร่ืองการเตือนภัยให้กับ
ประชาชนและนักท่องเที่ยว

ภาพถ่ายประกอบกิจกรรม
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 4) ด�าเนินการบ�ารุงรักษาเครื่องรับสัญญาณ
เตือนภัยผ ่านดาวเทียมพร ้อมเปลี่ยนอะไหล ่
ที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติของอุปกรณ์ทั้งหมด 
จ�านวน 163 แห่ง 
 5) ด�าเนินการบ�ารุงรักษาเครื่องรับสัญญาณ
เตือนภัยในท้องที่พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่เสื่อมสภาพ
จากการใช้งานปกติของอุปกรณ์จ�านวน 1,090 แห่ง 
 6) ด�าเนินการบ�ารุงรักษาชุดควบคุมประจ�า
จังหวัด พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่เสื่อมสภาพจากการ
ใช้งานปกติของอุปกรณ์ทั้งหมด จ�านวน 12 แห่ง 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (ร้อยละ) จ�านวน
หอเตือนภัยที่ได้รับการบ�ารุงรักษา ร้อยละ 80
 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อุปกรณ์เตือนภัย 
อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
แจ้งเตือนภัยได้ทันทีเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับ

 1) ท�าให้ภาพลักษณ์ของ ปภ. ในการเป็น
หน่วยงานกลางการแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชน
มีความน่าเชื่อถือ 
 2) ท�าให้ชมุชนทีติ่ดต้ังหอเตือนภัยมีความม่ันใจ
ในอุปกรณ์มากขึ้น รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มาเที่ยวจะเกิดความมั่นใจในอุปกรณ์เตือนภัย
ที่ติดตั้งในพื้นที่ 

4.4 โครงการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์เตือนภัย

ความเป็นมา

 จากเหตกุารณ์ การเกิดคลืน่สนึามิในปี พ.ศ. 2547 
ประเทศไทยได้ตระหนักถึงภัยธรรมชาติ และได้
ด�าเนินการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยมาอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และนักท่องเที่ยวจากภัยธรรมชาติ ซึ่งอุปกรณ์
เตือนภัยดังกล่าว จ�าเป็นต้องมีการบ�ารุงรักษา
ตามมาตรฐานผู้ผลติ เพือ่ให้อปุกรณ์อยูใ่นสภาพใช้งาน
ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ สามารถแจ้งเตือนภัยได้ทนัที
เมือ่เกิดภัยพบิตัทิางธรรมชาต ิและเพือ่ให้ประชาชน
ชาวไทยและชาวต่างประเทศเกิดความมัน่ใจในความ
ปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งจะน�ามาซึ่งผลประโยชน์
ทางด้านเศรษฐกิจ และสงัคมให้กับประเทศไทยต่อไป

ผลการด�าเนินงาน 

 1) ด� า เ นินการบ� ารุ งรั กษาหอเตือน ภัย 
พร้อมเปลีย่นอะไหล่ทีเ่สือ่มสภาพจากการใช้งานปกติ
ของอุปกรณ์ทั้งหมด จ�านวน 308 แห่ง 
 2) ด�าเนินการบ�ารุงรักษาสถานีถ่ายทอด
สัญญาณเตือนภัย พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่เสื่อมสภาพ
จากการใช้งานปกติของอุปกรณ์ทั้งหมด จ�านวน 
261 แห่ง 
 3) ด�าเนินการบ�ารุงรักษาหอกระจายข่าว 
พร้อมเปลีย่นอะไหล่ทีเ่สือ่มสภาพจากการใช้งานปกติ
ของอุปกรณ์ทั้งหมด จ�านวน 640 แห่ง   
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ภาพถ่ายประกอบกิจกรรม

ความเป็นมา

 ปัจจุบันสาธารณภัยมีแนวโน้มความรุนแรง 
และมคีวามถ่ีในการเกิดมากขึน้ การให้บรกิารรบัแจ้ง
เหตุสาธารณภัย (ระบบ 1784) จึงเป็นช่องทางหน่ึง
ที่มีความส�าคัญในการให้บริการรับแจ้งเหตุและ
ให้บริการรบัแจ้งเหต ุและให้ความช่วยเหลอืประชาชน
ให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อการให้บริการ
รบัสาย / ประสานงานจึงจดัหาผู้ทีมี่ความเชีย่วชาญ
เฉพาะทางให้บริการด้านนี้โดยเฉพาะมาปฏิบัติงาน

4.5 โครงการจ้างเหมาให้บริการข่ายสื่อสารกลางและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย

ผลการด�าเนินงาน

 สายด่วน 1784 รับแจ้งเหตุสาธารณภัย
ทางสายด่วน ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในการระงับและบรรเทาสาธารณภัย
พร้อมสนับสนุนข้อมูลแก่ผู้แจ้งเหตุรวบรวมข้อมูล
ทีเ่ก่ียวข้องให้พร้อมใช้ปฏบิตังิานสรปุผลการปฏบิตังิาน
เสนอผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจ�าทุกเดือน
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ประเภท

เดือน

แจ้งเหตุ/
แจ้งภัย

สอบถาม
ข้อมูล

ขอความ
ช่วยเหลือ

ร้องเรียน อื่นๆ รวม

ตุลาคม 2559 41 190 133 - 1,820 2,184
พฤศจิกายน 2559 24 141 59 - 1,710 1,934
ธันวาคม 2559 79 108 162 - 1,635 1,984
มกราคม 2560 253 402 516 - 1,720 2,891
กุมภาพันธ์ 2560 198 90 141 - 1,045 1,474
มีนาคม 2560 245 89 183 - 1,242 1,759
เมษายน 2560 131 112 251 - 1,185 1,679
พฤษภาคม 2560 120 145 285 - 1,581 2,131
มิถุนายน 2560 59 589 336 - 1,077 2,061
กรกฎาคม 2560 140 1,266 493 - 1,263 3,162
สิงหาคม 2560 75 1,046 579 - 1,135 2,835
กันยายน 2560 156 1,650 364 - 763 2,933

รวม 1,521 5,828 3,502 - 16,176 27,027

 ศูนย์วิทยุนิรภัย เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สาธารณภัยจากเครือข่ายวิทยุสื่อสาร ด�าเนินการ
ติดต่อสื่อสารและประสานงานกับศูนย์ ปภ. เขต และส�านักงาน ปภ. จังหวัด / ส�านักงาน ปภ. จังหวัดสาขา
ทุกแห่ง และสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน / เดือน

ประเภท

เดือน
ทดสอบระบบ เหตุเพลิงไหม้

อุบัติเหตุ
ยานพาหนะ

เหตุทั่วไป รวม

ตุลาคม 2559 4,439 85 31 235 4,790
พฤศจิกายน 2559 5,722 102 29 4,790 10,643
ธันวาคม 2559 4,512 118 68 270 4,968
มกราคม 2560 5,810 127 75 266 6,278
กุมภาพันธ์ 2560 5,295 188 155 277 5,915
มีนาคม 2560 5,926 184 124 266 6,500
เมษายน 2560 5,197 175 84 242 5,698
พฤษภาคม 2560 5,908 181 88 286 6,463
มิถุนายน 2560 5,517 179 95 265 6,056
กรกฎาคม 2560 5,150 126 95 270 5,641
สิงหาคม 2560 5,059 129 98 279 5,565
กันยายน 2560 5,272 130 101 287 5,790

รวม 63,807 1,724 1,043 7,733 74,307
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 โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางในการ
แก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัย พร้อมส่งเสริมให้
ทกุภาคส่วนร่วมลดความเสีย่งจากสาธารณภัย ภายใต้
หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และเชื่อมโยง
เครือข่าย ให้พร้อมรับมือและจัดการสาธารณภัย
อย่างเข้มแข็ง รวมถึงส่งเสริม ให้ประชาชนมีความรู้ 
ความตระหนัก และมส่ีวนร่วมในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย โครงการที่ด�าเนินการ ดังนี้
 5.1 โครงการการพัฒนาศักยภาพการประเมิน
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยแบบบูรณาการส�าหรับ
ประเทศไทย
 5.2 การพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยง
จากอัคคีภัยของประเทศไทย
 5.3 โครงการจัดอบรมทักษะการช่วยชีวิต
เบื้องต้นและการรับมืออัคคีภัย (Basic Life Skills 
Support and Fire Safety Training)

 5.4 โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน
 5.5 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้อ�านวยการ
ท้องถิ่น
 5.6 โครงการทบทวนความเหมาะสมของ
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 5.7 โครงการการฝึกการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
 5.8 โครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลและตลอดทั้งปี
 5.9 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 5.10 โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารเสรมิสร้าง
ศักยภาพด้านการป้องกันอุบัติ ภัยให ้ปลอดภัย
อย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0

สานพลัง “ประชารัฐ” ขับเคลื่อนกลไกการจัดการสาธารณภัย5.

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 
31 มีนาคม 2558 เพื่อเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติให้แก่
หน่วยงานทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับท้องถ่ินถึงระดับ
ประเทศ ในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอย่างบรูณาการเป็นระบบ และมทีศิทาง
เดยีวกัน เพือ่น�าไปสูก่ารจัดการความเสีย่งทีส่อดคล้อง
กับหลักสากล โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการ
ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งมีกลยุทธ์ในการ

พัฒนาการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ของประเทศให้เป็นระบบและมีมาตรฐาน และส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับสร้างแนวปฏิบัติในการ
ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งสอดคล้องกับ
กรอบการด�าเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573 ดังนั้น จึงได้จัดท�า
โครงการการพฒันาศกัยภาพการประเมนิความเสีย่ง
จากสาธารณภัยแบบบรูณาการส�าหรบัประเทศไทยขึน้

5.1 โครงการการพัฒนาศักยภาพการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
 แบบบูรณาการส�าหรับประเทศไทย
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และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าใจได้ง่ายและน�าไป
ประยกุต์ใช้ในการประเมนิความเสีย่งจากสาธารณภัย
ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย
  ในการน้ี ปภ. ได้น�าคู ่มือการประเมิน
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยและวีดิทัศน์การประเมิน 
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย เป็นเคร่ืองมือในการ
เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ
การประเมินความเสีย่งจากสาธารณภัยให้แก่บุคลากร
ของ ปภ. ผู้ประสานงานด้านการลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยระดบักระทรวง/หน่วยงาน (DRR Focal 
Point) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และบคุลากรจากหน่วยงานภาคเีครอืข่ายทีเ่ก่ียวข้อง
กับการจัดการสาธารณภัย ผ ่านการประชุม
เชงิปฏบิตักิาร/สมัมนาเพือ่ขบัเคลือ่นแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2558 รวมถึงการอบรม
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผลการด�าเนินงาน

 (1) หนังสือคู่มือการประเมินความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติ
  จัดท�าขึ้นภายใต ้โครงการบูรณาการ
การปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและ
การลดความเสีย่งจากภัยพบิตัใินการวางแผนพฒันา
ในประเทศ ในความร่วมมือระหว่างส�านักงาน
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ปภ. ส�านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
และศนูย์เตรยีมความพร้อมป้องกันภัยพบิตัแิห่งเอเชยี 
เพือ่สร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงความส�าคญั
และแนวทางในการประเมนิความเสีย่งจากสาธารณภัย 
ซึ่งสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการประเมินความเสี่ยง
จากสาธารณภัยระดับจังหวัดหรือพื้นที่ต่างๆ ต่อไป
 (2) วีดิทัศน ์การประเมินความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย
  เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากหนังสือ
คู ่มือการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติให้อยู ่ใน
รปูแบบวดีทิศัน์ เพือ่ให้บคุลากรภาครัฐ ภาคเีครอืข่าย 

ภาพการด�าเนินโครงการ
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 อัคคีภัย เป็นสาธารณภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นได้
บ่อยครั้ง ส่วนใหญ่มักมีสาเหตุมาจากความประมาท 
ขาดความระมดัระวงั และไม่ค�านึงถึงความปลอดภัย 
การเกิดอัคคีภัยแต่ละครั้งได้ก่อให้เกิดความสูญเสีย 
ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจน
ความสูญเสียต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
ของประเทศ และในห้วงเวลาที่ผ่านมาสถานการณ์
การเกิดอัคคีภัยมีแนวโน้มความถ่ีและความรุนแรง
มากขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในอาคารสงู บ้านเรอืน 
โรงงานอตุสาหกรรม ส�านักงาน ฯลฯ เช่น เพลงิไหม้
โรงงานผลิตตุก๊ตาเคเดอร์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที ่
10 พฤษภาคม 2536 ท�าให้มีผู้เสียชีวิต 188 คน 
สภาพอาคารโรงงานพังทลายทั้งหมด เพลิงไหม้
โรงแรมรอยัล จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี 
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2540 มีผู้เสียชีวิต 91 ราย 
อาคารเสียหายเกือบทั้งหมด เพลิงไหม้ซานติก้าผับ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในคืนส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีผู้เสียชีวิต 
66 คน มีผู้ได้รับบาดเจ็บและพิการอีกนับร้อยราย 
เหตุการณ์เพลิงไหม้อาคารธนาคารไทยพาณิชย ์
ส�านักงานใหญ่ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
เมื่อคืนวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเป็นอาคาร
ต้นแบบอจัฉรยิะขนาดใหญ่พเิศษทีท่นัสมยัสงู 37 ชัน้ 
มีผู้เสียชีวิต 1 คน จนถึงเหตุการณ์เพลิงไหม้หอพัก
โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 
22 พฤษภาคม 2559 มีผู้เสียชีวิต 17 คน เป็นต้น 
 ปภ. ในฐานะหน่วยงานกลางของรัฐในการ 
บรูณาการเก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของประเทศ (ตามพระราชบญัญตัป้ิองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550) เล็งเห็นความส�าคัญ

5.2 การพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงจากอัคคีภัยของประเทศไทย

ถึงความรุนแรงของอัคคีภัยมาโดยตลอด ดังน้ัน 
เพือ่ให้การบรหิารจัดการอคัคภัียอย่างเป็นระบบและ
มีเอกภาพ จึงได้ก�าหนดให้มีการปรับปรุงแผนแม่บท
พัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติ เพื่อให้
สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
และแนวคิดการจัดการสาธารณภัยรูปแบบใหม่

ผลการด�าเนินงาน

 ปภ. ในฐานะหน่วยงานกลางของรัฐในการ
ด�าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ
ได้เลง็เห็นความส�าคญัของปัญหาอคัคภัียจึงได้จัดการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนแม่บทพัฒนา
ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติให้สอดรับกับ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2558 เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 
ณ โรงแรมเอส.ด.ี อเวนิว เขตบางพลดั กรงุเทพมหานคร 
โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ จ�านวน 100 คน 
ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องทีม่ภีารกิจ
เก่ียวกับการจัดการความเสีย่งจากอคัคภัีย ทัง้ภาครฐั 
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งรูปแบบของการสัมมนาฯ แบ่งเป็น
ภาคเช้าและภาคบ่าย มกิีจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 
การบรรยายและการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น 
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์อนาคตการณ์ (Future 
Analysis) และจากการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น 
โดยได้รับข้อเสนอที่จะน�าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการพฒันา/ปรบัปรงุแผนแม่บทพฒันาความปลอดภัย
ด้านอัคคีภัยแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 4 ประเด็นหลัก 
ได้แก่
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 (1) ประเด็นการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย 
  มข้ีอเสนอให้มกีารจดัท�าแผนทีพ่ืน้ทีเ่สีย่ง
อัคคีภัย จัดท�ามาตรฐานกลางของเครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ จัดท�าคู่มือตรวจสอบ
ความปลอดภัยอาคารให้เป็นมาตรฐานเดยีวกัน จดัท�า
ฐานข้อมลู/บญัชเีครือ่งมือวสัดุอปุกรณ์ในการป้องกัน
และระงับอคัคภัีย สร้างศนูย์การเรยีนรู้ด้านการป้องกัน
อัคคีภัย การดับเพลิงและกู้ภัย ใช้มาตรการจูงใจ
ด้านภาษีในการส่งเสริม/สนับสนุนให้สถานประกอบการ
มีการตรวจสอบระบบความปลอดภัย ประชาสัมพันธ์
องค์ความรู้ ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยผ่านสื่อ
ต่างๆ อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Media) เป็นต้น
 (2) ประเด็นการบูรณาการจัดการอัคคีภัย
ในภาวะฉุกเฉิน
  มีข้อเสนอให้มีการจัดท�าแผนเผชิญเหตุ 
(Action Plan) ของหน่วยงาน/ชุมชน มีการจัดท�า
มาตรฐานการปฏบิตังิาน/ขัน้ตอนการปฏบิตัขิองชมุชน
เมือ่เกิดอคัคภัีย (SOP) ก�าหนดให้ใช้ระบบการบญัชาการ
เหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) 
เป็นระบบในการสัง่การ ควบคมุ ประสานงาน และระดม
สรรพก�าลังในภาวะฉุกเฉินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งประเทศ ปรับปรุง/พัฒนาระบบการจราจร 
เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน ก�าหนดให้มีการฝึกซ้อม
การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินร่วมกันของทุกภาคส่วน
อย่างสม�่าเสมอ
 (3) ประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟู
และบรรเทาหลังเกิดอัคคีภัยอย่างยั่งยืน
  มีข้อเสนอให้สร้างระบบการประเมิน
ความเสียหายและความสูญเสียจากอัคคีภัยให้มี
มาตรฐานในระดบัสากล ส่งเสรมิ/สนับสนุนกระบวนการ
วจัิย/การถอดบทเรยีนเหตกุารณ์เพลงิไหม้คร้ังส�าคญั 

ส่งเสริม/สนับสนุนให้ประชาชน/สถานประกอบกิจการ
ท�าประกันอคัคภัีย จัดตัง้กองทนุเพือ่ให้ความช่วยเหลอื
ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น โดยเฉพาะในระดับจังหวัด
และท้องถ่ิน ก�าหนดให้มีกลไก/กระบวนการในการ
ประเมินผลการฟ ื ้ นฟูบู รณะหลัง เ กิดอัคคี ภัย
อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 
 (4) ประเดน็การส่งเสริมความร่วมมอืระหว่าง
ประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากอัคคีภัย
  มข้ีอเสนอให้จัดท�าสือ่การเรยีนรูอ้อนไลน์ 
(Online course) ด้านการป้องกันและระงับอคัคภัีย 
จัดให้มีการฝึกซ้อมร่วมระหว่างประเทศระดับภูมิภาค
ในการปฏบิตักิารป้องกันและระงับอคัคภัีย สร้างกลไก/
บันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการแลกเปลี่ยน
ผู ้เชี่ยวชาญ ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งองค์ความรู ้
ด้านวิชาการต่างๆ เพื่อสร้างการเป็นประเทศที่มี
บทบาทน�าด้านการป้องกันและระงับอคัคภัีย เป็นต้น

ผลสัมฤทธิ์ของงาน  

 ปภ. มีข้อเสนอเชิงนโยบาย/ทิศทาง/แนวทาง
การจัดการความเสี่ยงจากอัคคีภัยของประเทศไทย
ทีเ่กิดจากการมส่ีวนร่วมของหน่วยงานภาคเีครือข่าย
ที่มีภารกิจในการจัดการความเสี่ยงจากอัคคีภัย
ทุกภาคส่วน

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

 v ทกุภาคส่วนของสงัคมไทยมจิีตส�านึกในด้าน
ความปลอดภัยจากอัคคีภัยมากยิ่งขึ้น
 v ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากอัคคีภัย
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นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประธานในพิธีเปิด 

ภาพกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติให้สอดรับกับ

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

นายเมธินพัฐ บวรธรรมรัตน์ อาจารย์พิเศษโครงการวิศวกรรมความปลอดภัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยากรบรรยาย
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5.3 โครงการจดัอบรมทกัษะการช่วยชวิีต
 เบื้องต้นและการรับมืออัคคีภัย 
 (Basic Life Skills Support 
 and Fire Safety Training)

 ปภ. ร่วมกับกรมองค์การระหว่างประเทศเพื่อการ
โยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) กระทรวงการต่างประเทศ 
จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรทักษะการช่วยชีวิต
และการรับมืออัคคีภัย ให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ทีป่ฏบิตังิานในสถานกักตัวผู้ย้ายถ่ินของส�านักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Detention 
Centre : IDC) สถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์ และบ้านพกัเด็กและครอบครวั จ�านวน 21 คน 

ระหว่างวนัที ่6 - 8 กันยายน 2560 ณ สถาบนัพฒันา
บุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ปภ. โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ให้เจ้าหน้าทีภ่าครฐัดงักล่าว
มคีวามรูพ้ื้นฐานด้านการปฐมพยาบาล การชว่ยชีวิต
เบื้องต้น และการรับมืออัคคีภัย ซึ่งจะช่วยส่งเสริม
ให้ผู้ย้ายถ่ินในความคุม้ครองมคีวามปลอดภัยมากขึน้

ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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5.4 โครงการการป้องกันและแก้ไข
 ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

 การด�าเนินการของกระทรวงมหาดไทย 
 กระทรวงมหาดไทย โดยกองบญัชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมีหนังสือสั่งการ 
65 จังหวดั ทีม่พีืน้ทีเ่สีย่งต่อการเกิดไฟป่า เตรียมการ
ป ้องกันและแก ้ไขป ัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
ปี 2559 - 2560 โดยมุง่เน้นให้ความส�าคญัใน 3 ด้าน 
ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อม แนวทาง
การปฏิบัติและการให้ความช่วยเหลือ และการฟื้นฟู
และแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวทางปฏิบัติ 
“3 มาตรการเชิงพื้นที่ 4 มาตรการบริหารจัดการ”
 (1) ปภ. ได้ส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัย 
อาทิเช่น รถฉีดพ่นละอองน�้าแรงดันสูง รถยนต์
ดบัไฟป่า รถยนต์บรรทกุตดิตัง้เครื่องสูบน�า้ระยะไกล 
รถยนต์บรรทุกน�้า เป็นต้น ไปสนับสนุนการปฏิบัติ
ร่วมกับ 9 จงัหวดัภาคเหนือ โดยให้ขึน้การบังคบับญัชา
กับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าปฏิบัติงานดับไฟป่าและฉดีพ่นละอองน�า้ เพือ่ลด
ปริมาณหมอกควันและเพิ่มความชื้นในบรรยากาศ
 (2) ให้ 65 จังหวัดด�าเนินการถอดบทเรียน
การปฏบิตังิานในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั
ของจังหวัด โดยจัดประชุมกองอ�านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร่วมกับส�านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจังหวดั ส�านักงาน
เกษตรจังหวดั แขวงการทาง อ�าเภอ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพือ่สรุปผลการปฏบิตังิานทีผ่่านมา กิจกรรมทีโ่ดดเด่น 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข 
เพื่อน�ามาใช้ในการปรับปรุงการด�าเนินการ ทั้งน้ี 

ให้จังหวัดก�าหนดยุทธศาสตร์และมาตรการในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรและชาวบ้าน
ในการลดพืน้ทีเ่ผาและให้เริม่ด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง
ทันที ไม่ต้องรอหรือใกล้ช่วงเวลาที่จะมีการเผา
 การด�าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันของ 65 จังหวัด
 (1) จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด 
มผู้ีว่าราชการจังหวดัเป็นผู้บญัชาการเพือ่เป็นศนูย์กลาง
ในการสั่งการ และระดมสรรพก�าลังแบบบูรณาการ 
มีการก�าหนดผู้รบัผิดชอบงาน ก�าหนดพืน้ทีป่ฏบัิติการ 
ก�าหนดรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากร 
และก�าหนดช่องทางการสื่อสาร พร้อมทั้งจัดท�า
แผนปฏิบัติการป ้องกันและแก ้ไขป ัญหาไฟป ่า
และหมอกควนั เพือ่ใช้เป็นแนวทางขบัเคลือ่นเชงิรกุ
 (2) แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควนัจังหวดั และประชมุซกัซ้อม
แนวทางการปฏิบัติและก�าหนดมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
 (3) การใช้รูปแบบประชารัฐ บูรณาการ
ทกุภาคส่วน ทัง้ภาคราชการ ก�าลงัทหาร อาสาสมคัร 
ภาคเอกชน (NGO) และภาคประชาชน เพื่อร่วม
สนับสนุนและก�าหนดแนวทางมาตรการลดการเผา
ทั้งพื้นที่ป่าและเศษวัสดุทางการเกษตร
 ผลการปฏบิตักิารทีส่�าคญัๆ ของ 9 จังหวดั
ภาคเหนือ
 (1) ไถกลบตอซังแทนการเผา (จ�านวน 
3,760 แห่ง 165,262 ไร่)
 (2) จัดท�าแนวกันไฟ ลดปริมาณเชื้อเพลิง 
(จ�านวน 11,973 กิโลเมตร)
 (3) จัดการเชื้อเพลิง (ควบคุมการเผา)  
ในพื้นที่ป่า (จ�านวน 349,263 ไร่)
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 (4) พนักงานดับไฟป่า เจ้าหน้าที่อื่นฯ อาสาสมัคร (จ�านวน 60,623 คน)
 (5) การลาดตระเวนในพื้นที่ป่า (จ�านวน 1,073 ครั้ง) 
 (6) จับกุม ด�าเนินคดีผู้ลักลอบเผา (จ�านวน 220 ราย)
 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 
 - ปัญหาไฟป่าและหมอกควันลดลง
 - การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเผาในพื้นที่การเกษตร เป็นการไถกลบตอซัง

ภาพประกอบกิจกรรม/โครงการ

 

เปรียบเทียบ PM10/Hotspot/พื้นที่เผาไหม้ ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ระหว่าง ปี 2559 กับ ปี 2560

จังหวัด
PM10 เกินค่ามาตรฐาน (วัน)* Hotspot (จุด)** พื้นที่เผาไหม้ (ไร่)***

ปี 2559 ปี 2560
เปรียบเทียบ

(-/+)
ปี 2559 ปี 2560

เปรียบเทียบ

(-/+)
ปี 2559 ปี 2560

เปรียบเทียบ

(-/+)

เชียงราย 29 1 -28 1,455 174 -1,281 541,728 90,826 -450,902

เชียงใหม่ 16 1 -15 2,012 894 -1,118 1,413,909 712,450 -701,459

ตาก 10 9 -1 1,592 1,083 -509 1,373,462 1,528,155 +154,693

น่าน 14 0 -14 1,099 562 -537 1,205,154 504,202 -700,952

พะเยา 21 1 -20 406 110 -296 509,241 262,266 -246,975

แพร่ 14 1 -13 739 301 -438 1,024,391 343,643 -680,748

แม่ฮ่องสอน 25 17 -8 1,379 1,180 -199 1,009,619 1,970,973 +961,354

ล�าปาง 21 24 +3 829 659 -170 1,949,405 1,338,596 -610,809

ล�าพูน 6 1 -5 251 332 +81 506,562 555,352 +48,790

รวม 9,762 5,295 -4,467 9,533,471 7,306,461 -2,227,010
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 ตามพระราชบัญญัติป ้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั พ.ศ. 2550 การด�าเนนิการปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยของประเทศ ต้องมีการบรูณาการ
การท�างานร่วมกันจากทกุภาคส่วน เพือ่ให้การปฏบิตังิาน
เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ โดยเฉพาะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ซึ่งมีผู้บริหารท้องถ่ินเป็นผู้รับผิดชอบ
ในฐานะผู้อ�านวยการท้องถ่ิน ดงัน้ัน ผู้บรหิารท้องถ่ิน
จึงต้องมีความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทและ
อ�านาจหน้าที่ในการรับผิดชอบงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการช่วยเหลอืประชาชน

ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงจ�าเป็น
ต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทของ
ผู้อ�านวยการท้องถ่ิน เพือ่ให้ประชาชนได้รบัประโยชน์
สูงสุด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้จัดให้มี
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้อ�านวยการท้องถ่ิน
รุน่ที ่12 ขึน้ในระหว่างวนัที ่9 – 15 มถุินายน 2560 
ณ สถาบนัพฒันาบคุลากรด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ�านวนทั้งสิ้น 
42 คน

5.5 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้อ�านวยการท้องถิ่น

5.6 โครงการทบทวนความเหมาะสมของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
 สาธารณภัย พ.ศ. 2550 ประจ�าปีงบประมาณ 2560

 ด้วยพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความ
เหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 ก�าหนดให้รฐัมนตรี
ผู้รักษาการตามกฎหมายต่างๆ มีหน้าที่จัดให้มีการ
พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของบทบัญญัติของ
กฎหมายทุกฉบับทุกรอบระยะเวลา รวมทั้งก�าหนด
หลกัเกณฑ์ วธีิการและระยะเวลาด�าเนินการให้ชดัเจน 

เพื่อให้บทบัญญัติของกฎหมายมีความเหมาะสม 
เป็นธรรม ไม่เป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร 
สอดคล้องกับการด�าเนินชีวิตตามกาลสมัยและ
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยู ่ตลอดเวลา โดยให้มีการพิจารณาทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมายทุกห้าปีที่กฎหมาย
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ใช้บังคับ ถ้ากฎหมายใดใช้บังคับเกินห้าปีนับถึงวันที่
พระราชกฤษฎีกาน้ีใช้บงัคบั ให้หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง
แจ้งให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกฎหมาย
ว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาทราบด้วยว่าจะ
ด�าเนินการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
ฉบับใดในปีใด ซึ่งทั้งหมดต้องแล้วเสร็จภายในห้าปี
นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาน้ีใช้บงัคบั ดงัน้ันเพือ่ให้
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมาย พ.ศ. 2558 และสอดคล้องกับมาตรา 
77 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ทีก่�าหนด
ให้รฐัพงึจดัให้มกีฎหมายเท่าทีจ่�าเป็น และยกเลกิหรอื
ปรับปรงุกฎหมายทีห่มดความจ�าเป็นหรอืไม่สอดคล้อง
กับสภาพการณ์ รวมทัง้พงึจัดให้มกีารประเมนิผลสมัฤทธ์ิ
ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก�าหนด โดยรับฟัง
ความเห็นของผู้เก่ียวข้อง จึงด�าเนินการจัดท�า 
“โครงการทบทวนความเหมาะสมของพระราชบญัญตัิ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550” ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อรวบรวมประเด็น
ข้อกฎหมายที่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติของพระราช
บัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

ซึง่เป็นกฎหมายในความรบัผิดชอบของ ปภ. ทีใ่ช้บงัคบั
มาแล้วเป็นเวลาสบิปี รวมทัง้ข้อเสนอในการปรบัปรงุ
แก้ไขเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช้มากขึ้น
และสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ผลสัมฤทธิ์ของงาน

 ได้รับทราบความคิดเห็นที่เป ็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาและปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 จากผู้เข้าร่วม
การประชุมซึ่งเป็นผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการปฏิบัติ
ตามพระราชบญัญตัดิงักล่าว โดยได้จัดให้มกีารประชมุ
เชิงปฏิบัติการทั้งสิ้น จ�านวน 4 ครั้ง กระจายไป
ตามภูมภิาคต่างๆ ประกอบด้วย ภาคเหนือ (โรงแรม
เชียงใหม่ ออคิด จังหวัดเชียงใหม่) ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ (โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น) 
ภาคใต้ (โรงแรมบพี ีสมหิลาบชี จังหวดัสงขลา) และ
ภาคกลาง (โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร)  
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
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5.7 โครงการการฝึกการป้องกันและ
 บรรเทาสาธารณภัย 

 ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 ก�าหนดให้กองบญัชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กองอ�านวยการ
ป ้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต ่ละระดับ 
และหน่วยงานทีรั่บผิดชอบแผนสนับสนุนการปฏบิตังิาน
ในภาวะฉกุเฉนิแต่ละด้าน ต้องจัดให้มกีารฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
ปภ. ในฐานะหน่วยงานกลางในการด�าเนินงาน ประสาน 
อ�านวยการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ
ทุกภาคส่วนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จึงได้จัดท�าโครงการการฝึกการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้น 
เพือ่เป็นเครือ่งมอืและกิจกรรม ในการสร้างความพร้อม
และเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากรต่างๆ 
ทีเ่ก่ียวข้องในการบริหารจัดการสาธารณภัยทกุระดบั
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 1. เพือ่ทดสอบ และประเมินความพร้อมของ
แผนการปฏบัิติ นโยบาย และกระบวนการด�าเนินงาน
ในการตอบโต้ต่อสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
 2. เพือ่สร้างโอกาสการเรยีนรูผ่้านประสบการณ์
จากการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อนัจะ
น�ามาซึง่การพฒันาองค์ความรู้ ทกัษะการปฏบิติังาน
ของบุคลากรให้มีศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให ้ทราบถึงข้อบกพร่องของแผน 
การปฏิบัติ นโยบาย กระบวนการด�าเนินงาน และ
ช่องว่างในการประสานงานของหน่วยงานที่มีอยู ่ 
รวมทั้งศักยภาพในการปฏิบัติตามแผนในด้านการ
จัดการและทรัพยากร ทั้งวัสดุ เครื่องมือเคร่ืองใช้ 
อุปกรณ์ ฯลฯ

 4. เพือ่เสริมสร้างประสทิธิภาพในการสือ่สาร
และการประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกโดยส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงาน
มโีอกาสได้ท�างานประสานการปฏบิตัใินการด�าเนินงาน
ร่วมกัน ส่งผลให้การปฏบิติังานตามแผนเป็นไปอย่าง
ราบรื่น
 
ผลการด�าเนินงาน

 ในปี พ.ศ. 2560 ปภ. ได้ด�าเนินการฝึกซ้อม
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ 
รวมทั้งการเข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนกับหน่วยงาน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศดังนี้
 1. การฝ ึ กการป ้ อง กันและบรร เทา
สาธารณภัยระดับชาติ เป็นการฝึกการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 
(IDMEx 2017) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน –  
7 กรกฎาคม 2560 ณ กองการสตัว์และเกษตรกรรม
ที่ 2 กรมการสัตว์ทหารบก ต.หนองสาหร่าย 
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ 
และเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุสาธารณภัย 
มกีารจดัตัง้ทมีไทยแลนด์ขึน้ซึง่เป็นทมีค้นหาและกู้ภัย
ในเขตเมอืงแห่งชาต ิทีม่กีารบรูณาการความร่วมมอื
ระหว่างหน่วยงานฝ่ายทหาร ฝ่ายพลเรือน มกีารวางแผน
การใช้เครื่องมือทรัพยากร และบุคลากรในการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติร่วมกันระหว่าง
ฝ่ายทหาร ฝ่ายพลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
องค์กรสาธารณกุศล/มลูนิธิ และภาคเีครอืข่าย ทัง้น้ี 
เพื่อยกระดับการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน
ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกันในทาง
ปฏิบัติ
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 2. การฝ ึ กการป ้ อง กันและบรร เทา
สาธารณภัยในระดบักลุ่มจังหวดั ของศนูย์ ปภ. เขต 
เพื่อเป ็นเครื่องมือในการเตรียมความพร้อมของ
ศนูย์ ปภ. เขต ในพืน้ทีร่บัผิดชอบในการอ�านวยการ 
การปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย
และพื้นที่เกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ สนับสนุนและ
ช ่วยเหลือผู ้ประสบภัย และฟ ื ้นฟูสภาพพื้นที่
เกิดสาธารณภัย สนับสนุนและจัดให้มีการฝึกอบรม
ซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย ตลอดจนการให้การ
สนับสนุน และช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานเอกชน เน้นฝึก
การเคลื่อนย้าย และการจัดการทรัพยากรกู้ภัย
เพือ่สนับสนุนจังหวดั เม่ือเกิดสาธารณภัยขึน้ในพืน้ที่ 
ตามความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มจังหวัด 
 3. การฝ ึ กการป ้ อง กันและบรร เทา
สาธารณภัยระดับจังหวัด เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
พฒันาการจัดการสาธารณภัยทีเ่กิดขึน้ โดยผ่านกลไก
ของศนูย์บญัชาการเหตกุารณ์จังหวดัในการบรูณาการ
หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานพลเรือน 
หน่วยทหาร องค์กรสาธารณกุศล อาสาสมัคร 
สถาบนัการศกึษา ภาคประชาสงัคม และภาคส่วนอืน่ๆ 
โดยใช้รปูแบบการฝึกทัง้การฝึกอภิปราย และการฝึก
เชิงปฏิบัติการ 
 4. การฝ ึ กการป ้ อง กันและบรร เทา
สาธารณภัยระดับจังหวัดสาขา เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการสร้างความเข้าใจกับอ�าเภอในพื้นที่รับผิดชอบ
ในการจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดบัอ�าเภอ ให้บรรลเุป้าหมายของการลดความเสีย่ง
จากสาธารณภัยตามแนวทางของแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558

 5. การฝึกร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย
องค์กรภายในประเทศ โดยสนับสนุนและเข้าร่วม
การฝึก ได้แก่
  1) การฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ 
ประจ�าปี 2560 (C- MEx 17) โดยส�านักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ระหว่างวันที่ 3 –  
5 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเซนทราบายเซนทารา 
ศนูย์ราชการแจ้งวฒันะ กรงุเทพฯ เพือ่ทดสอบระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ภายใต้กลไกทีเ่ก่ียวข้อง ทดสอบ
การประสานแผนและแนวทางปฏิบัติ ศักยภาพ
ทรัพยากร องค์ความรู้ และกลไกการอ�านวยการ
การจัดการในภาวะฉุกเฉินระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตลอดจนทกุภาคส่วน
ทีเ่ก่ียวข้อง โดยสมมตุสิถานการณ์ เกิดความขดัแย้ง
ตามแนวชายแดนระหว่างประเทศ การจัดการผู้อพยพ
ทางทะเลและการค้ามนุษย์ การบริหารจัดการภัย
ความมัน่คงไซเบอร์ การจัดการข่าวสารทางสือ่สงัคม
ออนไลน์ การต่อต้านการก่อการร้ายที่ก่อให้เกิด
สาธารณภัยด้านนิวเคลยีร์และรังส ีการลอบวางระเบดิ
การระดมสรรพก�าลังเพื่อการป้องกันประเทศและ
การจัดตัง้ศนูย์ปฏบิตักิารของรัฐบาล และการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกรณีเกิดพายุดีเปรสชัน
ขึ้นชายฝั ่งทางภาคตะวันออกของประเทศไทย 
โดยก�าหนดจัดการฝึกเต็มรูปแบบ/ฝึกภาคสนาม 
ในวันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดระยอง
   2) การฝึกการระงับภัยจากสารเคมีและ
วัตถุอันตราย (ภาคการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม) 
ร่วมกับ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 
22 – 23 พฤษภาคม 2560 โดยฝึกบนโต๊ะ ณ โรงแรม
บรรจงบุร ีอ�าเภอเมอืงสรุาษฎร์ธานี จังหวดัสรุาษฎร์ธานี 
และการฝึกภาคสนาม ณ คลงัปิโตรเลยีมสรุาษฎร์ธานี 
ต�าบลบางกุ้ง อ�าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด
สรุาษฎร์ธานี โดยสมมตสิถานการณ์เกิดอบุตัเิหตอุคัคภัีย 
จากรถบรรทุกสารเคมีและวัตถุอันตรายชนกัน



แล้วเกิดการรั่วไหล (ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม) ภายใน
คลังปิโตรเลียม สุราษฎร์ธานี
  3) การฝึกร่วมกองทพัไทย ประจ�าปี 2560 
(กฝร.60) ของกองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) 
ระหว่างวนัที ่19 – 23 มถุินายน 2560 ณ ศนูย์พฒันา
กีฬากองทัพอากาศ บ้านเพ จังหวัดระยอง โดยมี
วัตถุประสงค์การฝึกเพื่อทดสอบความพร้อมในการ
ปฏบิติังานด้านกิจการพลเรือนโดยอ้างองิแผนป้องกัน
ประเทศด้านตะวันออก (แผนกษัตริย์ศึก) รวมทั้ง
ให้เกิดการปฏบิตัทิีส่อดคล้องกันระหว่างทหาร-ทหาร 
ในการป้องกันประเทศ เพือ่พฒันาแนวทางการปฏบิตัิ
ของศูนย์ประสานงานพลเรือนทหาร และพัฒนา 
การปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนระหว่างทหารกับ
พลเรอืน ทัง้ภาครฐัและเอกชน ในสายงานทีเ่ก่ียวข้อง
ให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน 
  4) การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานและเรือทีป่ระสบภัย (Search and Rescue 
Exercise 17 : SAREX 17) ของกรมเจ้าท่า 
กระทรวงคมนาคม ระหว่างวนัที ่14 – 16 กรกฎาคม 2560 
ณ อ�าเภอเกาะสมยุ จังหวดัสรุาษฎร์ธานี เพือ่ฝึกการ
ค้นหาและช่วยเหลอืผู้ประสบภัยโดยสมมตสิถานการณ์
เรือเฟอร์ร่ีประสบเหตุเพลิงไหม้รุนแรง จ�าเป็นต้อง
เคลื่อนย้ายผู้โดยสารและลูกเรือออกจากเรือเฟอรร่ี
ที่ประสบเหตุไปยังที่ปลอดภัย
 6. การฝึกภายใต้กรอบความร่วมมือกับ
หน่วยงาน/องค์กรระหว่างประเทศ
  1) การฝึกการจ�าลองสถานการณ์ฉุกเฉิน
แผ่นดนิไหวในประเทศญีปุ่น่ ภายใต้กรอบคณะท�างาน
ศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน (Rapid Response 
Center – RRC) เมือ่วนัศกุร์ที ่4 พฤศจิกายน 2559 
กระทรวงการต่างประเทศ เป็นการฝึกกระบวนการ
และขัน้ตอนในการปฏบิตัเิมือ่เกิดสถานการณ์ฉกุเฉนิขึน้
ในต่างประเทศ โดยสมมตสิถานการณ์จ�าลอง การเกิด
แผ่นดินไหวระดับความรุนแรง ขนาด 6.5 แมกนิจูด 

ระดับความลึก 11 กิโลเมตร จังหวัดคุมาโมโตะ 
นอกชายฝั่งกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  2) การฝึกซ้อม Ambon DiREx 2016 : 
Table Top Exercise on the EAS Rapid 
Disaster Response Toolkit ระหว่างวันที่ 14 – 
18 พฤศจิกายน 2559 ณ เกาะ Ambon หมู่เกาะ 
Maluku สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อพัฒนากลไก
การแบ่งปันข้อมูล ศกัยภาพและทรพัยากรทีเ่ก่ียวข้อง
กับการตอบโต้ภัยพิบัติ รวมถึงเพิ่มการรู้รับ ปรับตัว 
และการฟื้นคืนกลับภายหลังการเกิดภัยพิบัติภายใน
ภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน และสร้างความเข้มแข็งให้กับ
กลไกการปฏบัิตกิาร โดยเฉพาะการประสานงานและ
การวางแผนตอบโต้ภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยสมมติสถานการณ์ การเกิดแผ่นดินไหว และ
คลืน่สนึามิเข้าโจมตีเกาะ Ambon หมู่เกาะ Maluku 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  3) การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติ
ฉุกเฉินระดับภูมิภาคอาเซียน ประจ�าป ี 2560 
(ARDEX-16) ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน –  
2 ธันวาคม 2559 ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน 
เนการาบรูไนดารุสซาลาม โดยสมมติสถานการณ์
เกิดพายุหมุนเขตร้อน ท�าให้สารเคมีรั่วไหล และ
อาคารถล่ม และการประชุม Post – ASEAN 
Regional Disaster Emergency Response 
Simulation Exercise (ARDEX) Review Meeting 
วันที่ 20 – 21 เมษายน 2560 ณ AHA Centre 
กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยที่ประชุม
ได้มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงคู่มือการฝึก ARDEX 
ควรมโีครงสร้างการด�าเนินงาน รวมถึงก�าหนดห้วงเวลา
ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมสอดคล้อง มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้และการเชื่อมโยงข้อมูลกลไก
การจัดการสาธารณภัยระหว่างประเทศ การพัฒนา
บทบาทและทักษะของผู้ควบคุมการฝึกซ้อมในการ
สัง่การและควบคมุ การพฒันาเน้ือหาและแบบประเมนิ
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ในการฝึก และองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ 
โดยการพิจารณาก�าหนดจากคุณสมบัติและทักษะ
ที่จ�าเป็นของคณะกรรมการฯ
  4) การฝึกซ้อมแผนการประสานความ
ช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุขในกรณี
ภัยพิบัติระหว่างประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน 
(Start-up Drill ภายใต้โครงการ The Project of 
Strengthening the ASEAN Regional Capacity 
on Disaster Health Management : ARCH 
Project) ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2560 
ณ โรงแรม Radisson Blu Plaza Bangkok 
กรงุเทพฯ และกระทรวงสาธารณสขุ จังหวดันนทบรีุ 
เพือ่ทบทวนประเดน็ส�าคญัและแผนผัง (Flowchart) 
แนวทางปฏิบัติของประเทศไทยในการขอรับและ
รบัทมีช่วยเหลอืทางการแพทย์จากต่างประเทศในกรณี
ที่เกิดภัยพิบัติรุนแรงในประเทศ สถานการณ์จ�าลอง 
การฝึกซ้อมแผนการประสานความช่วยเหลอืด้านการ
แพทย์และสาธารณสขุเม่ือเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่
ในประเทศสมาชกิอาเซยีน ภายใต้กรอบความร่วมมอื
ระหว่างประเทศ
  5) การสัมมนาทางการแพทย์และการฝึก
บนโต๊ะ (Medical Symposium and Table Top 
Exercise) ภายใต้การฝึก COBRA GOLD 17 
(CG - 17) โดยสมมตสิถานการณ์ เป็นการฝึกเก่ียวกับ
แนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิด
เหตุแผ่นดินไหว สารเคมีร่ัวไหลและวัตถุอันตราย 
ระหว่างวนัที ่20 – 23 กุมภาพนัธ์ 2560 ณ โรงแรม
สีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา 
  6) การฝึกการบริหารจัดการภัยพิบัติ 
(BIMSTEC Disaster Management Exercise 
ณ สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 10 – 13 
ตลุาคม 2560 โดยมีประเทศต่างๆ ส่งผู้แทนเข้าร่วม 
7 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรภูฏาน สหพันธ์
สาธารณรฐัประชาธิปไตยเนปาล สาธารณรัฐประชาชน

บังคลาเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย
ศรลีงักา สาธารณรฐัอนิเดยี สาธารณรฐัแห่งสหภาพ 
เมียนมาร์ และประเทศไทยวัตถุประสงค์การฝึก
เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศสมาชิก BIMSTEC ในสาขาการบริหาร
จัดการภัยพิบัติ เสริมสร้างมาตรฐานบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม โดย
ประเทศไทยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการฝึกฯ ประกอบด้วย 
5 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงสาธารณสุข กองทัพบก หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา และ ปภ. จ�านวน 19 คน เป็นการฝึก
ภาคสนามต่างประเทศคร้ังแรกในฐานะ “ทมีประเทศไทย” 
แบ่งการฝึกออกเป็นรูปแบบ Table Top Exercise 
(TTX) และรูปแบบ Field Trianning Exercise 
(FTX) ในวนัที ่11 ตลุาคม 2560 เป็นการฝึกปฏบิตังิาน 
การค้นหาและกู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาคารถล่ม
ตามมาตรฐานสากล (INSARAG) การตั้ง On-Site 
Operations Coordination Centre (OSOCC) 
ในเขตเมือง Ghaziabad ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่
หนาแน่น วันที่ 12 ตุลาคม 2560 การฝึกการให้
ความช่วยเหลอืผู้ประสบภัยทางน�า้ ณ บรเิวณรมิแม่น�า้ 
Yamuna ในเขต Wazirabad ซึง่เกิดอทุกภัยเป็นประจ�า 
และวันที่ 13 ตุลาคม 2560 จัดให้มีการทบทวน
หลังการฝึก (After Action Review : AAR) 
โดยเชิญทีมของประเทศที่เข้าร่วมการฝึกร่วมให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และพิธีปิด
 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 1) สามารถทดสอบความพร้อมของแผน
ปฏิบัติการ หรือแผนเผชิญเหตุ และแนวทางในการ
ปฏิบัติการตอบโต้ต่อสถานการณ์น้ันๆ ท�าให้ทราบ
จุดบกพร่องของแผน เพื่อน�ามาปรับปรุงนโยบาย 
ก�าหนดแนวทาง มาตรการแก้ไข หรืออุดช่องว่าง
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ของแผน ท�าให้แผนได้รับการปรับปรุง และใช้เป็น
เครื่องมือในการตอบโต้ และรับมือกับสถานการณ์
จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2) สามารถบูรณาการการฝึกร่วมกันของ
หลายหน่วยงาน เสริมสร้างการท�างานเป็นทีม 
(Teamwork) ท�าให ้เกิดประสบการณ์ท�างาน 
และหากการฝึกภาคปฏิบัติเกิดปัญหาอุปสรรค ก็จะ
ท�าให้ผู้เข้าร่วมการฝึกรับทราบปัญหาและน�าไปสู่
การประชมุปรึกษาหารอื เพือ่หาทางในการแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องนั้นๆ ต่อไป
 3) ท�าให้หน่วยงานต่างๆ ได้เตรยีมความพร้อม 
และผูเ้ขา้รบัการฝึกมคีวามเขา้ใจในระบบบญัชาการ
เหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินมากยิ่งขึ้น และเข้าใจ
ในบทบาทหน้าทีข่องเจ้าหน้าทีผู้่ปฏบิตัแิละภารกิจของ
หน่วยงานในแต่ละฝ่าย เพื่อให้ในการปฏิบัติงานจริง
มีความสอดคล้องและสามารถประสานงานกันได้
อย่างเป็นระบบมปีระสทิธิภาพ ไม่ซ�า้ซ้อนและไม่สบัสน

 4) ท�าให้หน่วยงานทราบถึงความต้องการ
ในเรื่องทรัพยากร ทั้งด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ งบประมาณ ฯลฯ รวมถึงสมรรถนะ และ
ศกัยภาพของทรพัยากร (Specification Requirement) 
ในการวางแผนจัดการฝึกอบรมเพือ่พฒันาทรพัยากร
บุคคล

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

 ประชาชนมีความเชือ่มัน่ต่อระบบการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของภาครฐัและองค์กรต่างๆ 
ในการเตรยีมความพร้อมกับสาธารณภัยทีอ่าจเกิดขึน้
ได้ตลอดเวลา และสร้างจิตส�านึกสาธารณะ และเผยแพร่
องค์ความรู้ในการจัดการภัยพิบัติฉุกเฉินให้เกิดขึ้น
ในองค์กรและชุมชน ส่งเสริมนโยบายประชารัฐ 
ให้ประชาชนในแต่ละชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการภัยพิบัติ 
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5.8 โครงการการป้องกนัและลดอบุติัเหตุ
 ทางถนนช่วงเทศกาลและตลอดทัง้ปี

 ปภ. ในฐานะส�านักงานเลขานุการศนูย์อ�านวยการ
ความปลอดภัยทางถนน ได้ด�าเนินการป้องกันและ
ลดอบุตัเิหตทุางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ และด�าเนินการ
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยมุ่งให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ทุกระดับ และยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง เน้นมาตรการทาง
สังคมและชุมชนในการป้องปรามและตักเตือน
ผู้มพีฤตกิรรมเสีย่งในการขบัขีใ่นรปูแบบ “ประชารฐั” 
ควบคู ่ กับการบังคับใช ้กฎหมายอย่างเข ้มงวด 
ตามนโยบายรัฐบาล และค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาตทิีเ่ก่ียวข้อง เพือ่ลดอตัราผูเ้สยีชวีติ
จากอบุตัเิหตทุางถนนให้เหลอืน้อยทีส่ดุ และเพือ่สร้าง
วฒันธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึน้ในสงัคมไทย
 1. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล 
  1.1 จัดท�าแผนบูรณาการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 
และแผนบรูณาการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 เพื่อให้หน่วยงานที่
เก่ียวข้องและจังหวัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ด�าเนินงานในช่วงเทศกาล
  1.2 การจัดต้ังศนูย์อ�านวยการป้องกันและ
ลดอบุตัเิหตทุางถนนช่วงเทศกาลและศนูย์ปฏบิตักิาร
ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด 
อ�าเภอ ในช่วงเทศกาล จ�านวนเทศกาลละ 76 จังหวดั 
878 อ�าเภอ ศูนย์ ปภ. เขต 1 – 18 กลุ่มโรงงาน
เครือ่งจักรกล ส�านักงาน ปภ. จังหวดัและส�านักงาน
ปภ. จังหวัดสาขา 30 สาขา เพื่อบูรณาการการท�างาน
ร่วมกับจังหวัด อ�าเภอ และกรุงเทพมหานคร 
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐ เอกชน 

ท้องถ่ิน ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น�าชมุชน ภาคเีครือข่าย 
มูลนิธิ อาสาสมัครต่างๆ และภาคประชาสังคมตาม
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง 
  1.3 สนับสนุนในการจัดต้ังจุดตรวจ/
ด่านตรวจร่วมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 และ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จ�านวน 76 จังหวัด และ 
878 อ�าเภอ ทั้งน้ีเพื่อประชาชนมีความสะดวก 
ปลอดภัย และมีความสุขในการสัญจรช่วงเทศกาล 
รวมทั้งลดการบาดเจ็บ สูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน
จากปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

ผลการด�าเนินงาน 

 1. ขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนตลอดทัง้ปีเน้นย�า้รณรงค์ “การสร้างวนัิยจราจร” 
และ “ความปลอดภัยทางถนน” รวมทัง้ประชาสมัพนัธ์
หลักปฏิบัติ “4 ห้าม 2 ต้อง” 
  1.1 การขับเคลื่อนโครงการ “มาตรการ
องค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน” ของ ปภ.
  1.2 การส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 
100% โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
และภาคีเครือข่ายในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง
 2. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ความรู ้ด ้านการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ทางถนน : การอบรมเยาวชนขบัขีป่ลอดภัยเสรมิสร้าง
วินัยจราจรและการป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียน
โดยร่วมมือกับสถาบัน การศึกษา และสมาคม
ผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทยในการด�าเนินการ
 3. จัดท�าแนวทางการบรหิารจัดการความเรว็
ในพืน้ทีช่มุชน เพือ่ให้จังหวดัด�าเนินการ โดยในระยะแรก
ให้มีการคดัเลอืกถนนทีมี่ความเสีย่งในเขตเมืองพทัยา/ 
เทศบาล จ�านวน 1 เส้นทาง เพื่อก�าหนดความเร็ว
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 8. การ จัดประชุ มคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการที่เ ก่ียวข้องเพื่อติดตาม และ
ขบัเคลือ่นการป้องกันและลดอบุตัเิหตทุางถนนตลอดปี
ให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้
  (1) ประชมุคณะกรรมการศนูย์อ�านวยการ
ความปลอดภัยทางถนน จ�านวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที ่
5/2559 เมือ่วนัที ่15 ธันวาคม 2559 ครัง้ที ่1/2560 
เม่ือวันที่ 21 มีนาคม 2560 คร้ังที่ 2/25600 
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 และครั้งที่ 3/2560 
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
  (2) ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการ
บริหารจัดการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2560
 2. การจัดท�าแผนแม่บทความปลอดภัย
ทางถนน พ.ศ. 2560 – 2563
 เน่ืองจากแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 
พ.ศ. 2556 – 2559 ที่ใช้เป็นกรอบแนวทาง
การด�าเนินงานได้สิน้สดุลงใน พ.ศ. 2559 คณะกรรมการ
นโยบายการป้องกันและลดอบัุติเหตุทางถนนแห่งชาติ 
ได้มีมติ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เห็นชอบ
ในหลกัการให้จัดท�าแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 
พ.ศ. 2560 – 2563 และให้ใช้แผนแม่บทความปลอดภัย
ทางถนน พ.ศ. 2556 – 2559 ไปพลางก่อนจนกว่า
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2560 – 2563 
จะแล้วเสร็จ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 
4 ตุลาคม 2559 เห็นชอบในหลักการให้จัดท�า
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2560 – 2563 
และให ้ ใช ้แผนแม ่บทความปลอดภัยทางถนน 
พ.ศ. 2556 – 2559 เป็นแนวทางการด�าเนินงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพลางก่อน จนกว่าแผน
แม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2560 – 2563  
จะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ให้พิจารณาปรับกรอบระยะเวลา
การด�าเนินงานจัดท�าแผนแม่บทความปลอดภัย 
ทางถนน พ.ศ. 2560 – 2563 ให้มีระยะเวลา

ทีเ่หมาะสมกับพืน้ทีช่มุชน และให้ติดตัง้ป้ายความเรว็
ทีไ่ด้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการจัดระบบ
จราจรจังหวัด
 4. การปรับปรงุและพฒันาระบบการรายงาน
ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (E-report) ในปี 2560 
พร้อมทัง้ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าทีใ่นระดับจังหวดั อ�าเภอ 
และท้องถ่ิน ระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ์ - มนีาคม 2560 
เพื่อให้มีความพร้อมในการรายงานข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ
 5. จัดโครงการ “วนัโลกร�าลกึถึงผู้สญูเสยีจาก
อุบัติเหตุทางถนน” ประจ�าปี 2560 เพื่อรณรงค์ให้
ทกุภาคส่วนได้ตระหนักถึงการมส่ีวนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ตลอดจน
เข้าใจถึงผลกระทบและความสูญเสียจากอุบัติเหตุ
ทางถนน โดยมีกิจกรรมการยืนไว้อาลัยเพื่อร�าลึกถึง
ผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน การประชาสัมพันธ์
เพือ่ให้ความรูด้้านการป้องกันและลดอบุตัเิหตทุางถนน
และสร้างความตระหนักตามช่องทางต่างๆ และ
การจัดประชุมเสวนาเชิงวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. 
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร รวมถึง
การอ่านสารนายกรัฐมนตรี 
 6. จัดสรรเครือ่งตรวจวดัแอลกอฮอล์ให้จังหวดั
บรูณาการใช้ร่วมกันกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง จ�านวน 
2,730 เคร่ือง เพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย
ในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 7. ผลักดันให้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยทางถนน 
โดยมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 4 ตุลาคม 2559 
เห็นชอบข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
จ�านวน 5 ประเด็นประกอบด้วย (1) เมาแล้วขับ 
(2) ขับรถเร็วเกินกฎหมายก�าหนด (3) การได้มาซึ่ง
ใบอนุญาตขับรถ (4) รถโดยสารสาธารณะ และ 
(5) การคาดเข็มขัดนิรภัย 
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สอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
 ปภ. ได้ด�าเนินการจัดจ้างมหาวทิยาลยันเรศวร 
เป็นทีป่รึกษาโครงการจัดท�าแผนแม่บทความปลอดภัย
ทางถนน พ.ศ. 2560 – 2563 โดยเพิ่มเติม

การด�าเนินการให้ครอบคลุมถึง พ.ศ. 2564 ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เพื่อใช้
เป็นกรอบแนวทางการด�าเนินงานของภาคเีครอืข่าย
ที่เกีย่วขอ้งในชว่ง พ.ศ. 2560 – 2564 ซึง่ได้ด�าเนนิการ
เสร็จสิ้นแล้ว

จัดท�าแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2560 – 2563
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ทรัพยากรน�้าของประเทศ ซึ่งมีขั้นตอนกระบวนการ
ด�าเนินงานประกอบด้วย การชี้ปัญหา การวิเคราะห์
สาเหตขุองปัญหา การก�าหนดยทุธศาสตร์ การจัดท�า
กลยทุธ์/แนวทางการด�าเนินงาน และการจัดท�ากรอบ
แผนยทุธศาสตร์/แผนปฏบิตักิารในระดบัลุม่น�า้ ระยะ
เร่งด่วน ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว โดยเน้น
การแก้ไขปัญหาเป็นระบบลุ่มน�้าและกระบวนการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 ต่อมา คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที ่7 พฤษภาคม 
2558 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้า (ปี พ.ศ. 2558 – 2569) และ
ให้ปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการทรัพยากรน�้า
แห่งชาติ (กนช.) ท�าหน้าที่ผลักดันและขับเคลื่อน
ยทุธศาสตร์การบริหารจัดการทรพัยากรน�า้ เพือ่ให้การ
บริหารจัดการทรัพยากรน�้าของประเทศเป็นไป
อย่างมเีอกภาพ และบรูณาการสอดคล้องสมัพนัธ์กัน
ทัง้ระดบัประเทศและระดบัลุม่น�า้ โดยการมส่ีวนร่วม
จากทุกภาคส่วน กระทรวงมหาดไทย โดยปภ.  
ด�าเนินการโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 
เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

5.9 โครงการบริหารจดัการทรัพยากรน�า้ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 น�้าเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการด�ารงชีวิต ทั้งการ
อปุโภค บรโิภค การประกอบอาชพี สขุอนามยั และ
เป็นปัจจัยพืน้ฐานในการพฒันา ปัจจบุนัประเทศไทย
ก�าลงัประสบปัญหาเรือ่งน�า้ คอื น�า้ท่วม น�า้แล้ง และ
คณุภาพน�า้ จึงจ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารเตรียมความพร้อม
เพือ่บรรเทา หรือแก้ไขปัญหา เพือ่ลดผลกระทบทีจ่ะ
เกิดขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ปัญหาเรื่องน�้า เป็นปัญหาที่มีมาอย่างต่อเน่ือง 
ขณะที่การแก้ไขยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนมากนัก 
มีหลายหน่วยงานมีภารกิจในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�า้ คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิหรือ คสช. 
ได้ให้ความส�าคัญกับทรัพยากรน�้า จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการก�าหนดนโยบายและการบรหิารจัดการ
ทรพัยากรน�า้ ขึน้มาเพือ่ก�าหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้า การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย ภัยแล ้งและคุณภาพน�้าของประเทศ 
เพือ่ด�าเนินการจัดท�าแผนยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการ
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สระเก็บน�า้ แก้มลงิ ตลอดจนแนวคนัดนิป้องกันน�า้ท่วม 
การป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ฯลฯ ซึ่งแยกออกเป็น 
2 ลักษณะงาน ดังนี้
 1) โครงการฟ้ืนฟบูรูณะแหล่งน�า้เดมิเพือ่ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย : ซึ่งมีลักษณะ
โครงการเป็นการฟ้ืนฟ ูบรูณะ พฒันาแหล่งน�า้ขนาดเลก็ 
ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอทุกภัย โดยการขดุลอก 
ปรับปรุงแหล ่งน�้ าธรรมชาติที่ตื้ น เขินในพื้นที่
ประสบภัยแล้ง เช่น หนองน�้า บึง อ่างเก็บน�้า 
สระเก็บน�า้ แก้มลงิ ฯลฯ เพือ่กักเก็บน�า้ไว้ใช้ในฤดแูล้ง 
อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน�้าในฤดูน�้าหลาก
สามารถใช้ป้องกันการเกิดอุทกภัยได้
 2) โครงการป้องกันและลดผลกระทบจาก
น�้าท่วม น�้าป่าไหลหลากและโคลนถล่ม โดยใช้
โครงสร้าง : ซึ่งมีลักษณะโครงการเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการไหลของน�้า มุ่งเน้นที่จะป้องกัน
เฉพาะที ่เช่น แนวคนัดนิป้องกันน�า้ท่วม การป้องกัน
การกัดเซาะตลิง่ บ่อดกัตะกอน การพฒันา ปรบัปรุง
ล�าน�า้ ค ูคลอง แม่น�า้ ล�าห้วย เพือ่ควบคมุความเรว็
และทิศทาง การไหล เก็บกักน�้าไว้ใช้บรรเทาภัยแล้ง 
และสร้างความร่วมมือในการซ่อมแซมดูแลรักษา 
ให้อยูใ่นสภาพทีพ่ร้อมใช้งานได้ เพือ่ควบคมุความเสีย่ง
ให้อยู่ในขอบเขตที่ก�าหนด

ผลการด�าเนินงาน

 กระทรวงมหาดไทย โดย ปภ. ได้จัดท�าแผน
ด�าเนินโครงการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ เพือ่แก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอทุกภัย ในพืน้ทีเ่สีย่งภัยและพืน้ที่
เกิดภัยซ�้าซาก โดยผ่านกลไกการขับเคลื่อนของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด และบูรณาการความร่วมมือจาก
ทกุภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้องตามแผนยทุธศาสตร์การบรหิาร
จัดการทรพัยากรน�า้ ปีงบประมาณ 2560 รวมทัง้สิน้ 
503 แห่ง วงเงิน 1,398.1328 ล้านบาท
 

ให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ประสบภัย
ซ�้าซาก เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
ข้อ 6.8 แก้ปัญหาน�า้ท่วมในฤดูฝนทัง้ทีท่่วมในบริเวณ
กว้างและท่วมเฉพาะพื้นที่ และปัญหาขาดแคลนน�้า
ในบางพืน้ทีแ่ละบางฤดกูาล โดยรฐับาลจะเร่งด�าเนินการ
จัดสร้างแหล่งน�า้ขนาดเลก็ให้กระจายครอบคลมุพืน้ที่
เพาะปลูกให้มากที่สุด และข้อ 9.4 ให้มีแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้าของประเทศและมีกระบวนการ 
บูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 กระทรวงมหาดไทย โดย ปภ. ได้จัดท�า
แผนบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 
ตามแผนยทุธ์ศาสตร์การบริหารจัดการทรพัยากรน�า้ 
ใน 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
 1) ยทุธศาสตร์ที ่2 การสร้างความม่ันคงของ
น�้าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) กลยุทธ์ 
: พฒันาและฟ้ืนฟแูหล่งน�า้ในพืน้ทีเ่กษตรน�า้ฝน ฯลฯ 
กิจกรรม : โครงการฟื้นฟู บูรณะแหล่งน�้าเดิม เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
 2) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการน�้าท่วมและ
อุทกภัย กลยุทธ์ : การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน�้า ผันน�้า และพื้นที่รับน�้านอง กิจกรรม : 
โครงการป้องกันและลดผลกระทบจากน�้าท่วม 
น�้าป่าไหลหลากและโคลนถล่ม โดยใช้โครงสร้าง

ลักษณะงาน 

 เป็นการขดุลอก ปรับปรงุ และพฒันาแหล่งน�า้
ธรรมชาตขินาดเลก็ ทีต่ืน้เขนิให้สามารถกักเก็บน�า้ไว้
ใช้ในช่วงขาดแคลนน�า้ และเพิม่ประสทิธิภาพการไหล
ของน�้าในช่วงการเกิดอุทกภัยหรือน�้าไหลหลาก เช่น 
คู คลอง ล�าน�้า ล�าห้วย หนองน�้า บึง อ่างเก็บน�้า 
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ภาพก่อนด�าเนินการ

ภาพขณะด�าเนินการ

ภาพประกอบโครงการบริหารจัดการน�้า ปีงบประมาณ 2560 งบกลาง 

ภาพด�าเนินการแล้วเสร็จ

 l ปีงบประมาณ 2560 ด�าเนินโครงการ
บรหิารจัดการน�า้ รวม 36 โครงการ วงเงินรวมทัง้สิน้ 
63.9977 ล้านบาท
 l ปีงบประมาณ 2560 งบกลาง ด�าเนิน
โครงการบริหารจัดการน�้า รวม 467 โครงการ 
วงเงินรวมทั้งสิ้น 1,334.1351 ล้านบาท

ผลสัมฤทธิ์ของงาน

 - เชิงปริมาณ (ร้อยละ)
  เมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จทั้ง 503 แห่ง 
สามารถกักเก็บน�้าได้ 32.2280 ล้าน ลบ.ม.

 - เชิงคุณภาพ
  เพิม่ปริมาณการเก็บกักน�า้ ลดปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย พื้นที่เสี่ยงภัยและประสบภัยซ�้าซาก
จากน�้าท่วมและภัยแล้งได้รับการแก้ไขปัญหาตาม
แผนงาน/โครงการ ส่งผลให้ประชาชนในพืน้ทีมี่ความ
ปลอดภัย มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งผลให้ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคง

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

 ประชาชนบริเวณโดยรอบโครงการจะได้รับ
ประโยชน์ จากโครงการ 503 แห่ง จ�านวน 263,316 
ครัวเรือน
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ภาพก่อนด�าเนินการ

ระหว่างด�าเนินการ

ด�าเนินการแล้วเสร็จ

โครงการขุดลอกสระประปาหมู่บ้าน

ป้ายโครงการ
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ภาพก่อนด�าเนินการ

ขณะด�าเนินการ

ด�าเนินการแล้วเสร็จ

โครงการขุดลอกสระเก็บน�้า

ป้ายชื่อโครงการ
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ภาพก่อนด�าเนินการ

ขณะด�าเนินการ

ด�าเนินการแล้วเสร็จ

โครงการขุดลอกสระเก็บน�้า

ป้ายชื่อโครงการ
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ภาพก่อนด�าเนินการ

โครงการป้องกันและลดผลกระทบจากน�้าท่วม น�้าป่าไหลหลากและโคลนถล่ม 

โดยใช้โครงสร้าง งบประมาณปี 2560
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ภาพขณะด�าเนินการ
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ภาพด�าเนินการแล้วเสร็จ

จุดเริ่มต้นโครงการ ที่ กม. 0+000
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ภาพด�าเนินการแล้วเสร็จ



97

ส่วนที่ 2 ผลการด�าเนินงานส�าคัญ

รายงานประจ�าปี 2560  Annual Report 2017

ภาพด�าเนินการแล้วเสร็จ

จุดสิ้นสุดโครงการ ที่ กม. 1+200
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 ปภ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการป้องกัน
อุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) มีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง
ด้านก�าหนดนโยบายและวางแผนหลกั รวมถึงส่งเสริม 
สนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการป้องกัน
อบุติัภัยแห่งชาต ิ(กปอ.) ให้เป็นกลไกส�าคัญในระดับ
นโยบาย และขบัเคลือ่นภารกิจในการบรูณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องให้สามารถปฏิบัติงานในการ
ป้องกันอบุตัภัิยด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงเล็งเห็นความส�าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน 
ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในเรือ่ง
ความปลอดภัยจากอุบัติภัยในทุกด้านให้ประชาชน
ในสงัคมและชมุชน เพือ่ให้เกิดวฒันธรรมความปลอดภัย 
(Safety Culture) ให้กับสงัคมไทย และส่งเสริมให้เป็น
ชุมชนปลอดภัย (Safety Community) อย่างยั่งยืน 
ซึ่งถือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในทุกภาคส่วน
ที่เก่ียวเน่ืองกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
ก่อให้เกิดความปลอดภัยในการท�างาน ความปลอดภัย
ในสาธารณสถาน ความปลอดภัยในการเดินทาง 
ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว ความปลอดภัย
ในการขนส่ง และความปลอดภัยในสถานศึกษา 
เป็นการขบัเคลือ่นตามนโยบายของรฐับาลทีส่นับสนุน
ให้เกิดการพัฒนาคนในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียม ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ของสังคมโลก
ในปัจจุบัน จึงได ้ก�าหนดให้มีโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกัน
อุ บั ติ ภั ย ให ้ปลอดภัยอย ่ างยั่ งยื น เพื่ อก ้ าวสู ่

ประเทศไทย 4.0 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 
ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว 
กรุงเทพมหานคร
 
กลุ่มเป้าหมาย

 อนุกรรมการและเลขานุการในคณะอนุกรรมการ 
ทั้ง 8 คณะ ภายใต้คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัย
แห่งชาติ (กปอ.) ผู้แทนศูนย์ปภ.เขต 1 – 3 หัวหน้า
ส�านักงาน ปภ. จังหวัด 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
กาญจนบรุ ีฉะเชงิเทรา นนทบรุ ีนครปฐม ปทมุธานี 
ระนอง สระบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 
ผู้แทนหน่วยงานภาคเีครอืข่าย ผู้แทนหน่วยงานภายใน
ของ ปภ. และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น 
จ�านวน 200 คน

5.10 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันอุบัติภัย
 ให้ปลอดภัยอย่างยั่งยืนเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0

นายชยพล  ธิติศักดิ์
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง 
ประธานในพิธีเปิด
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การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น “เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง อ�านาจหน้าที่ ของคณะอนุกรรมการภายใต้
คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) และก�าหนดแนวทางในการขับเคล่ือนแผนหลัก
การป้องกันอบุตัภัิยแห่งชาตใิห้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.พิจิตต รัตตกุล 
และ ดร.ปิยวัฒน์ ขนิษฐบุตร และวิทยากรประจ�ากลุ่ม
จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยแบ่งกลุ่ม
ระดมความคิดเห็น จ�านวน 5 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 
30 คน มีการน�าเสนอ และสรุปผลการระดมความคิดเห็น

ร้อยโท ดร.สุวิทย์ ยอดมณี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกัน

และบรรเทาแห่งชาติ
วิทยากรบรรยาย

นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้กล่าวรายงาน



100

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  Department of Disaster Prevention and Mitigation

 โดยการพฒันาทรพัยากรบคุคลให้ปรบัตวัเท่าทนั
ต่อเทคโนโลย ีและพร้อมจัดการสาธารณภัยทกุรูปแบบ 
การวางแผนรับมอืสาธารณภัยเชงิกลยทุธ์ทีค่รอบคลมุ
ทุกด้าน เพื่อให้องค์กรเติบโตภายใต้บริบทการ
เปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยขีองโลกยคุดจิิทลั และมี
ศกัยภาพในการจัดการสาธารณภัยเชงิรกุอย่างยัง่ยนื 
ดังนี้
 6.1 โครงการพฒันาระบบบญัชาการเหตกุารณ์
 6.2 โครงการ ฝึกซ้อมการปฏิบัติด้านการ
สื่อสารเพื่อการเตือนภัย
 6.3 โครงการพฒันาบคุลากรด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

6.1 โครงการพัฒนาระบบบัญชาการ
 เหตุการณ์

 ปภ. ได้พฒันาระบบบญัชาการเหตุการณ์ตาม
กรอบแนวคิดและแผนการพัฒนามาตรฐานระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ของประเทศไทย (Thailand 
Incident Command System: TICS) มาต้ังแต่
ปี พ.ศ. 2553 อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อ
บูรณาการระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident 
Command System : ICS) เข้ากับบรบิทการบริหาร
จัดการสาธารณภัยของประเทศ
 ดังนั้น ปภ. จึงได้จัดท�าโครงการพัฒนาระบบ
บญัชาการเหตกุารณ์ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพื่อผลักดันกิจกรรมการน�าแนวคิดระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการขบัเคลือ่นกลไกขององค์กร
ปฏบิตัใินการจัดการภาวะฉกุเฉนิตามแผนการป้องกัน

เตรียมพร้อมองค์กรรองรับการจัดการสาธารณภัย : ปภ 4.0 มุ่งสู่
การเป็นองค์กรทีใ่ช้เทคโนโลยใีนการขบัเคลือ่นการท�างาน ทัง้ระบบ 
(Digital Culture)

6.
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 อันจะ
น�าไปสู ่การสนับสนุนให ้เกิดการน�าการจัดการ
ภาวะฉกุเฉนิบนพืน้ฐานของระบบบญัชาการเหตกุารณ์ 
มาใช้ในฐานะที่เป็นเครื่องมือและหลักการส�าคัญ
ในการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศต่อไป

ผลการด�าเนินงาน

 (1) จัดโครงการเสริมสร ้างศักยภาพทีม
สนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ หลกัสตูร “ชดุปฏบัิติ
การสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ (Incident 
Management Assistance Team: IMAT) ประจ�า
ป ีงบประมาณ พ.ศ. 2560” ในระหว่างวันที่ 
9 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมฯ ทั้งสิ้นจ�านวน 44 คน 
 (2) จัดท�าร่างแผนระบบสนับสนุนการปฏบัิตงิาน
ในภาวะฉกุเฉนิ (สปฉ.) เพือ่เสนอต่อคณะอนุกรรมการ
จัดท�าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิ
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 โดยที่
ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และให้ปรับปรุง
แก้ไขรายละเอียดตามที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องเสนอ 
ทั้งนี้ ร่างแผนฯ ดังกล่าวได้ถูกน�าไปใช้ในการบริหาร
จัดการสถานการณ์อทุกภัยภาคใต้เมือ่เดอืนมกราคม 
2560 ประกอบกับภายหลงัสถานการณ์ ปภ. ได้จัดให้
มีการจัดประชุมถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานของ 
บกปภ.ช. และ สปฉ. เมื่อวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2560 
ณ โรงแรมริเวอร ์ไรน ์เพลส ถ.พิบูลสงคราม 
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โดยผลการประชุม
ดังกล่าว ปภ. ได้น�าบทเรียนและข้อเสนอแนะที่
เก่ียวข้องมาปรับปรงุร่างแผนฯ (ฉบบัที ่2) และน�าเสนอ
ต่อทีป่ระชมุคณะอนุกรรมการจัดท�าแผนการป้องกัน
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และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิ(ซึง่คณะอนุกรรมการ
ภายใต้ กปภช. เดมิแต่ปรบัปรงุรายละเอยีดโครงสร้าง 
และองค์ประกอบใหม่) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 1 
มีนาคม 2560 เพื่อทราบแล้ว
 (3) จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี การพัฒนา
ระบบบญัชาการเหตุการณ์เพือ่ขบัเคลือ่นการจัดการ 
ในภาวะฉกุเฉนิทีม่ปีระสทิธิภาพ (พ.ศ. 2560 - 2564) 
โดยแผนฯ ดังกล่าวเป็นแผนการพัฒนาระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ซึ่งสอดคล้องกับกรอบการ
ด�าเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
พ.ศ. 2558 – 2573 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 - 2564 รวมทั้ง
แผนที่ยุทธศาสตร์ด้านระบบบัญชาการเหตุการณ์
ของประเทศในภูมภิาคอาเซยีน (ASEAN ICS Road 
Map) อน่ึงปัจจุบันแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี อยู่ใน
ระหว่างการเสนอไปยงัส�านักงานเลขาธิการอาเซยีน
 (4) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) และระบบสนับสนุน
การปฏบัิตงิานในภาวะฉกุเฉนิ (สปฉ.) ในระหว่างวนัที่ 

12 – 14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว 
ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
ซึ่งเป็นหน่ึงในกิจกรรมของโครงการ ASEAN-US 
Cooperation Project on ICS ในฐานะประเทศ
น�าร่อง (Pilot Country) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องร่วมพฒันาแนวทางการด�าเนินการ
ในการบริหารจัดการสาธารณภัยทัง้ในระดบัประเทศ 
และระดบัหน่วยงาน รวมทัง้ระดมสมองเพือ่ให้ข้อคดิเห็น 
และข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) คู ่มือการด�าเนินการ 
กองบญัชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิ
(National Emergency Operations Center 
Quick Guide) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง
ด้านระบบสนับสนุนการจัดการในภาวะฉกุเฉนิ (สปฉ.) 
ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2558 และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จ�านวน 102 คน เข้าร่วม
การประชุมฯ

รูปภาพประกอบโครงการพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์
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6.2 โครงการ ฝึกซ้อมการปฏิบัติด้านการสื่อสารเพื่อการเตือนภัย

การปฏบิตัด้ิานการสือ่สารเพือ่การเตอืนภัย เป็นการ
เตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติที่ เ กิดขึ้น 
โดยมุ่งเน้นให้เครือข่ายภาคประชาชนได้เข้าใจถึง
บทบาท ภารกิจ การใช้งานระบบอปุกรณ์การเตอืนภัย 
และพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายการแจ้งเตือนภัย
ในท้องถ่ินต่อการเผชิญเหตุเพื่อได้มีโอกาสทบทวน
การด�าเนินงาน โดยการถอดบทเรียนกรณีการเกิด
ภัยพบิตัทิีผ่่านมา และปรับกลยทุธ์แนวทางให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ เพื่อลดความเสี่ยงภัย และลดความ
เสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ผลการด�าเนินงาน 

 ด�าเนินการฝึกซ้อมการปฏิบัติด้านการสื่อสาร
เพื่อการเตือนภัยให้แก่เครือข่ายการแจ้งเตือนภัย 
ภาคประชาชน หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน สมาคม
นักวทิยสุมคัรเล่น มลูนิธิ อาสาสมคัร และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เพือ่ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการ
เกิดภัยพิบัติ การใช้งานระบบ/อุปกรณ์ การสื่อสาร
เพือ่การแจ้งเตือนภัย และกระบวนการแจ้งเตือนภัย 
จ�านวน 120 คน/ครั้ง จ�านวน 9 ครั้ง ในพื้นที่ ดังนี้
 1) จังหวดัระนอง 2) จังหวดัพงังา 3) จังหวดั
นครศรีธรรมราช 4) จังหวัดสตูล 5) จังหวัดชุมพร
6) จงัหวัดจนัทบรุ ี7) จงัหวดัเชียงราย 8) จงัหวัดน่าน 
9) จังหวัดอุตรดิตถ์

ความเป็นมา

 ปัจจุบันภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทวีความรุนแรงขึ้นตามล�าดับ
ศนูย์เตอืนภัยพบิตัแิห่งชาต ิกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ได้ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการ
ป้องกัน การเตรียมการรองรับภัยพิบัติทุกประเภท 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งในด้านการแจ้ง
เตือนภัย การป้องกันการบรรเทาสาธารณภัยและ
การฟ้ืนฟหูลงัการเกิดภัยพบิตั ิซึง่ตามแผนยทุธศาสตร์
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560-2564 
ได้ก�าหนดให้ยทุธศาสตร์ที ่3 เป็นยทุธศาสตร์การสร้าง
ความเข้มแข็ง แก่ประชาชน เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น 
อาสาสมัครและเครือข่ายให้มีความรู ้ ตระหนัก 
มีวัฒนธรรมความปลอดภัย และมีส่วนร่วมในการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแนวทาง
ประชารัฐ โดยก�าหนดเป้าประสงค์ให้ประชาชน 
เอกชน ชุมชน ท้องถ่ิน อาสาสมัครและเครือข่าย
ให้มภูีมิคุม้กันและความพร้อมในการจดัการความเสีย่ง
จากสาธารณภัยเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการผลักดันยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
ปภ. โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ในฐานะที่เป็น
หน่วยงานรบัผิดชอบในการแจ้งเตอืนภัยพบิตัล่ิวงหน้า 
(Early Warning) จึงได้ด�าเนินโครงการฝึกซ้อม

ภาพถ่ายประกอบกิจกรรม
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 1) โครงการนักบริหารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.)
  นักบริหารระดับกลางในองค์กรมีบทบาท
ส�าคัญในการน�าวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารระดับสูงมาผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
ในขณะเดยีวกันต้องรูจั้กวธีิการบรหิารจัดการเพือ่ให้งาน
สามารถด�าเนินไปตามทิศทางที่ก�าหนด จ�าเป็นต้อง
มีทักษะและความสามารถที่หลากหลายทั้งในเรื่อง
การบริหารงานและเร่ืองบริหารคน จึงได้จัดให้มี

โครงการฝึกอบรมหลกัสตูรนักบริหารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุน่ที ่13 ขึน้ ในระหว่าง
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ถึง 10 มีนาคม 2560 
ณ สถาบนัพฒันาบคุลากรด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เพือ่พฒันาความรู ้ความสามารถให้เป็น
กลไกช่วยผลักดันให้ภารกิจขององค์กรบรรลุตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยมี
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ�านวนทั้งสิ้น 44 คน 

6.3 โครงการพัฒนาบคุลากรด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

 2) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (จบ.ปภ.)
  การด�าเ นินการป ้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของประเทศ จ�าเป็นต้องมีการบรูณาการ 
การท�างานร่วมกันจากทกุภาคส่วน เพือ่ให้การปฏบิติั
งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งมีเจ้าพนักงาน/เจ้าหน้าที่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้รับผิดชอบใน
ฐานะผู้ปฏบิตังิาน จงึจ�าเป็นต้องมคีวามรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับบทบาทและอ�านาจหน้าทีใ่นการรบัผิดชอบงาน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการ

ช่วยเหลือประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ดังนั้น ปภ. จึงจ�าเป็นต้องเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจถึงบทบาทของเจ้าพนักงาน/เจ้าหน้าที่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้ประชาชนได้
รับประโยชน์สูงสุด จึงได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรม
หลกัสตูรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รุ่นที่ 42 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม –  
1 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ�านวนทั้งสิ้น 41 คน
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 3) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงาน
ดับเพลิงขั้นก้าวหน้า 
  การด�าเนินการป ้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของประเทศ จ�าเป็นต้องมกีารบรูณาการ
การท�างานร่วมกันจากทกุภาคส่วน เพือ่ให้การปฏบิตังิาน
เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ โดยเฉพาะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน สืบเน่ืองจากสถานการณ์สาธารณภัย
และอบุตัภัิยทีม่แีนวโน้มความรนุแรงมากขึน้ และสร้าง
ความเสยีหายให้กับชวีติและทรพัย์สนิของประชาชน 
และของทางราชการ ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการ
พฒันาประเทศมากขึน้เป็นล�าดบั จ�าเป็นต้องมมีาตรการ
ที่จะลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น ทั้งด้านบุคลากร 
เคร่ืองมืออปุกรณ์ งบประมาณ และการบริหารจัดการ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านบคุลากรทีจ่ะเข้าปฏบิตักิาร
ระงับเหตุของอบุติัภัยทีเ่กิดขึน้ หากพนักงานเจ้าหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมตลอดทั้ง
สถานประกอบการโรงงานต่างๆ มคีวามรู ้ความสามารถ
ความช�านาญในการตอบโต้อบุตัภัิย และการให้ความ
ช่วยเหลอืผู้ประสบภัยอย่างมีประสทิธิภาพแล้ว ก็จะ
น�าไปสู่การลดความสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงาน
ดับเพลิงขั้นก้าวหน้า รุ่นที่ 30 ขึ้นในระหว่างวันที่ 
13 – 24 มีนาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม จ�านวนทั้งสิ้น 41 คน



ส่วนที่ 3
รายงานการเงิน
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กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ  ปี 2560  ปี 2559 

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5  49,231,190.04  46,015,057.91 
 ลูกหนี้ระยะสั้น 6  551,206,030.81  583,565,800.15 
 วัสดุคงเหลือ  93,757,586.13  112,976,026.22 
 ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า-เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 7  168,736,172.70  20,823,969.00 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  862,930,979.68  763,380,853.28 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 8  12,896,818,379.40  10,669,904,000.47 
 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน  -  - 
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 9  38,912,871.41  52,994,687.83 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  12,935,731,250.81  10,722,898,688.30 
รวมสินทรัพย์  13,798,662,230.49  11,486,279,541.58 
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
 เจ้าหนี้ระยะสั้น 10  101,991,396.66  45,195,107.90 
 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น 11  9,191,844,432.91  13,476,583,055.12 
 เงินรับฝากระยะสั้น 12  37,319,150.75  43,227,346.25 
รวมหนี้สินหมุนเวียน  9,331,154,980.32  13,565,005,509.27 
หนี้สินไม่หมุนเวียน
 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว  173,074,869.89  78,268,823.69 
 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว  1,550,000.00  1,550,000.00 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  174,624,869.89  79,818,823.69 
รวมหนี้สิน  9,505,779,850.21  13,644,824,332.96 
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  4,292,882,380.28  (2,158,544,791.38)
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
เงินทุน  1,176,177,717.29  1,176,177,717.29 
รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 13  3,116,704,662.99  (3,334,722,508.67)
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  4,292,882,380.28  (2,158,544,791.38)
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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รายงานประจ�าปี 2560  Annual Report 2017

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 และ 2559

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ  ปี 2560  ปี 2559 

รายได้

 รายได้จากเงินงบประมาณ 14  10,454,208,448.44  23,972,159,848.71 

 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  -  1,477,965.00 

 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 15  40,620,125.89  23,123,480.52 

 รายได้อื่น 16  1,456,138,152.26  263,878,289.23 

รวมรายได้  11,950,966,726.59  24,260,639,583.46 

ค่าใช้จ่าย

 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 17 1,668,989,155.78 1,605,951,217.16 

 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 18  421,553,212.00  379,680,925.34 

 ค่าตอบแทน 19  8,164,114.00  12,871,555.48 

 ค่าใช้สอย 20  723,499,125.04  1,184,861,405.30 

 ค่าวัสดุ 21  256,612,677.90  157,170,110.29 

 ค่าสาธารณูปโภค 22  128,438,077.63  61,762,677.12 

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 23  2,022,410,829.36  1,432,271,197.46 

 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 24  939,712,717.83  2,331,398,806.37 

 ค่าใช้จ่ายอื่น 25  2,833,043,380.01  1,930,062,984.06 

รวมค่าใช้จ่าย  9,002,423,289.55  9,096,030,878.58 

รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  2,948,543,437.04  15,164,608,704.88 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    หน่วย:บาท

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 6,109,623,182.44 444,394,300.00 2,738,038,772.35 2,983,024,186.13 12,613,823.96 

รายการค่าด�าเนินการภาครัฐ 1,463,276,882.44  -  - 1,463,179,781.69  97,100.75 

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1,463,276,882.44  -  - 1,463,179,781.69  97,100.75 

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบคุลากรภาครฐัจัดการ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
และภัยพิบัติ 

1,463,276,882.44  -  - 1,463,179,781.69  97,100.75 

งบบุคลากร 1,428,099,370.44  -  - 1,428,099,370.44  - 

งบด�าเนินงาน  35,177,512.00  -  -  35,080,411.25  97,100.75 

ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศ 

4,535,784,700.00 406,080,600.00 2,730,526,917.35 1,460,160,319.84  7,464,762.81 

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการจัดการน�า้และ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4,195,784,700.00  66,080,600.00 2,723,015,062.35 1,404,252,248.24  2,436,789.41 

ผลผลิตที่ 1 มาตรการการป้องกัน และเตือนภัย
จากสาธารณภัย 

 558,226,200.00  12,862,210.41  22,280,476.35  522,729,264.42  354,248.82 

งบด�าเนินงาน  233,684,297.00  3,285,510.41  6,295,700.95  224,075,440.87  27,644.77 

งบลงทุน  164,110,275.00  7,008,300.00  8,456,516.00  148,381,870.60  263,588.40 

งบเงินอุดหนุน  1,500,000.00  168,400.00  -  1,331,600.00  - 

งบรายจ่ายอื่น  158,931,628.00  2,400,000.00  7,528,259.40  148,940,352.95  63,015.65 

ผลผลิตที่ 2 ให้การบรรเทาและฟื ้นฟู บูรณะ
โครงสร้างพื้นฐานหลังภัยพิบัติผ่านพ้นไปแล้ว 

3,430,253,500.00  2,742,013.32 2,650,767,638.60  776,372,563.67  371,284.41 

งบด�าเนินงาน  68,473,100.00  451,613.32  1,627,313.60  66,391,033.23  3,139.85 

งบลงทุน 3,293,239,213.10  521,300.00 2,649,140,325.00  643,247,534.34  330,053.76 

อุดหนุนทั่วไป  1,403,500.00  14,600.00  -  1,382,535.00  6,365.00 

อุดหนุนเฉพาะกิจ  61,582,000.00  379,500.00  -  61,185,166.76  17,333.24 

งบรายจ่ายอื่น  5,555,686.90  1,375,000.00  -  4,166,294.34  14,392.56 
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รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ

ผลผลิตที่ 3 การเตือนภัยภิบัติ  207,305,000.00  50,476,376.27  49,966,947.40  105,150,420.15  1,711,256.18 

งบด�าเนินงาน  175,485,000.00  50,476,376.27  22,926,997.40  101,870,370.15  211,256.18 

งบลงทุน  31,820,000.00  -  27,039,950.00  3,280,050.00  1,500,000.00 

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัต ิ

 340,000,000.00 340,000,000.00  7,511,855.00  55,908,071.60  5,027,973.40 

ผลผลิต/โครงการ 1. โครงการความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกับกองทัพบกในการจัดหาอากาศยาน
ปีกหมุน (Helicopter) เพิ่มประสิทธิภาพในการ
แก้ไขปัญหาสาธารณภัย 

 340,000,000.00 340,000,000.00  7,511,855.00  55,908,071.60  5,027,973.40 

ยทุธศาสตร์ด้านการจัดการน�า้และสร้างการเตบิโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 106,761,600.00  38,313,700.00  7,511,855.00  55,908,071.60  5,027,973.40 

แผนงาน : แผนงานบรูณาการบรหิารจัดการทรัพยากรน�า้  101,562,000.00  34,814,100.00  6,151,855.00  55,568,071.60  5,027,973.40 

ผลผลิต/โครงการ 1. โครงการบริหารจัดการน�้าเพื่อ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 54,845,000.00  17,356,646.00  4,587,716.00  27,880,015.48  5,020,622.52 

งบลงทุน  54,845,000.00  17,356,646.00  4,587,716.00  27,880,015.48  5,020,622.52 

ผลผลิต/โครงการ 2. โครงการบริหารจัดการน�้าเพื่อ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2) 

 46,717,000.00  17,457,454.00  1,564,139.00  27,688,056.12  7,350.88 

งบลงทุน  46,717,000.00  17,457,454.00  1,564,139.00  27,688,056.12  7,350.88

แผนงาน : แผนงานบรูณาการส่งเสรมิการวจัิยและพฒันา  5,199,600.00  3,499,600.00  1,360,000.00  340,000.00  - 

งบรายจ่ายอื่น  5,199,600.00  3,499,600.00  1,360,000.00  340,000.00  - 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ 

 3,800,000.00  -  -  3,776,013.00  23,987.00 

แผนงาน : แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 3,800,000.00  -  -  3,776,013.00  23,987.00 

งบรายจ่ายอื่น  3,800,000.00  -  -  3,776,013.00  23,987.00
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    หน่วย:บาท

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ

ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

 211,564,892.54  40,760,000.00  40,228,820.54  124,097,983.54  6,478,088.46 

แผนงาน : ฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ  211,564,892.54  40,760,000.00  40,228,820.54  124,097,983.54  6,478,088.46 

ผลผลิตที่ 1 : มาตรการ การป้องกัน และเตือนภัย
จากสาธารณภัย

 28,904,232.54  -  14,446,222.54  8,249,121.54  6,208,888.46 

งบลงทุน  26,130,072.54  -  14,446,222.54  5,775,961.54  5,907,888.46 

งบรายจ่ายอื่น  2,774,160.00  -  -  2,473,160.00  301,000.00 

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    หน่วย:บาท

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ

ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

3,495,599,535.45  105,810,027.00  143,424,527.44 3,246,174,505.59  190,475.42 

แผนงาน : ฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ 3,495,599,535.45  105,810,027.00  143,424,527.44 3,246,174,505.59  190,475.42 

ผลผลิตที่ 1 : มาตรการ การป้องกัน และเตือนภัย
จากสาธารณภัย

 54,753,802.28  -  1,013,019.11  53,551,051.99  189,731.18 

งบบุคลากร  -  -  -  -  - 

งบด�าเนินงาน  15,645,816.78  -  120,650.60  15,522,435.00  2,731.18 

งบลงทุน  28,801,686.50  -  -  28,801,686.50  - 

งบเงินอุดหนุน  -  -  -  -  - 

งบรายจ่ายอื่น  10,306,299.00  -  892,368.51  9,226,930.49  187,000.00 

ผลผลิตที่ 2 : ให้การบรรเทา และฟื้นฟู บูรณะ
โครงสร้างพื้นฐานหลังภัยพิบัติผ่านพ้นไปแล้ว

3,105,346,456.24  -  - 3,105,345,712.00  744.24 

งบด�าเนินงาน  2,214,406.24  -  -  2,213,662.00  744.24 

งบลงทุน 3,049,173,550.00  -  - 3,049,173,550.00  - 

งบเงินอุดหนุน  53,958,500.00  -  -  53,958,500.00  - 

ผลผลิตที่ 3 : การเตือนภัยพิบัติ  335,499,276.93  105,810,027.00  142,411,508.33  87,277,741.60  - 

งบด�าเนินงาน  326,727,224.43  105,405,357.00  140,805,008.33  80,516,859.10  - 

งบลงทุน  8,772,052.50  404,670.00  1,606,500.00  6,760,882.50  - 

รวม 3,495,599,535.45  105,810,027.00  143,424,527.44 3,246,174,505.59  190,475.42
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    หน่วย:บาท

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ

ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

 23,200,668.80  -  15,159,668.80  8,041,000.00  - 

แผนงาน: ฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ  23,200,668.80  -  15,159,668.80  8,041,000.00  - 

ผลผลิตที่ 1 : มาตรการ การป้องกัน และเตือนภัย
จากสาธารณภัย

 1,032,668.80  -  539,668.80  493,000.00  - 

งบด�าเนินงาน  493,000.00  -  -  493,000.00  - 

งบรายจ่ายอื่น  539,668.80  -  539,668.80  -  - 

ผลผลิตที่ 3 : การเตือนภัยพิบัติ  22,168,000.00  -  14,620,000.00  7,548,000.00  - 

งบด�าเนินงาน  7,548,000.00  -  -  7,548,000.00  - 

งบลงทุน  14,620,000.00  -  14,620,000.00  -  - 

รวม  23,200,668.80  -  15,159,668.80  8,041,000.00  -

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2554    (หน่วย:บาท)

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ

ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ  1,419,000.00  -  1,419,000.00  -  - 

แผนงาน:ฟ้ืนฟแูละแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยพบิตัิ

ผลผลิต:โครงการฟ้ืนฟแูละบรูณะโครงสร้างพืน้ฐาน
ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ

 1,419,000.00  -  1,419,000.00  -  - 

งบลงทุน  1,419,000.00  -  1,419,000.00  -  - 

รวมทั้งสิ้น  1,419,000.00  -  1,419,000.00  -   -

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ

ผลผลิตที่ 2 : ให้การบรรเทา และฟื้นฟู บูรณะ
โครงสร้างพื้นฐานหลังภัยพิบัติผ่านพ้นไปแล้ว

 428,000.00  -  -  428,000.00  - 

งบด�าเนินงาน  428,000.00  -  -  428,000.00  - 

ผลผลิตที่ 3 : การเตือนภัยพิบัติ  182,232,660.00  40,760,000.00  25,782,598.00  115,420,862.00  269,200.00 

งบด�าเนินงาน  41,988,660.00  -  9,972,598.00  31,746,862.00  269,200.00 

งบลงทุน  99,027,500.00  40,760,000.00  15,810,000.00  42,457,500.00  - 

งบรายจ่ายอื่น  41,216,500.00  -  -  41,216,500.00  - 

รวม  211,564,892.54  40,760,000.00  40,228,820.54  124,097,983.54  6,478,088.46



คณะที่ปรึกษา

ประธานที่ปรึกษา

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ปรึกษา

นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายปิยะ วงศ์ลือชา รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์  รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

ผู้จัดท�า

นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช  ผู้อ�านวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางศิริอร นันตติกูล ผู้อ�านวยการส่วนติดตามและประเมินผล

นางสาวจุฑามาศ เดชพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ

นางสาวภิรมย์ ธนีรมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

นางสาวสุธาทิพย์ ดารารุ่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

นางประพิศ ศรีอาจ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวนิอร จิตจง พนักงานนโยบายและแผนงาน
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