สรุปการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพิ่มศักยภาพใน
การขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การสัมมนาเชิงปฏิบั ติการเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่ อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 4 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1
ภาคเหนือ จ. ลาปาง รุ่นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ. อุดรธานี รุ่นที่ 3 ภาคกลาง กรุงเทพฯ และ
รุ่นที่ 4 ภาคใต้ จ. สงขลา สรุปสาระสาคัญ ได้ดังนี้

 วัตถุประสงค์การสัมมนาฯ

(1) เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มสั ม มนาสามารถน าองค์ ค วามรู้ ไ ปจั ด ท าแผนการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยในระดับพื้นที่
(2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนานาองค์ความรู้ไปจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในระดับพื้นที่
(3) เพื่อให้ ผู้เข้าร่ว มสั มมนาสามารถถ่ายทอดและขยายผลกรอบแนวคิดการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยไปสู่การดาเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ แผนปฏิบัติการ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาท้องถิ่น
และแผนปฏิบัติราชการประจาปี

 กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการและเจ้ าหน้าที่ของศู นย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ที่ว่าการอาเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น จานวน 300 คน ประกอบด้วย

 พิธีเปิดการสัมมนา
นายชยพล ธิ ติศั กดิ์ อธิบ ดีก รมป้อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภั ย เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด
การสั มมนาฯ รุ่ นที่ 2 ภาคตะวั นออกเฉียงเหนือ และ
นายกอบชั ย บุ ญ อรณะ รองอธิ บ ดี กรมป้ องกั นและ
บรรเทาสาธารณภัยฝ่ายปฏิบัติการ เป็ นประธานในพิธี
เปิดการสัมมนาฯ รุ่นที่ 1 ภาคเหนือ รุ่นที่ 3 ภาคกลาง
และรุ่นที่ 4 ภาคใต้ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
ปั จ จุ บั น การเกิ ด สาธารณภั ย มี ค วามถี่
นายชยพล ธิติศักดิ์
ความรุ น แรง ความหลากหลาย และมี ความซั บซ้ อ นเพิ่ ม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สูงขึ้น ทั้งภัยที่มีสาเหตุมาจากมนุษย์ เช่น อุบัติเหตุบนท้อง
ถนนและอั ค คีภั ย ตลอดจนภั ย จากธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ก าลั ง เผชิ ญกั บ การเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ส่งผลกระทบต่อการแปรปรวนของฤดูกาลทาให้เกิดสภาพแห้งแล้ง มีฝนตกหนัก อุทกภัย ดินโคลนถล่ม
ตลอดจนวาตภัย ไฟป่าและหมอกควัน สร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน และความเสียหายต่อระบบ
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก
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การจัดการสาธารณภัย จึงมีความจาเป็นที่จะต้องมี
กลไกในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
โดยแผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
แห่ งชาติ พ.ศ. 2558 ซึ่งจะมีการขับเคลื่อนกลไก
สู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นระดั บ อ าเภอและองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ แผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอาเภอและแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
นายกอบชัย บุญอรณะ
และบรรเทาสาธารณภั ย ขององค์ ก รปกครอง
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะใช้เป็นกรอบการ
ดาเนินงานในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามหลักสากล โดยมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป็นสาคัญ และใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่ของทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบมีเอกภาพ และสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
ให้แก่หน่วยงาน และส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการปรับตัวและรับมือผลกระทบจากสาธารณภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
การสัมมนาครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะได้มาร่วมกันเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติเพื่อ
ทดสอบ ความรู้ความเข้าใจในการนาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ไปปฏิบัติ
ในระดั บ พื้ น ที่ โดยเฉพาะการขยายผลแผนงาน/โครงการที่ มุ่ ง เน้ น การป้ อ งกั น และลดผล กระทบจาก
สาธารณภัย เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาในระดับต่างๆ ได้แก่ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ และแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจาปี ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการให้คาแนะนาและประสานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว
ทั้งนี้ ในการสั มมนาครั้ งนี้ ได้รับความร่ว มมือทางวิช าการเป็นอย่างดี จากผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์
ดร.ทวิดา กมลเวชช รองคณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติตลอด
โครงการ ซึ่งต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง
สุ ด ท้ า ยนี้ ผมหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า การสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารฯ ในวั น นี้ จ ะท าให้ ผู้ เข้ า ร่ ว ม
การสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารฯ ทุ ก ท่ า น ได้ รั บ ความรู้ ความเข้ า ใจ และสามารถน าไปใช้ เ ป็ น แนวทางใน
การขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ทุกระดับ ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
ประเทศไปสู่ความยั่งยืนต่อไป
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 การบรรยายและการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
 การบรรยายในหัวข้อ “แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
สู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นระดั บ พื้ น ที่ ” โดย ผศ.ดร.ทวิ ด า กมลเวชช รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ คณะรั ฐ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
มาตรา ๑๑ ให้มีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
มาตรา ๑๕ (๑) ให้จัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
มาตรา 20 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ งพื้นที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภั ย ในเขตท้ อ งถิ่ น ของตน โดยมี ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกคร องส่ ว นท้ อ งถิ่ น แห่ ง พื้ น ที่ นั้ น
เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อานวยการท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

: กรอบการดาเนินงานเซนไดเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573 หรือ
“กรอบเซนได” (Sendai Framework) ถือว่าเป็นเครื่องมือสาคัญในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของโลก
ระยะ 15 ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2558 – 2573 ซึ่งประเทศสมาชิกจานวน 187 ประเทศ ได้ร่วมให้การรับรอง
ในการประชุมสหประชาชาติ ระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 14 – 18
มีนาคม 2558 ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น
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ผศ กมลเวชช ทวิดา.ดร.รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การศึกษา : ปริญญาเอก (การบริหารสาธารณะและนโยบาย),
School of Public and International Affairs, University of Pittsburgh, USA
ประกาศนียบัตรด้านการบริหารและการจัดการสาธารณะ,
University of South Florida, USA
ปริญญาโทด้านการบริหารสาธารณะ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรีด้านสาขาบริหารรัฐกิจ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลลัพธ์ คือ ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดการสูญเสียชีวิต วิถีชีวิต สุขภาพ สินทรัพย์
ทางเศรษฐกิจ กายภาพ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมของบุคคล ธุรกิจ ชุมชน และประเทศอย่างเป็น
รูปธรรม
เป้าหมาย คือ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงใหม่และลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม ด้วยมาตรการ
ทางเศรษฐกิจ โครงสร้าง กฎหมาย สุขภาพ วัฒนธรรม การศึกษา สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี การเมือง รวมถึง
มาตรการเชิงสถาบั น ที่มีการบูร ณาการและลดความเหลื่ อมล้ า เพื่อป้องกัน และทาให้ความล่อแหล่มและ
เปราะบางต่อภัยพิบัติลดน้อยลง ตลอดจนช่วยให้มีการเตรียมความพร้อมสาหรับการเผชิญเหตุและฟื้นฟูที่ดี
ยิ่งขึ้น อันนาไปสู่ความสามารถที่จะรับมือและฟื้นคืนกลับได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
พันธกิจ ๔ ประการ คือ
1. เขาใจความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
2. เสริมสรางศักยภาพในการบริหารและจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
3. ลงทุนในดานการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพื่อให้พร้อม รับมือและฟื้ นคืน กลับได
ในระยะเวลาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาศักยภาพการเตรียมความพรอมเผชิญเหตุภัยพิ บัติที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจน
การฟื้นสภาพและซอมสรางที่ดีกวาเดิม ในชวงของการบูรณะฟนฟูภายหลังเกิดภัยพิบัติ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่
10 มีนาคม 2558 เห็นชอบให้
ประเทศไทย ในฐานะประเทศเข้าร่วม
ให้การรับรอง กรอบเซนไดดังกล่าว
ด้วย ซึ่งภายหลังคณะกรรมการการ
ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
แห่งชาติ (กปภ.ช.) ได้เห็นชอบให้นา
หลักการภายใต้กรอบเซนไดมาบรรจุ
ไว้ในแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ
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กรอบแนวคิดในการปฏิบัติ (Concept
Of Operations) ให้แก่หน่วยงานทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับ
ท้องถิน่ ถึงระดับประเทศในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อย่างบูรณาการ เป็นระบบ และมีทิศทางเดียวกัน
โดย คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 31
มี น าคม 2558 อนุ มั ติ แ ผนการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภั ย แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2558 เพื่ อ มอบหมายให้
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่นๆ ปฏิบัติการ
ให้เป็นไปตามแผน และกาหนดให้หน่วยงาน แต่ละระดับ
จัดทาแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์ และบรรจุแผนงาน/
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี ตลอดจนให้สานัก
งบประมาณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสาคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
การป้องกัน ลดผลกระทบ เตรียมความพร้อมและการจัดการในภาวะฉุกเฉินรวมถึงการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
3.1 ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย ของแผนฉบั บ นี้ เป็ น การ
ตอบสนองต่อเป้าหมาย การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศและวัตถุประสงค์ของแผนให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ในอั น ที่ จ ะยกระดั บ ไปสู่ ม าตรฐานตามหลั ก สากล เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่น และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนและของรัฐ รวมถึงความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

เป็นการลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการ
วิเคราะห์ และการจัดการกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่
ทาให้เกิด ความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการปัญหาใน
ปัจจุบัน รวมถึง ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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(1) เป้าประสงค์
(1.1) เพื่อหลีกเลี่ยงภัยอันตรายและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยการลด
ความเปราะบาง และความล่อแหลม พร้อมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมพร้อมรับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
(1.2) เพื่อให้มีมาตรการ/แนวทางปฏิบัติในการป้องกัน การลดผลกระทบ และ
การเตรียมความพร้อมที่มีประสิทธิภาพ
(2) กลยุทธ์ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
(2.1) สร้างระบบการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้มีมาตรฐาน
(2.2) พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
(2.3) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับสร้างแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยง

เป็นการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน
โดยการจัดระบบการจัดการทรัพยากร และภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบ
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง ลดความสู ญ เสี ย ที่ จ ะมี ต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชน ทรั พ ยากร
สภาพแวดล้อมสังคม และประเทศให้มีผลกระทบน้อยที่สุด
(1) เป้าประสงค์
(1.1) เพื่อให้การจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีระบบ
มีมาตรฐานเป็นเอกภาพ และบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(1.2) เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง
และทันต่อเหตุการณ์
(1.3) เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากสาธารณภัยให้มีน้อยที่สุด
(2) กลยุทธ์จัดการในภาวะฉุกเฉิน
(2.1) สร้างมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
(2.2) พัฒนาระบบ/เครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ
(2.3) เสริมสร้างระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข์

เป็นการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดารงชีวิต และสภาวะวิถีความเป็นอยู่
ของชุมชนที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and
Safer) ตามความเหมาะสม โดยการน าปัจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาดาเนินการในการฟื้นฟู
ซึ่งหมายรวมถึงการซ่อมสร้าง (reconstruction) และการฟื้นสภาพ (rehabilitation)
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(1) เป้าประสงค์
(1.1) เพื่อฟื้นฟูให้ผู้ประสบภัยได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
ทั่วถึง ต่อเนื่องเป็นธรรม และสามารถกลับไปดารงชีวิตได้ตามปกติ
(1.2) เพื่อให้พื้นที่ประสบภัยได้รับการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ หรือให้
ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
(2) กลยุทธ์ฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
(2.1) พัฒนาระบบการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (PostDisaster Need Assessment : PDNA)
(2.2) พัฒนาระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการด้านการฟื้นฟู
(2.3) เสริมสร้างแนวทางการฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back
Better and Safer)

เป็ น การพั ฒ นาศั กยภาพการจั ดการความเสี่ ยงจากสาธารณภั ยของประเทศ
ให้ ได้ มาตรฐานตามหลั กสากล โดยการจั ดระบบและกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง การจั ด การความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย ของประเทศจ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก
ทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยคานึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรม และประเพณีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสาคัญ
(1) เป้าประสงค์
(1.1) เพื่อพัฒนาระบบและกลไกงานด้านสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงาน และ
องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ
(1.2) เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงกับมาตรฐานงานด้านสาธารณภัยระดับภูมิภาค
อนุภูมิภาค และระหว่างภูมิภาค
(2) กลยุทธ์ร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
(2.1) พัฒนาระบบการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่มีเอกภาพ
(2.2) ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม
(2.3) เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสาธารณภัยของประเทศ
(2.4) ส่งเสริมบทบาทความเป็นประเทศแกนนาด้านการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย
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 การบรรยายในหัว ข้อ “การจัดทาแผนการป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัยในระดับ
พื้นที่” โดย ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมี
บทบาทภารกิจ ในการให้ ความช่ ว ยเหลื อ และบรรเทาภั ย อ าเภอและองค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น จึ ง ต้ อ ง
มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญ
เหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายหลังจากสถานการณ์สิ้นสุดลง ฉะนั้น แผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอาเภอ และแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการดาเนินการช่วยเหลือให้แก่หน่วยงานใน
ระดับพื้นที่ ในกรณีเกิดสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับพื้นที่ อันได้แก่ แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด (แผนสนับสนุนการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินกลุ่ม
จังหวัด) และยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย
แห่งชาติ

นอกจากนี้ ส่ว นรายละเอียดที่ สาคัญ ของแผน คือ ภาคผนวก เพราะเป็น
ข้อมูลที่จาเป็นต้องใช้เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ และเนื้อหาในบทต่างๆ ของแผนนั้นเป็นเรื่องที่ผู้รับผิดชอบ
ด้านสาธารณภัยจะต้องทราบ เรียนรู้ และมีความเข้าใจอย่างชัดเจน
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สาระสาคัญของแผนในระดับพื้นที่ จะประกอบไปด้วย
๑) ข้อมูลทั่วไป
 สภาพทั่วไปของพื้นที่ : ที่ตั้งและอาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร ศาสนา
การประกอบอาชีพเส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้า ทางอากาศ) แหล่งแม่น้าลาคลอง
 ประวัติการเกิดภัย : สถานการณ์สาธารณภัย และสถิติภัย
 การจัดลาดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ : โดยในอนาคตจะต้องมีการ
จัดทาแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) คือ แผนที่แสดงผลประเมินความเสี่ยง ซึ่งบ่งบอกระดับผลกระทบที่
เกิด ขึ้น ต่ อองค์ป ระกอบที่ มีความเสี่ ย งจากเหตุก ารณ์ ภัยในพื้ นที่ห นึ่งๆ โดยมากแสดงผลเป็น ระดั บสี ซึ่ง มี
ความแตกต่างต่างจากแผนที่ภัย (Hazard Map) เพราะนอกจากข้อมูลที่เกี่ยวกับภัยแล้ว แผนที่ความเสี่ยง
ภัย ยั งประกอบไปด้ว ยข้อมู ล เกี่ย วกับ ความเปราะบางและความล่ อ แหลมขององค์ป ระกอบที่ มีความเสี่ ย ง
ซึ่งข้อมูลทั้งหมดถูกประมวลทับซ้อนกันจนเกิดเป็นแผนที่ซึ่งแสดงให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันตามแต่
ละพื้นที่ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงยังช่วยให้ รัฐบาล ชุมชนเข้าใจถึงระดับความเสียหายและความสูญเสี ย
ที่อาจจะเกิดขึ้น
๒) แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
 ขอบเขตสาธารณภัย: โดยผู้ที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณภัยจะต้องมีความเข้าใจ
ในความหมายของว่าภัยพิบัติ สาธารณภัย อุบัติภัย และอุบัติเหตุ
ภัยพิบัติ ในทางสากล หมายถึง การหยุดชะงักอย่างรุนแรงของการปฏิบัติหน้าที่ของ
ชุมชน หรือสังคมอันเป็นผลมาจากการเกิดภัยทางธรรมชาติหรือเกิดจากมนุษย์ซึ่งส่งผล ต่อชีวิต ทรัพย์สิน
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง เกินกว่า ความสามารถของชุมชนหรือสังคมที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าวจะรับมือได้โดยใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่
สาธารณภัย พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ .ศ. 2550 หมายถึง
อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์ น้า การระบาดของ
ศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิด จากธรรมชาติ มีผู้ทาให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ
หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสี ยหายแก่ทรัพย์สินของ
ประชาชน หรือ ของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย

อุบัติภัย หมายถึง ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุเนื่องจากการจราจร ทางบก ทางน้า หรือทาง
อากาศ อุบัติเหตุเนื่องจากการทางาน หรือุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบานหรือในที่สาธารณะ
อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหวังและไม่ตั้งใจในเวลาและสถานที่
แห่งหนึ่ง เกิดขึ้นโดยไม่มีสิ่งบอกเหตุล่วงหน้า แต่สามารถการป้องกันหรือหลีกเลี่ยง เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ อาทิ
เช่น ไฟไหม้บ้านหนึ่ งหลัง เกิดจากสายไฟเก่าและช ารุด/ไม่ได้มีการเปลี่ ยนสายไฟเพื่อให้เกิดความปลอดภัย/
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จุดธูปไหว้พระทิ้งไว้ในบ้าน/อุปกรณ์ไฟฟ้าชารุดแล้วไม่รีบซ่อม/เก็บเชื้อเพลิงไว้ในที่ไม่ปลอดภัย จึงก่อให้เกิดไฟไหม้
สาเหตุ เกิดจากความประมาท จึงไม่เข้าข่ายขอบเขตของสาธารณภัย เป็นต้น
 ระดับการจัดการสาธารณภัย : เมื่อเกิดสาธารณภัยจะเริ่มต้น ณ บริเวณพื้นที่หนึ่งแห่ง
และเมื่อเกินความสามารถของพื้นที่นั้น ก็จะขยายวงกว้างออกออกไปยังพื้นที่ข้างเคียง ฉะนั้น เมื่อสาธารณภัย
เกิดขึ้น ในพื้น ที่ที่มีร อยต่อ 2 พื้น ที่ หรื อในกรณีที่ส าธารณภัย จะขยายผลไปอีกพื้นที่ห นึ่งนั้น หากประเมิน
วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ แ ล้ ว ว่ า สถานการณ์ ก าลั ง จะขยายวงกว้ า งใหญ่ ขึ้ น ให้ ผู้ อ านวยการท้ อ งถิ่ น ร้ อ งขอ
ความช่วยเหลือจากพื้นที่ข้างเคียง หรือเปิดพื้นที่ปฏิบัติการร่วมกันทันที เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน
ด้ว ยเหตุผ ลที่ว่า หากมีการร้ องขอเมื่อเกินความสามารถในการรับมือของพื้ นที่นั้นแล้ ว ประชาชนจะได้รั บ
ความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
 ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (ในระดับพื้นที่) : แผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ และแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น สามารถกาหนดยุทธศาสตร์ ให้ เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่เองได้ แต่จะต้องมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาชุมชน
 แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ
(Damage and Need Assessment : DANA) : การประเมินผลกระทบจากสาธารณภัย เพื่อวิเคราะห์
ความสามารถของผู้ประสบภัยในการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง รวมทั้งความต้อง การความช่วยเหลือ
เพิ่มเติมจากหน่ วยงานภายนอก เช่น ความช่ว ยเหลือ ในด้านอาหาร น้าดื่ม การรักษาพยาบาล สุ ขอนามัย
การกาจัดสิ่งปฏิกูล สุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น
รูปแบบการประเมิน จะมี 2 แบบ
1) การประเมินแบบรวดเร็ว (Rapid/Initial Assessment) กระทาทันทีภายหลังมี
เหตุ ก ารณ์ ภั ย พิ บั ติ เ กิ ด ขึ้ น โดยมากภายในสั ป ดาห์ แ รกของการเกิ ด ภั ย พิ บั ติ เ ป็น การประเมิ น แบบคร่ า วๆ
เพื่อรวบรวมข้อมูลความ ต้องการ สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจากนั้น และทรัพยากรที่จาเป็น
2) การประเมินแบบละเอียด (Detailed/Multi-sectoral Assessment) เป็นการ
ประเมินเพิ่มเติม ภายหลังเสร็จสิ้นการประเมินแบบรวดเร็ว เพื่อรวบรวมรายละเอียดที่มากขึ้น โดยเฉพาะ
ในเหตุการณ์ที่มีความ เปลี่ยนแปลง โดยมากภายในเดือนแรกของการเกิดภัยพิบัติทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่
ประสบภัยและความ ซับซ้อนของสถานการณ์
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 การบรรยายในหัวข้อ “การจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่
และแนวทางการจัดทาแผนงาน/โครงการ” โดย ผศ.ดร.ทวิด า กมลเวชช รองคณบดีฝ่า ยวิชาการ
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
การจัด ทาแผนการป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย อาเภอ และแผนปฏิบัติก ารในการ
ป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย หากต้อ งการทราบว่า อาเภอหรือ องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น สามารถ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ตามแผนประผลสาเร็จหรือไม่ จะวัดได้จากแผนงาน/โครงการที่ได้ดาเนินการตาม
แผน ฉะนั้น ข้อแนะนาในการดาเนินการเขียนแผนงาน/โครงการ คือ
: การกาหนดชื่อโครงการควรกาหนดชื่อที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย ว่าโครงการนี้
ต้องดาเนินการอะไร เพื่อแก้ไขอะไร
: การที่กาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการควรจะกาหนด ดังนี้
2.1 ทาแล้วจะได้อะไร
2.2 ทาแล้วมีผลอย่างไร โดยเป้าหมายใหญ่คือการลดความเสี่ยง จะต้องสามารถบอก
ได้ว่าลดความเสี่ยงได้อย่างไร
2.3 จะต้องมีผลผลิตตอบวัตถุประสงค์ได้ในแต่ละวัตถุประสงค์
: การกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ ควรจะ
กาหนด ดังนี้
3.1 ตัวชี้วัดระดับความสาเร็จ และค่าเป้าหมายของโครงการ จะต้องสามารถตอบได้
โจทย์เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ตามที่ระบุไว้ ในคาเขียนขอดาเนินการโครงการหรือไม่
3.2 ผลลัพธ์จ ะเป็นผลที่ต่อเนื่อ งจากผลผลิต เพราะผลลัพธ์คือ เป้าหมายจริงๆ ที่
ต้องการ ไม่ใช่ผลผลิต
: การเขียนโครงการควรระบุความเชื่อมโยงของโครงการว่า
อยู่ในยุทธศาสตร์ใด กลยุทธ์ใด ตัวชี้วัดใด เป้าประสงค์ใด ของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2558 หรื อแผนการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ/แผนปฏิบัติการในป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้
: การเขียนโครงการของงบประมาณ จะมีการให้กาหนดความเสี่ยง
ของการดาเนิน โครงการที่ จ ะไม่ป ระสบความส าเร็จ และมีแนวทางในการบริห ารความเสี่ยงหรือการแก้ไข
อุปสรรคอย่างไร และเตรียมการดาเนินการไว้อย่างไร
: การกาหนดผู้รับผิดชอบโครงการสามารถระบุได้ว่าหน่วยงานใด
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงานใดสนับสนุน โดยดูจาก บทบาท หน้าที่ และแนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
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: การระบุระยะเวลาดาเนินโครงการ หากโครงการใหญ่ต้องใช้
ระยะเวลานานกว่า 1 ปี ควรระบุออกเป็นช่วงเวลา อาทิเช่น 1 ปีแรก ได้ดาเนินการอะไร ผลผลิตคืออะไร
ปีที่ 2 จะดาเนินโครงการอย่างไร ผลผลิตคืออะไร และผลลัพธ์ที่ได้คืออะไร
: การกาหนดกิจกรรมของโครงการมีข้อสังเกต ดังนี้
8.1 จะต้องกาหนดว่าโครงการนี้จะดาเนินการกิจกรรมอะไร ไม่ใช่ดาเนินการกิจกรรมอะไร
เพื่อให้ได้โครงการนี้
8.2 เป้าหมายที่ระบุไว้ในแต่ละกิจกรรม จะต้องตรงกับเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ตามที่
ระบุไว้ในโครงการ
8.3 ในแต่ละกิจกรรมของโครงการ ควรระบุระยะเวลาดาเนินกิจกรรมกี่เดือน และระบุ
ด้วยว่าเมื่อดาเนินกิจกรรมแล้วจะได้อะไร

ข้อสังเกต
1. ในการกาหนดพื้นที่ดาเนินโครงการ ผู้เขียนโครงการควรคานึงถึงสาธารณภัย ที่ไม่ค่อยได้
เกิดในพื้นที่ และพื้นที่ที่ไม่ค่อยได้เกิดสาธารณภัย เพราะถ้าหากเกิดสาธารณภัยใน
ประเภทนั้น หรือพื้นที่แห่งนั้น จะส่งผลกระทบในวงกว้าง และเกิดความสูญเสีย ต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน เป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่มีการเตรียมการป้องกัน และ
รับมือไว้ สาหรับสาธารณภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง หน่วยงานต่างๆ มีความสามารถในการ
รับมือได้อาจจะส่งผลกระทบ และสร้างความสูญเสียได้น้อยกว่า
2. การตอบโจทย์ผลลัพธ์ จะต้องระบุเป้าหมายจริงๆ ว่ามีประโยชน์อย่างไร อาทิเช่น
การสร้างสะพานข้ามแม่น้า สร้างสะพานแล้วได้ประโยชน์ คือ ไม่ขวางทางน้า
และช่วยขนส่ง และจานวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบลดลง
3. โครงการที่เป็นโครงสร้าง ควรทาประชาคม เพื่อขอรับความคิดเห็นจากประชาชน
เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในพื้นที่
4. โครงการให้ความรู้ ควรให้ความสาคัญกับกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ เช่น การทา
คู่มือ แบบทดสอบวัดความรู้ก่อน/หลังการฝึกอบรม เป็นต้น
5. โครงการขุดลอกคูคลองที่มีการดาเนินการทุกปี เป็นลักษณะของงานประจา แต่ถ้าจะทา
โครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ต้องเป็นโครงการที่ทาแล้ว สามารถแก้ไข
ปัญหาได้
ดีกว่าเดิม และเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน (Build Back Better)
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