ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเด็น ท่า นจะน าความรู้ และโครงการตัว อย่ างจากการสั ม มนาไปขยายผลต่ อยอดในการด าเนิน การ
หรือไม่ และจะดาเนินการอย่างไร
 การขยายผลโครงการ
1. โครงการชุมชนต้นแบบด้านอัคคีภัย
- เสนอให้ ปภ. จัดสัมมนาฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้บริหาร อปท.
- หน่วยงานด้านการดับเพลิงสามารถลงพื้นที่ปฏิบัติการ แต่ในส่วนของการขอความร่วมมือ
จะเป็นอานาจ หน้าที่ของผู้บริหาร
- การลงพื้นที่ตรวจอุปกรณ์ภายในบ้านจาเป็นต้องใช้งบประมาณ เช่น บางครัวเรือน
ขาดทุนทรัพย์ในการเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
- ต้องลงฟื้นที่เก็บข้อมูล ขนาดครัวเรือน และพื้นที่ก่อน จึงจะประเมินงบประมาณของ
โครงการได้
2. ศูนย์พักพิง
- เกี่ย วข้องกับ กฎหมายหลายหน่ว ยงาน ต้องมีการทาความเข้าใจร่ว มกัน แสดงความ
คิดเห็ น ร่ว มกัน ก่อนเป็นอัน ดับแรก หากกิจกรรมไม่เอื้อ ประโยชน์ให้ หน่วยงานอื่นจะไม่ได้รับความร่วมมือ
เท่าที่ควร
3. โครงการสารเคมีและวัตถุอันตรายที่เสนอในที่ประชุมมีความเป็นไปได้ในการดาเนินการ
- งบประมาณควรมาจากกลุ่มจังหวัด นิคมอุสาหกรรม และกองทุน
- อุปสรรคของโครงการฯ คือ องค์ความรู้ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องเรื่องสารเคมียังมีน้อย
นโยบายเปลี่ย นแปลงตามผู้บ ริหาร การฝึกซ้อมแผนเป็นไปตามบทบาท ไม่สมจริง และอปพร. ไม่ให้ความ
ร่วมมือ
4. โครงการทาฝายชะลอน้า
- เลือกพื้นที่ที่เมื่อทาโครงการแล้วพื้นที่อื่นได้รับประโยชน์ร่วมด้วย
- กาหนดขนาดฝายเพื่อคานวณหาปริมาตรการกักเก็บน้า รวมทั้งคานวณหาความเร็วของ
กระแสน้าที่ลดลง
- โยธาธิการจังหวัดควรร่วมดาเนินการตั้งแต่เริ่มต้นในการกาหนดขนาดและรูปแบบการ
ก่อสร้าง
5. โครงการทาฝายชะลอน้า
- ขนาดฝายต้อง Base on ข้อมูลปริมาณการขาดน้าในพื้นที่
- ข้อมูลมวลน้าหลากที่บ้านเรือนได้รับผลกระทบคือเท่าไร เพื่อนามากาหนดขนาดฝาย
รวมถึงการสร้างฝาย จะทาให้ความเสียหายของพื้นที่ลดลงเท่าไร
๑๓

6. โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้า
- อาจทาโครงการให้เยาวชนปลูกป่าคนละต้นเพื่อให้เกิดการสร้างจิตสานึกในการร่วมกัน
รักษา และดูแลต้นไม้
- จัดสัดส่วนป่าเศรษฐกิจและป่าชุมชน และออกกฎควบคุมการใช้ประโยชน์จากป่าไม้
- สร้างความเข้มแข็งของกติกาชุมชนในการกาหนดการใช้ประโยชน์จากป่า เช่น ห้ามตัดไม้
ไผ่ ยืนต้น โดนมีเงื่อนไขว่าถ้าจะตัดต้องเคยสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน รวมไปถึงการต่อยอด มูลค่าของป่า เช่น
เปลี่ยนจากการขายไม้ไผ่มาเป็นการขายตอก
- อ้างอิงกับโครงการหลวง ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
- สร้างความรักและหวงแหนป่า โดยกาหนดพื้นที่ให้เก็บใช้ของป่า
- ทา CSR โดยการซื้อพันธุ์ไม้ให้ร่วมกันปลูก
- ควรสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ในการศึกษาข้อมูลการทาฝาย
- อปท. สามารถนาโครงการดังกล่ าวไปต่อยอดในการเสนอของบประมาณในการ
ดาเนินการ
7. สามารถผลักดันโครงการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยเสนอของบพัฒนาจังหวัด
(งบพัฒนาจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด)
- จากการสัมมนาครั้งนี้ ทางผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ถึงกระบวนการจัดทาโครงการที่เชื่อมโยง
แผนในแต่ละระดับ ซึ่งจะสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดทาโครงการ/กิจกรรมเพื่อการจัดการความ
เสี่ยงในระดับพื้นที่ต่อไป
8. โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้าที่กลุ่มได้นาเสนอเป็น
โครงการในภาพรวมอันเนื่องมาจากเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีลักษณะภูมิประเทศชายฝั่งทะเล แต่อย่างไรก็ตามใน ใน
แต่ละพื้นที่ควรมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของอีกครั้ง เพราะในแต่ละพื้นที่ย่อมมีบริบท/ปัจจัยที่แตกต่าง
กัน
9. โครงการที่มุ่งเน้นการลดผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน อันเนื่องมาจากกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตสูงคือ ประเด็นที่ทางสมาชิกกลุ่มให้ความสนใจ
10. โครงการขนาดใหญ่ ทาง อปท. จ าเป็ น ต้ อ งด าเนิ น ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
อันเนื่องมาจากข้อจากัดด้านงบประมาณและทรัพยากร

๑๔

 ความคิดเห็นเพิ่มเติม
1. ควรส่งเสริมให้ผู้บริหาร อปท. ให้ความสาคัญและบรรจุเรื่องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นตัวชี้วัดของ อปท.
2. ควรหมุ น เวี ย นการฝึ ก ซ้ อ มแผนให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก ภั ย เพื่ อ กระตุ้ น ให้ เ กิ ด โครงการ
ที่หลากหลาย หน่วยงานมีความตื่นตัวในการฝึกซ้อม
3. จากการสัมมนาครั้งนี้ ทาให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้เข้าใจในแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในแต่ละระดับได้เรียนรู้ถึงการจัดทาโครงการ และการกาหนดตัวชี้วัด ตลอดจนแนวทางในการ
นาเสนอโครงการต่อผู้บ ริหารและนาโครงการไปสอดแทรกในแผนจังหวัดเพื่อสามารถขับเคลื่อนการดาเนิน
โครงการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยได้อย่างเป็นรูปธรรม
4. ในบางครั้งโครงการที่ส่วนกลางให้ความสนใจไม่ตรงต่อความต้องการของคนในพื้นที่ ถึงแม้
โครงการดังกล่าวมีความสาคัญและจาเป็น แต่อาจได้รับการคัดค้านเพราะขัดกับความต้องการของประชาชน
หรือทางหน่วยงานในพื้นที่ไม่มีความพร้อมในการดาเนินการ
5. ควรยกระดับความตระหนักด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของผู้บริหาร อปท.

๑๕

การฝึกจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่
และแนวทางการจัดทาแผนงาน/โครงการ
โดยแบ่ง(ตัวอย่าง)โครงการออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้
1. (ตัวอย่าง) โครงการด้านการลดความเสี่ยงจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
2. (ตัวอย่าง) โครงการด้านการฟื้นฟูจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ

๑๖

(ตัวอย่าง) โครงการด้านการลดความเสี่ยงจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1 ภาคเหนือ
โครงการด้านการลดความเสี่ยงจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
จังหวัดลาปาง
1. ชื่อโครงการ
เสริมสร้างความรู้และเพิ่มศักยภาพการจัดการสาธารณภัยในโรงเรียน จังหวัดลาปาง
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ครูและนักเรียนในสถานศึกษา
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการสาธารณภัยในโรงเรียน
3. เพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในโรงเรียน
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ
ครูและนักเรียนมีความรู้และ
ความเข้าใจด้านสาธารณภัย

ตัวชี้วัด
จานวนครูและนักเรียนได้รับความรู้
ความเข้าใจด้านสาธารณภัย

ค่าเป้าหมาย
1 ชุมชน ต่อ 1
ตาบล

ระยะเวลา
1 ปี

ผลลัพธ์ของโครงการ
ครูและนักเรียนได้รับความรู้
และสามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้เมื่อเกิดสาธารณภัย

ตัวชี้วัด
ร้อยละของครูและนักเรียนที่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100

ระยะเวลา
1 ปี

4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป้าประสงค์
1.2 เพื่ อ ให้ มี ม าตรการ/แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการป้ อ งกั น การลดผลกระทบ และ
การเตรียมความพร้อมที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์หลัก
2.3 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับสร้างแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยง
5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง

เกรดที่ได้รับ

แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

-

-

-

๑๗

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลาปาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
งบประมาณประจาปี 2561
8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับที่
1
2
3
4

กิจกรรม

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
เป้าหมาย

ให้ความรู้ด้านสาธารณภัยแก่คณะครูใน
โรงเรียน
ให้ความรู้ด้านสาธารณภัยแก่นักเรียน
เพิ่มศักยภาพให้แก่ครูและนักเรียน
ติดตามและประเมินผลกิจกรรมของ
โรงเรียน

1 เดือน

13 โรงเรียน

2 เดือน
1 เดือน
1 เดือน

13 โรงเรียน
13 โรงเรียน
13 โรงเรียน

หมายเหตุ

อาเภอละ 1
โรงเรียน

--------------------

๑๘

โครงการด้านการลดความเสี่ยงจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
จังหวัดพะเยา
1. ชื่อโครงการ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้าป่าไหลหลากตามลาน้าแม่ตา ตาบลบ้านตา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยน้าป่าไหลหลากในพื้นที่ตาบลบ้านตา
2. เพื่อจัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย
3. เพื่อบริหารจัดการด้านการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้าป่าไหลหลาก
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ
1. การขุดลอกลาน้า
2. พนังกั้นน้า
ผลลัพธ์ของโครงการ
มีพื้นที่รองรับน้าเพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัด
1. ระยะทางในการขุดลอกลาน้า
2. จานวนพนังกั้นน้า

ค่าเป้าหมาย
5 กิโลเมตร
10 จุด

ระยะเวลา
1 ปี

ตัวชี้วัด
พื้นที่เป้าหมายได้รับผลกระทบ
น้อยลง

ค่าเป้าหมาย
8 หมู่บ้าน

ระยะเวลา
-

4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป้าประสงค์
1.1 เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งภั ย อั น ตรายและลดผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น โดยการลดความ
เปราะบาง และความล่ อ แหลม พร้ อ มทั้ ง การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการ
เตรียมพร้อมรับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
1.2 เพื่อให้มีมาตรการ/แนวทางปฏิบัติในการป้องกัน การลดผลกระทบ และ
การเตรียมความพร้อมที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์หลัก
2.2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
2.3 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับสร้างแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยง
5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง
การคัดค้ านของประชาชน

เกรดที่ได้รับ
-

แนวทางในการบริหารความเสี่ยง
-

๑๙

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
1 ปี
8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับที่
1

กิจกรรม

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
เป้าหมาย

สารวจพื้นที่ในการดาเนินโครงการ
กาหนดจุดในการสร้างพนังกั้นน้า
สารวจความคิดเห็นของประชาชน
(ประชาคม)
ขุดลอกลาน้าแม่ตา
สร้างพนังกั้นน้าจุดเสี่ยง
ติดตามผลการดาเนินโครงการ

1 เดือน

5 กิโลเมตร

2 เดือน

10 หมู่บ้าน

6 เดือน
3 เดือน
1 เดือน

5 กิโลเมตร
10 จุด
5 กิโลเมตร
10 จุด

หมายเหตุ

--------------------

๒๐

โครงการด้านการลดความเสี่ยงจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
จังหวัดน่าน
1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างทานบกั้นลาน้าในพื้นที่ตาบลจอมจันทร์ อาเภอเวียงคา จังหวัดน่าน
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและปัญหาขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่
2. เพื่อให้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าสาหรับเกษตรกรรมในพื้นที่
3. เพื่อลดความขัดแย้งจากปัญหาการใช้น้าในพื้นที่
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ
ทานบกั้นน้า 1 แห่ง
ผลลัพธ์ของโครงการ
1. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
2. ลดปัญหาอุทกภัย
3. ลดความขัดแย้งในพื้นที่

ตัวชี้วัด
ทานบกั้นน้า

ค่าเป้าหมาย
1 แห่ง

ระยะเวลา
1 ปี

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา
1. พื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งลดลง ครอบคลุมพื้นที่หมู่
1, 2, 7 และ 8
2. พื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย
ลดลง
3. ไม่มีความขัดแย้งในพื้นที่

4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ยุทธศาสตร์ที่การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป้าประสงค์
1.1 เพื่อหลีกเลี่ยงภัยอันตรายและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยการลดความเปราะบาง
และความล่อแหลม พร้อมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมพร้อมรับสาธารณภัยที่
เกิดขึ้น
กลยุทธ์หลัก
2.2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
*หมายเหตุ เป็นโครงการที่ได้ผ่านกระบวนการศึกษา รับฟังความคิดเห็น และได้รับการยอมรับจากประชาชน
ในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
5.ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง

เกรดที่ได้รับ

แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

1. การไม่ยินยอมของเจ้าของที่ดิน
ข้างเคียงในพื้นที่ดาเนินการ/ปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างการดาเนิน
โครงการ

A

- รับฟังความคิดเห็น
- สร้างความเข้าใจ
- กาหนดมาตรการลดปัญหา
ความขัดแย้ง

2. ปัญหาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

B
๒๑

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริ ห ารส่ วนตาบลจอมจันทร์ อาเภอเวียงคา ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดน่านและองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับ
ที่

กิจกรรม

1

ประชุมเตรียมการกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ชี้แจงขั้นตอนและรายละเอียดแก่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย/ประชาชน
ดาเนินการก่อนสร้างทานบกั้นน้า
ติดตามและประเมินผลการก่อสร้าง

2
3
4

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
เป้าหมาย

1 เดือน
1 เดือน
3 เดือน
ทุก 6 เดือน

1 แห่ง

หมายเหตุ

โครงการนี้ได้ผ่าน
กระบวนการศึกษา
รับฟังความคิดเห็น และ
ได้รับการยอมรับจาก
ประชาชนในพื้นที่เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว

---------------------------

๒๒

โครงการด้านการลดความเสี่ยงจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
จังหวัดเชียงใหม่
1. ชื่อโครงการ
โครงการเพิ่มศักยภาพในการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินให้แก่ผู้อานวยการท้องถิ่น จังหวัด
เชียงใหม่*
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ผู้อานวยการท้องถิ่นทราบบทบาทหน้าที่ในการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบัญชาการการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน
3. เพื่อสามารถวางแผนการสั่งการและการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างมีระบบ
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ
ตัวชี้วัด
ผู้อานวยการท้องถิ่นมีศักยภาพ ผู้อานวยการท้องถิ่นที่ผ่านการ
ในการบัญชาการ
อบรม
ผลลัพธ์ของโครงการ
ท้องถิ่นมีการจัดการสาธารณภัย
ในภาวะฉุกเฉินที่มีระบบและ
มีมาตรฐาน

ตัวชี้วัด
คะแนนจากการประเมิน
ผู้อานวยการท้องถิ่นมีจากการ
บัญชาการเหตุการณ์สมมุติ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100

ระยะเวลา
2 ปี

ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา
มากกว่าร้อยละ 80
2 ปี

4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
เป้าประสงค์
1.1 เพื่อให้การจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีระบบ มีมาตรฐาน
เป็นเอกภาพ และบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
กลยุทธ์หลัก
2.1 สร้างมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน

*หมายเหตุ
เป็ นโครงการที่ได้ผ่ านกระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้อานวยการท้องถิ่น ออกแบบ
หลักสูตรและเพิ่มศักยภาพของวิทยากร (training of the trainers) ที่จะมาให้ความรู้เรียบร้อยแล้ว
(ให้กองอานวยการจังหวัดให้ความรู้แก่ผู้อานวยการท้องถิ่น)

๒๓

5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง

เกรดที่ได้รับ

แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

ผู้อานวยการท้องถิ่นไม่ให้ความสาคัญ
ไม่เข้าร่วม และไม่ศึกษาทาความเข้าใจ
การจัดการสาธารณภัย

B

- สร้างความเข้าใจ
- ออกมาตรการสร้างความร่วมมือ

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และสานักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
3 ปี
8. กิจกรรมดาเนินงานทีส่ าคัญ
ลาดับที่
1
2
3

4

กิจกรรม

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
เป้าหมาย

ประชุมวางแผนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
3 เดือน
ดาเนินการอบรมการบัญชาการเหตุการณ์
1 ปี
ให้กับผู้อานวยการท้องถิ่น
จัดสถานการณ์สมมุติเพื่อฝึกอบรมการ
1 ปี
บัญชาการของผู้อานวยการท้องถิ่น และ
วัดผลการประเมิน
ติดตาม ประเมินผล จัดกลุ่มตามผลการ
1 ปี
ประเมินเพื่อแก้ไข พัฒนา และต่อยอด
การบัญชาการการจัดการสาธารณภัยใน
ภาวะฉุกเฉิน
--------------------

ร้อยละ 100
ร้อยละ 80

หมายเหตุ

เป็นโครงการที่ได้ผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์
ศักยภาพของ
ผู้อานวยการท้องถิ่น
ออกแบบหลักสูตรและ
เพิ่มศักยภาพของ
วิทยากรที่จะมาให้
ความรู้เรียบร้อยแล้ว

๒๔

โครงการด้านการลดความเสี่ยงจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
จังหวัดเชียงราย
1. ชื่อโครงการ
โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสาหรับคนพิการโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM)
จังหวัดเชียงราย
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อจัดทาแผนรับมือภัยพิบัติของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของคนพิการในทุกขั้นตอน
2. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ระบบการแจ้งเตือนภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติ
ทีเ่ หมาะสมกับคนพิการ
3. เพื่อให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบรับทราบถึงความต้องการและปัญหาเพื่อกาหนดแนวทางการ
ทางานแบบบูรณาการ
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ
1. แผนรับมือภัยพิบัติของคนพิการ
2. ระบบการแจ้งเตือนที่เหมาะสม
กับคนพิการแต่ละประเภท
3. ระบบและแนวทางการทางาน
ร่วมกันของหน่วยที่มีหน้าที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
1. แผนรับมือภัยพิบัติของ
คนพิการ
2. ระบบการแจ้งเตือนที่
เหมาะสมกับคนพิการแต่ละ
ประเภท
3.ระบบและแนวทางการ
ทางานร่วมกันของหน่วยที่มี
หน้าที่รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ของโครงการ
ตัวชี้วัด
มีการจัดการสาธารณภัยที่เอื้อ คนพิการได้รับผลกระทบจาก
ต่อคนพิการ
สาธารณภัยลดน้อยลง

ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา
- แผนรับมือภัยพิบัติ 1 ปี
ของคนพิการทุก
ประเภท
- ระบบการแจ้งเตือนที่
เหมาะสม
- การบูรณาการ
ความร่วมมือของ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

ค่าเป้าหมาย
ไม่มีคนพิการได้รับ
ผลกระทบจากสา
ธารณภัย

ระยะเวลา
2 ปี

๒๕

4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป้าประสงค์
1.1 เพื่อหลีกเลี่ยงภัยอันตรายและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยการลด
ความเปราะบางและความล่อแหลม พร้อมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการ
เตรียมพร้อมรับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
1.2 เพื่อให้มีมาตรการ/แนวทางปฏิบัติในการป้องกัน การลดผลกระทบ
และการเตรียมความพร้อมที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์หลัก
2.2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
2.3 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับสร้างแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยง
5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง

เกรดที่ได้รับ

วิธีการ/แนวทางการดาเนินการที่
เหมาะสมสาหรับคนพิการ

แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

ร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือผู้ที่มี
ทักษะพิเศษในการสื่อสารกับ
คนพิการ

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดเชียงราย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
5 เดือน
8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับที่
1

กิจกรรม

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
เป้าหมาย

1 เดือน

2

จัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เตรียมความพร้อม
ออกแบบการดาเนินการจัดฝึกอบรม

3

การจัดฝึกอบรมจานวน 4 รุ่น

8 เดือน

4

ประเมินผลการจัดฝึกอบรม
1 เดือน
จัดทารายงานผล และสรุปการดาเนินการ
1 เดือน
-------------------

5

1 เดือน

หมายเหตุ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ครอบคลุมผู้พิการ
ทุกประเภท

๒๖

โครงการด้านการลดความเสี่ยงจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
ศูนย์ ปภ.เขต 15 เชียงราย
1. ชื่อโครงการ
โครงการจัดทาเส้นทางสารองสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งชาติและกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยง
2.วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่
2. สนับสนุนภารกิจการส่งกาลังบารุง และการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากสาธารณภัย
3. สนับสนุนการอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย
3.ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ
ตัวชี้วัด
1. แผนรับมือภัยพิบัติของคน เส้นทางสารอง เส้นทางเลี่ยง และ
เส้นทางชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเดิม
พิการ
2. ระบบการแจ้งเตือนที่
เหมาะสมกับคนพิการแต่ละ
ประเภท
3. ระบบและแนวทางการ
ทางานร่วมกันของหน่วยที่มี
หน้าที่รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมาย
10 แห่ง

ระยะเวลา
3 ปี

ผลลัพธ์ของโครงการ
มีการต่อยอดโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง

ค่าเป้าหมาย
3 โครงการ

ระยะเวลา
5 ปี

ตัวชี้วัด
ลดความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่
ร้อยละ 20

4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป้าประสงค์
1.1 เพื่อหลีกเลี่ยงภัยอันตรายและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยการลดความ
เปราะบางและความล่อแหลม พร้อมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการ
เตรียมพร้อมรับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
1.2 เพื่อให้มีมาตรการ/แนวทางปฏิบัติในการป้องกัน การลดผลกระทบ
และการเตรียมความพร้อมที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์หลัก
2.3 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับสร้างแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยง

๒๗

5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง

เกรดที่ได้รับ

แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

ใช้งบประมาณสูง

A
(รุนแรงมาก)

สร้างความร่วมมือกับหลาย
ภาคส่วน

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 จังหวัดเชียงราย แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 แขวงทาง
หลวงเชียงรายที่ 2 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
3 ปี
8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับที่

กิจกรรม

1

สารวจและระบุพื้นที่เสี่ยง และระบุ
พื้นที่ในการดาเนินการ
เริ่มดาเนินการก่อสร้างในระยะแรก
เริ่มดาเนินการก่อสร้างในระยะที่สอง
ทดลองใช้กับสถานการณ์จาลอง
ติดตามและประเมินผล

2
3
4
5

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
เป้าหมาย

1 ปี
1 ปี
1 ปี
1 เดือน
3 เดือน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อ
ร้อยละ 40
ร้อยละ 60

หมายเหตุ

*ควรมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการฯ
ก่อนดาเนิน
โครงการ

-------------------
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โครงการที่ควรทบทวนใหม่
1. โครงการลดการบุกรุกป่าเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัยดินโคลนถล่มในเขตตาบลกองก๋อย
(จ. แม่ฮ่องสอน)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น
2. เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัย
3. เพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ป่าอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิต
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา
1. แผนที่ GPS
1. แผนที่ GPS
ครอบคลุมพื้นที่ 10
1 ปี
2. กฎชุมชน
2. กฎชุมชน
หมู่บ้าน
ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา
มีความเสี่ยงจาก
การบุกรุกป่าลดลง
ร้อยละ 50 ของพื้นที่
1 ปี
อุทกภัยลดลง
ทั้งหมด
ข้อเสนอแนะ
โครงการมีขอบเขตที่ใหญ่เกินไป มีความเป็นไปได้น้อยที่จะสาเร็จได้จริง
2 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ด้านอัคคีภัย (จ. แพร่)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นกรอบแนวคิดแก่ครูและนักเรียนในการป้องกันอัคคีภัยอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและลดความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้ครูและนักเรียนมีความสามารถในการรับมือกับอัคคีภัย
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิต
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา
ครู-นักเรียน
ระดับความรู้
ผ่านการประเมินไม่ต่า
6 เดือน
กว่าร้อยละ 80
ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา
สามารถนาไปปฏิบัติ
ครู-นักเรียน
ลดความเสี่ยงอัคคีภัย
1 ปี
ในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยได้
ข้อเสนอแนะ
ควรปรับปรุงให้มีลักษณะเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เช่น เปลี่ยนเป็นโครงการสารวจมาตรฐานและ
ความปลอดภัยอาคารของสถานศึกษาในจังหวัดแพร่ เป็นต้น

๒๙

3. ลดความเสี่ยงจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มในชุมชน อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
วัตถุประสงค์
1. เตรียมความพร้อมก่อนเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม
2. เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากน้าป่าไหลหลากบริเวณหมู่บ้านเป้าหมาย
3. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีการบริหารจัดการภัยหากเกิดภัยพิบัติในหมู่บ้าน
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิต
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา
หมู่บ้านมีความ
หมู่บ้านมีการบริหาร
2 ปี
ปลอดภัยจากเหตุ
จัดการด้วยตนเอง
อุทกภัยและดิน
โคลนถล่ม
ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา
หมู่บ้านสามารถลด สามารถลดพื้นที่เสี่ยง
3 ปี
ความเสี่ยงจาก อุทกภัยและดินโคลนถล่ม
อุทกภัยและดิน
โคลนถล่ม
ข้อเสนอแนะ
โครงการมีขอบเขตที่ใหญ่เกินไป ผลผลิตไม่ชัดเจน ประกอบด้วยหลายกิจกรรมซึ่งควรแยกออกเป็น
โครงการ เช่น โครงการเชิงโครงสร้าง โครงการสารวจและกาหนดจุดเสี่ยง โครงการจัดทาแผนเผชิญ
เหตุและการฝึกซ้อม

๓๐

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รุ่นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการด้านการลดความเสี่ยงจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
จังหวัดสกลนคร
1. ชื่อโครงการ
โครงการปลูกต้นไผ่หน้าฝนสร้างแนวกันลมภาคประชารัฐ (จ. สกลนคร)
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อป้องกันและลดแรงลมที่พัดผ่านในเขตพื้นที่ตาบลแวง อาเภอสว่างแดนดิน
2. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน
3. เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ของประชาชนในพื้นที่
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ
มีต้นไผ่แนวกันลม
ผลลัพธ์ของโครงการ
1. ลดความเสียหายจากวาตภัย
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่

ตัวชี้วัด
ระยะความยาวของแนวกันลม
ตัวชี้วัด
1. ความสูญเสียในทรัพย์สิน
2. รายได้ของประชาชน

ค่าเป้าหมาย
300 เมตร

ระยะเวลา
3 ปี

ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา
1. ลดลงร้อยละ 50
5 ปี
2. เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป้าประสงค์

1.1 เพื่อหลีกเลี่ยงภัยอันตรายและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยการลด
ความเปราะบางและความล่อแหลม พร้อมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการ
เตรียมพร้อมรับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
1.2 เพื่ อ ให้ มี ม าตรการ/แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการป้ อ งกั น การลดผลกระทบ และ
การเตรียมความพร้อมที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์หลัก

2.2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
2.3 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับสร้างแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยง

5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง

เกรดที่ได้รับ

แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

-

-

-

๓๑

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอสว่างแดนดิน และจังหวัดสกลนคร
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
3 ปีต่อเนื่อง
8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับ
กิจกรรม
ที่
1 ส ารวจพื้ น ที่ ที่ มี ค วามเสี่ ย งโดยใช้ ข้ อ มู ล
สถิติย้อนหลัง 3 ปี
2 กาหนดพื้นที่ดาเนินการ
3 ดาเนินการปลูกไผ่ 3 แนว
4 ทาสัญญาประชาคม กาหนดรายละเอียด
ในการตัดและแบ่งปันผลประโยชน์
5 ติดตามและประเมินผล

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
เป้าหมาย
3 เดือน
พื้นที่เสี่ยง

หมายเหตุ

1 เดือน
3 เดือน
1 เดือน
3 ปี

--------------------
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โครงการด้านการลดความเสี่ยงจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดนครพนม
1. ชื่อโครงการ
การเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อุทกภัยประจาหมู่บ้าน (จ. บึงกาฬ และ จ. นครพนม)
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อทาหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง
2. เพื่อติดตามรายงานสภาพอากาศ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ข้อมูลสถานการณ์และการแจ้งข่าว
3. เพื่อติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลให้เกิดสาธารณภัย รวมทั้งทาหน้า ที่
เฝ้าระวัง
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

จัดตั้งศูนย์เตือนภัยและเฝ้า
ระวัง

จานวนการรับแจ้งสถานการณ์
สาธารณภัย

7 หมู่บ้าน (ร้อยละ
100)

6 เดือน

ผลลัพธ์ของโครงการ
ลดความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

ตัวชี้วัด
จานวนผู้ประสบภัย

ค่าเป้าหมาย
7 หมู่บ้าน (ร้อยละ
100)

ระยะเวลา
1 ปี

4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป้าประสงค์

1.1 เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งภั ย อั น ตรายและลดผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น โดยการลด
ความเปราะบางและความล่อแหลม พร้อมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการ
เตรียมพร้อมรับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
1.2 เพื่ อ ให้ มี ม าตรการ/แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการป้ อ งกั น การลดผลกระทบ และ
การเตรียมความพร้อมที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์หลัก

2.2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
2.3 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับสร้างแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยง

5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง

เกรดที่ได้รับ

แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารไม่ให้ความสาคัญ

-

-

๓๓

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
6 เดือน
8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับที่
กิจกรรม
1
2
3
4
5

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
เป้าหมาย

หมายเหตุ

สารวจพื้นที่จัดตั้งศูนย์
ดาเนินการก่อสร้าง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ
อบรมให้ ค วามรู้ แ ก่ อ าสาสมั ค รและ
ประชาชน
สร้างเครือข่ายการแจ้งเตือนภัย

--------------------

๓๔

โครงการด้านการลดความเสี่ยงจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
จังหวัดเลย
1. ชื่อโครงการ
โครงการสารวจพื้นที่หมู่บ้านเสี่ยงภัยจากสาธารณภัย กรณีอุทกภัยและดินโคลนถล่ม (จ. เลย)
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ทราบถึงจานวนหมู่บ้าน จานวนประชากร ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยง
2. เพื่อให้ ประชาชน/ชุมชน ได้ทราบถึงขั้นตอน วิธีการ การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง
3. เพื่อให้ชุมชนที่มีความเสี่ยง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสามารถลดผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ
1. ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย
2. กิจกรรมการลดความเสี่ยงใน
พื้นที่

ตัวชี้วัด
1. ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย
2. จานวนประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา
ประชาชนร้อยละ
1 ปี
80 ในพื้นที่เสี่ยงเข้า
ร่วมกิจกรรม

ผลลัพธ์ของโครงการ
ตัวชี้วัด
ประชาชน/ชุมชน เข้าใจบทบาท ความเสียหายในชีวิตและ
หน้าที่ และมีความพร้อมในการ ทรัพย์สินของประชาชนลดลง
รับมือกับสาธารณภัย

ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา
ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา
3 ปี
ร้อยละ 50

4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป้าประสงค์

1.1 เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งภั ย อั น ตรายและลดผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น โดยการลด
ความเปราะบางและความล่อแหลม พร้อมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการ
เตรียมพร้อมรับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
1.2 เพื่ อ ให้ มี ม าตรการ/แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการป้ อ งกั น การลดผลกระทบ และ
การเตรียมความพร้อมที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์หลัก

2.2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
2.3 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับสร้างแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยง

๓๕

5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง

เกรดที่ได้รับ

แนวทางในการบริหารความ
เสี่ยง

-

-

-

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสาขา อาเภอ
และองค์การบริหารส่วนตาบล
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
1 ปี
8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับ
กิจกรรม
ที่
1 จัดเวทีป ระชาคมหมู่บ้ าน/ชุมชน เพื่อให้
ทราบถึงปัญหา ผลกระทบ จากความเสี่ยง
สาธารณภัย
2 ลงพื้นที่สารวจหมู่บ้าน ครัวเรือน ประชาน
ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อจัดทาฐานข้อมูล
3 ประชุมผู้ มีส่ ว นร่ว มเพื่อลาดับความเสี่ ยง
และความเร่งด่วนในการดาเนินงาน
4 ด าเนิ น การอบรมให้ ค วามรู้ เ พื่ อ เตรี ย ม
ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ล ด
ผลกระทบจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
5 ติดตามและประเมินผล

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
เป้าหมาย
1 เดือน

หมายเหตุ

2 เดือน
10 วัน
10 เดือน

--------------------

๓๖

โครงการด้านการลดความเสี่ยงจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
จังหวัดหนองคายและจังหวัดชัยภูมิ
1. ชื่อโครงการ
การสร้ างเครื อข่ ายและเสริ มสร้ างศักยภาพการจั ดการอุ ทกภัยในชุมชนนาร่ อง (จ. หนองคาย และ
จ. ชัยภูมิ)
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงมีกระบวนการในการจัดการอุทกภัย
2. เพื่อสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย
3. เพื่อให้ชุมชนมีแผนในการจัดการอุทกภัย
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

ชุมชนมีแผนในการจัดการ
อุทกภัย

แผนในการจัดการอุทกภัย

1 เล่ม

1 ปี

ค่าเป้าหมาย
ความเสียหายลดคง
ร้อยละ 50 เมื่อเทียบ
กับสถิติยอ้ นหลัง 5 ปี

ระยะเวลา
3 ปี

ผลลัพธ์ของโครงการ
ตัวชี้วัด
การดาเนินการตามแผนและ - มีเครือข่าย และมีการดาเนิน
เกิดเครือข่ายในการเฝ้าระวัง กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
และแจ้งเตือนภัย
- ความเสียหายในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนลดคง
4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป้าประสงค์

1.1 เพื่อหลีกเลี่ยงภัยอันตรายและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยการลด
ความเปราะบางและความล่อแหลม พร้อมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการ
เตรียมพร้อมรับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น

กลยุทธ์หลัก

2.3 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับสร้างแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยง

5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง

เกรดที่ได้รับ

แนวทางในการบริหารความ
เสี่ยง

-

-

-

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓๗

7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
1 ปี
8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับ
กิจกรรม
ที่
1 ออกแบบหลักสูตร และกิจกรรมในการอบรม
2 คัดเลือกพื้นที่นาร่อง
3 ดาเนินการอบรมให้ความรู้
4 ฝึกการเขียนแผนการลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย
5 ฝึกปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยตามแผน
6 การผลักดันในเกิดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
7 ติดตามและประเมินผล

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
เป้าหมาย
1 เดือน
1 เดือน
4 ชุมชน
2 เดือน
4 ชุมชน
2 เดือน
4 ชุมชน
1 เดือน
2 เดือน
2 เดือน

หมายเหตุ

4 ชุมชน
4 ชุมชน
4 ชุมชน

--------------------

๓๘

โครงการด้านการลดความเสี่ยงจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดบุรีรัมย์
1. ชื่อโครงการ
การถ่ายทอดแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสู่การปฏิบัติตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของท้องถิ่น (จ. มหาสารคาม และ จ. บุรีรัมย์)
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อวางแผนการป้องกันและลดผลกระทบอันเกิดจากอุทกภัยในพื้นที่
2. เพื่อขับ เคลื่ อนการมีส่ วนร่ ว มและการบูรณาการความร่ว มมือระหว่างภาษีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อ
ป้องกันและลดความเสี่ยงจากอุทกภัยในพื้นที่
3. เกิดแผนการป้องกันที่มีประสิทธิภาพและสามารถนาไปปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงจากอุทกภัย
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ
1. แผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
2. ข้อมูลพื้นที่เสี่ยง
3. แนวทางปฏิบัติ
ผลลัพธ์ของโครงการ
มีการกาหนดแผนงาน/
โครงการที่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้จริง

ตัวชี้วัด

ค่า
ระยะเวลา
เป้าหมาย
หน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงมีการจัดทาแผนและ
ทุก
1 ปี
มีข้อมูลจุดเสี่ยงอย่างถูกต้องและเป็น
หน่วยงานใน
ปัจจุบัน
พื้นที่เสี่ยง

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา
หน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงมี
ร้อยละ 80 ของ
3 ปี
แผนงาน/โครงการเสนอขอ หน่วยงานในพื้นที่เสี่ยง
งบประมาณในการแก้ไข
ปัญหา

4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป้าประสงค์

1.1 เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งภั ย อั น ตรายและลดผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น โดยการลด
ความเปราะบางและความล่อแหลม พร้อมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการ
เตรียมพร้อมรับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
1.2 เพื่ อ ให้ มี ม าตรการ/แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการป้ อ งกั น การลดผลกระทบ และ
การเตรียมความพร้อมที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์หลัก

2.2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
2.3 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับสร้างแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยง

๓๙

5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง

เกรดที่ได้รับ

แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

-

-

-

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
จังหวัด อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
1 ปี
8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับ
กิจกรรม
ที่
1 ระดมความคิด/วิเคราะห์ จัดทาข้อมูลจุด
เสี่ยงในแต่ละพื้นที่
2 การจัดทาข้อมูลจุดเสี่ยงในแต่ละพื้นที่
3 การนาข้อมูลจากพื้นที่มาสรุปเป็นภาพรวม
ของจังหวัด
4 เสนอแผนงาน/โครงการ และสรุปผลการ
ดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
เป้าหมาย
4 เดือน
ทุกพื้นที่เสี่ยง
4 เดือน
2 เดือน

ทุกพื้นที่เสี่ยง
ทุกพื้นที่เสี่ยง

2 เดือน

ทุกพื้นที่เสี่ยง

หมายเหตุ

--------------------

๔๐

โครงการด้านการลดความเสี่ยงจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
จังหวัดขอนแก่น
1. ชื่อโครงการ
ป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (จ. ขอนแก่น)
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยในพ้นที่จังหวัดขอนแก่น
2. เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าในหน้าแล้ง
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวล
า

การขุดลอกคลองเพื่อชะลอ
การไหลของน้าไม่ให้เอ่อล้น
ตลิ่งและสามารถเก็บน้าใน
หน้าแล้งได้

จานวนปริมาตรในการชะลอ
การไหลของน้าไม่ให้เอ่อล้นตลิ่ง
และสามารถเก็บน้าในหน้าแล้ง
ได้

8000 ลูกบาศก์เมตร

1 ปี

ผลลัพธ์ของโครงการ
สามารถลดผลกระทบและ
ลดความเสียหายจากอุทกภัย
และมีแหล่งน้าสาหรับ
อุปโภค/บริโภคในหน้าแล้ง

ตัวชี้วัด
ความเสียหายในชีวิต ทรัพย์สิน
และผลผลิตทางการเกษตร

ค่าเป้าหมาย
ลดลงร้อยละ 20

ระยะเวลา

4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป้าประสงค์

1.1 เพื่อหลีกเลี่ยงภัยอันตรายและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยการลด
ความเปราะบางและความล่อแหลม พร้อมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการ
เตรียมพร้อมรับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น

กลยุทธ์หลัก

2.2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง
- ใช้งบประมาณในการดาเนินการสูง

เกรดที่ได้รับ

แนวทางในการบริหารความ
เสี่ยง

-

-

- การขุดลอกคลองหรือพื้นที่อ่างเก็บน้าใน
สามารถกลับมาตื้นเขินได้อีก

๔๑

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
จังหวัดขอนแก่น
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
1 ปี
8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรม
ขุดลอกบึงละหานนา
ขุดลอกหนองทองแก้ว
ขุดลองแก่งละว้า
ขุดลอกพื้นที่ตื่นเขินอ่างอุบลรัตน์
สรุปผลการดาเนินโครงการ

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
เป้าหมาย
2 เดือน
50 ไร่
2 เดือน
50 ไร่
2 เดือน
50 ไร่
4 เดือน
100 ไร่

หมายเหตุ

--------------------

๔๒

โครงการด้านการลดความเสี่ยงจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
จังหวัดกาฬสินธุ์
1. ชื่อโครงการ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (จ. กาฬสินธุ์)
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้าในการอุปโภค-บริโภคในฤดูแล้ง
2. เพื่อให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือ/ดูแลตัวเองได้ในเบื้องต้น
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ
ตัวชี้วัด
1. ขุดลอกแหล่งน้าตื้นเขิน
1. จานวน 5 แหล่ง
2. ฝายชะลอน้า
2. จานวน 5 แหล่ง
3. ขุดเจาะบ่อบาดาล/เป่าล้าง 3. จานวน 12 บ่อ
ผลลัพธ์ของโครงการ
ประชาชนมีน้าใช้ในฤดูแล้ง

ตัวชี้วัด
ปริมาณน้าที่มีไว้ใช้ในฤดูแล้ง

ค่าเป้าหมาย
พื้นที่ตาบลนาจารย์
จานวน 12 หมู่บ้าน

ระยะเวลา
3 เดือน

ค่าเป้าหมาย
พื้นที่ตาบลนาจารย์
จานวน 12 หมู่บ้าน

ระยะเวลา

4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป้าประสงค์

1.2 เพื่ อ ให้ มี ม าตรการ/แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการป้ อ งกั น การลดผลกระทบ และ
การเตรียมความพร้อมที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์หลัก

2.3 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับสร้างแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยง

5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง

เกรดที่ได้รับ

แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

-

-

-

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนาจารย์ ส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานเกษตรอาเภอเมือง/หน่วยพัฒนาการ
เคลื่อนที่ 23 สานักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
3 เดือน

๔๓

8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับ
กิจกรรม
ที่
1 การสารวจพื้นที่ภัยแล้ง/วิเคราะห์
ความสามารถในการเก็บกักน้า
2 การประชุมวางแผน
3 ดาเนินการขุดลอกแหล่งน้าตื้นเขิน
4 ดาเนินการทาฝายชะลอน้า
5 ดาเนินการขุดเจาะ/เป่าล้างบ่อบาดาล

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
เป้าหมาย
7 วัน
พื้นที่ตาบล
นาจารย์
7 วัน
1 เดือน
3 แห่ง
2 เดือน
5 แห่ง
45 วัน
12 บ่อ

หมายเหตุ

--------------------

๔๔

โครงการด้านการลดความเสี่ยงจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
จังหวัดนครราชสีมา
1. ชื่อโครงการ
ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้าในพื้นที่ลุ่มน้ามูลตอนบน (จ. นครราชสีมา)
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในน้าหลาก
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ
แหล่งกักเก็บน้า

ตัวชี้วัด
ในพื้นที่ลุ่มน้ามูลตอนบนมี
แหล่งกักเก็บน้า

ผลลัพธ์ของโครงการ
ลดผลกระทบด้านอุทกภัย
และภัยแล้ง

ตัวชี้วัด
พื้นที่ประสบภัยลดลง

ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา
1 แห่ง เก็บน้าได้ 100
2 ปี
ล้านลูกบาศก์เมตร
ค่าเป้าหมาย
3 อาเภอ

ระยะเวลา
5 ปี

4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป้าประสงค์

1.1 เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งภั ย อั น ตรายและลดผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น โดยการลด
ความเปราะบางและความล่อแหลม พร้อมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการ
เตรียมพร้อมรับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น

กลยุทธ์หลัก

2.2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง

เกรดที่ได้รับ

แนวทางในการบริหารความ
เสี่ยง

-

-

-

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
จังหวัด อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงานชลประทานจังหวัด สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
2 ปี

๔๕

8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับ
กิจกรรม
ที่
1 สารวจปริมาณน้าไหลผ่านพื้นที่
2 สารวจพื้นที่กักเก็บน้า
3 ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
4 ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการ รั บ ฟั ง ความ
คิดเห็นจากประชาชน
5 ดาเนินการ
6 สรุปและประเมินผล

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
เป้าหมาย
1 เดือน
2 เดือน
2 เดือน
2 เดือน

หมายเหตุ

1 ปี 4 เดือน
1 เดือน

--------------------

๔๖

โครงการด้านการลดความเสี่ยงจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
จังหวัดศรีสะเกษ
1. ชื่อโครงการ
การปรั บ ปรุ ง ระบบการอพยพตั้ ง แต่ ต้ น ทางถึ ง ปลายทางภายในเขต เทศบาลเมื อ งกั น ทรลั ก ษ์
(จ. ศรีสะเกษ)
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในระหว่างการอพยพ
2. ระยะเวลาในการอพยพจากต้นทางไปปลายทางลดลง
3. เพื่อให้ประชาชนเข้าในการจราจรภายในศูนย์อพยพ
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ
มีแผนปฏิบัติการในการอพยพ

ตัวชี้วัด
แผนในการอพยพ

ค่าเป้าหมาย
ครอบคลุม 21
ชุมชน

ระยะเวลา
1 ปี

ผลลัพธ์ของโครงการ
ประชาชนสามารถอพยพได้
อย่างทันท่วงที

ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพในการอพยพจาก
การจาลองสถานการณ์จริง

ค่าเป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ 80

ระยะเวลา
3 ปี

4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป้าประสงค์

1.1 เพื่อหลีกเลี่ยงภัยอันตรายและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยการลดความ
เปราะบางและความล่อแหลม พร้อมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการ
เตรียมพร้อมรับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น

กลยุทธ์หลัก

2.3 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับสร้างแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยง

5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง

เกรดที่ได้รับ

แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

-

-

-

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
อาเภอ ส่วนราชการ เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ มูลนิธิ และองค์กรการกุศล
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
1 ปี

๔๗

8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับที่
กิจกรรม
1
2
3
4

จัดฝึกอบรมการจัดทาแผนอพยพ
หน่วยงาน ชุมชน จัดทาแผนอพยพ
จัดฝึกซ้อมแผนอพยพ
สรุปผลการดาเนินโครงการ

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
เป้าหมาย
3 เดือน
21 ชุมชน
5 เดือน
21 ชุมชน
3 เดือน
21 ชุมชน
1 เดือน

หมายเหตุ

--------------------

๔๘

โครงการด้านการลดความเสี่ยงจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
จังหวัดสุรินทร์
1. ชื่อโครงการ
ขุดลอกหนองตาเลิฟ (จ. สุรินทร์)
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อบรรเทาภัยแล้งและป้องกันน้าท่วม
2. เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้าไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค และทาการเกษตร
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ
ขุดลอกหนองกว้าง 100
เมตร ยาย 150 เมตร ลึก
จากเดิม 4 เมตร (ดินเดิมลึก
2 เมตร)

ตัวชี้วัด
ปริมารตการกักเก็บน้า

ค่าเป้าหมาย
กักเก็บน้าเพิ่มจากเดิม
2 เท่า จานวน
60,000 คิว
(เดิม 30,000 คิว)

ระยะเวลา
6 เดือน

ผลลัพธ์ของโครงการ
ประชาชนไม่ได้รับ
ผลกระทบจากสาธารณภัย

ตัวชี้วัด
รายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 30

ระยะเวลา
3 ปี

4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป้าประสงค์

1.1 เพื่อหลีกเลี่ยงภัยอันตรายและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยการลดความ
เปราะบางและความล่อแหลม พร้อมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการ
เตรียมพร้อมรับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น

กลยุทธ์หลัก

2.2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง

เกรดที่ได้รับ

แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

-

-

-

๔๙

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด และอาเภอ
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
6 เดือน
8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับ
กิจกรรม
ที่
1 ประชาคม รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
2 หาแนวทางการใช้ประโยชน์จากดินที่ขุดลอก
3 สารวจ และวางแผนในการขุดลอก
4 ดาเนินการขุดลอก
5 ติดตามและประเมินผล

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
เป้าหมาย
1 เดือน
2 สัปดาห์
2 สัปดาห์
4 เดือน

หมายเหตุ

--------------------

๕๐

โครงการด้านการลดความเสี่ยงจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดอานาจเจริญ
1. ชื่อโครงการ
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการป้องกันไฟป่า (จ. ร้อยเอ็ด และ จ. อานาจเจริญ)
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้คนในชุมชนทราบถึงอันตรายจากไฟป่า
2. เพื่อให้ชุมชนมีความพร้อมในการรับมือกับไฟป่า
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ
การอบรมให้ความรู้ในการ
ป้องกันไฟป่า

ตัวชี้วัด
การประเมินความรู้ของผู้เข้ารับ
การอบรม

ผลลัพธ์ของโครงการ
ชุมชนสามารถระงับและ
ป้องกันการเกิดไฟป่าได้

ตัวชี้วัด
พื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย

ค่าเป้าหมาย
คะแนนโดยเฉลี่ย
มากกว่าร้อยละ 80

ระยะเวลา
3 เดือน

ค่าเป้าหมาย
ลดลงร้อยละ 50

ระยะเวลา
1 ปี

4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป้าประสงค์

1.1 เพื่อหลีกเลี่ยงภัยอันตรายและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยการลดความ
เปราะบางและความล่อแหลม พร้อมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการ
เตรียมพร้อมรับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น

กลยุทธ์หลัก

2.3 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับสร้างแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยง

5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง

เกรดที่ได้รับ

แนวทางในการบริหารความ
เสี่ยง

-

-

-

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
จังหวัด อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
3 เดือน

๕๑

8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับที่

กิจกรรม

1
2

สารวจพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า
ประสานงานและจัดเตรียมอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม
จัดการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ
ประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน และจั ด ท า
รายงาน

3
4

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
เป้าหมาย
2 สัปดาห์
2 สัปดาห์

หมายเหตุ

3 เดือน

--------------------

๕๒

โครงการที่ควรทบทวนใหม่
1. โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้าภายในชุมชน (จ.อุบลราชธานี)
วัตถุประสงค์
1. สร้างองค์ความรู้และทักษะในการเอาชีวิตรอดในน้า
2. สร้างองค์ความรู้และทักษะในการช่วยคนตกน้า
3. ป้องกันและลดการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้า
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิต
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
การฝึกอบรม
จานวนผู้เข้ารับการ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ลดการเสียชีวิตจาก จานวนผู้เสียชีวิตจาก
จานวนผู้เสียชีวิตลดลง
อุบัติเหตุทางน้า/ต่อ
อุบัติเหตุทางน้า
จากปีที่ผ่านมาร้อยละ
ปี
80
ข้อเสนอแนะ
เป็นโครงการป้องกันอุบัติเหตุ ไม่ใช่โครงการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
2. หมู่บ้านต้นแบบอัคคีภัยเป็นศูนย์ (จ. อุดรธานี )
วัตถุประสงค์
1. เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดอัคคีภัยในหมู่บ้าน
2. สร้างหมู่บ้านตัวอย่างในการป้องกันอัคคีภัย
3. ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมจากอัคคีภัย
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิต
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
สร้างหมู่บ้าน
หมู่บ้านต้นแบบ
1 หมู่บ้าน
ต้นแบบที่เป็น
ตัวอย่างในการ
ป้องกันอัคคีภัย
ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ลดการเกิดอัคคีภัย จานวนการเกิดอัคคีภัย
ไม่มีการเกิดอัคคีภัย
ชุมชน
ข้อเสนอแนะ
เป็นโครงการป้องกันอุบัติเหตุ ไม่ใช่โครงการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ระยะเวลา
1 ปี
ระยะเวลา
2 ปี

ระยะเวลา
6 เดือน

ระยะเวลา
1 ปี

๕๓

3. โครงการลดความเสี่ยงจากอุบัติภัยจากการคมนาคมขนส่ง (จ. มุกดาหาร และ จ. ยโสธร)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเผชิญเหตุ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิต
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา
1. ฝึกซ้อมแผน
1. มีการฝึกซ้อม
1. 10 ครั้ง / ปี
1 ปี
2. แก้ไขจุดเสี่ยง
2. จานวนจุดเสี่ยงที่
2. 5 จุด
3. มีทีมเผชิญเหตุ
ได้รับ การแก้ไข
3. ทุกตาบล
3. อปท. มีทีมเผชิญเหตุ
เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา
1. หน่วยงานมีความพร้อม 1. ลดความสูญเสีย
ลดลงร้อยละ 30
3 ปี
2. จุดเสี่ยงมีความ
2. จานวนอุบัติเหตุลดลง
ปลอดภัยมากขึ้น
3. ผู้ประสบเหตุได้รับ
3. ทีมเผชิญเหตุมี
การช่วยเหลืออย่าง
ความชานาญ
ถูกต้องและทันท่วงที
ข้อเสนอแนะ
วัตถุประสงค์โครงการไม่ชัดเจน และเป็นโครงการป้องกันอุบัติเหตุ ไม่ใช่โครงการลดความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย
4. แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงบนท้องถนน (จ. หนองบัวลาภู)
วัตถุประสงค์
1. ลดผลกระทบจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
2. แก้ไขจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
3. เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิต
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา
1. ติดตั้งป้ายเตือน 1. ป้ายเตือน
1 ปี
2. ตีเส้นจราจร
2. เส้นจราจร
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ 3. ภูมิทัศน์
ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา
อุบัติเหตุลดคง
จานวนอุบัติเหตุลดลง
ลดคงร้อยละ 80
2 ปี
จากปีที่ผ่านมา
ข้อเสนอแนะ
เป็นโครงการป้องกันอุบัติเหตุ ไม่ใช่โครงการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

๕๔

โครงการด้านการลดความเสี่ยงจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3 ภาคกลาง
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 2 สุพรรณบุรี
(สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี) และ กทม.
1. ชื่อโครงการ
ชุมชนต้นแบบในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

ชุมชนต้นแบบในการป้องกัน
และลดความเสี่ยงการเกิด
อัคคีภัย

จานวนชุมชนที่เป็นต้นแบบของ
ตาบลในการป้องกันและลดความ
เสี่ยงการเกิดอัคคีภัย

1 ชุมชน ต่อ 1
ตาบล

1 ปี

ผลลัพธ์ของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

ร้อยละ 10

2 ปี

สถิติการเกิดอัคคีภัยในชุมชน
สถิติการเกิดอัคคีภัยใสชุมชน
ลดลง
ลดลงเปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง
4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป้าประสงค์

1.1 เพื่อหลีกเลี่ยงภัยอันตรายและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยการลด
ความเปราะบางและความล่อแหลม พร้อมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการ
เตรียมพร้อมรับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น

กลยุทธ์หลัก

2.3 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับสร้างแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยง

5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง

เกรดที่ได้รับ

แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

-

-

-

๕๕

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 2 สุพรรณบุรี
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
1 ปี
8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับ
กิจกรรม
ที่
1 สารวจข้อมูลสถิติการเกิดอัคคีภัยในชุมชน
2
3

4
5

6
7

ค้นหาวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอัคคีภัย
ในแต่ละพื้นที่
แต่งตั้งคณะทางานที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในการตรวจสอบระบบ
สายไฟฟ้า เช่น กฟน. กฟผ. สถาบัน
อาชีวศึกษา และผู้มีความรู้ในชุมชน
ลงพื้นที่สารวจระบบสายไฟฟ้าในครัวเรือน
ติดป้ายครัวเรือนที่ได้มาตรฐาน

จัดเวทีประชาคมเพื่อระดมความคิดเห็ น
และกาหนดแนวทางในการจัดการความ
เสี่ยงแก่ครัวเรือน
ติดตามและประเมินผล

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
เป้าหมาย
2 เดือน
บัญชีข้อมูล
สถิติการเกิด
อัคคีภัย
1 เดือน
สาเหตุการ
เกิด
1 เดือน
คณะทางาน

3 เดือน
1 เดือน

1 เดือน

หมายเหตุ

สรุปผล
ครัวเรือนที่
ผ่านมาตรฐาน
ได้รับการ
รับรอง
ทีมเฝ้าระวัง

2 เดือน

--------------------

๕๖

โครงการด้านการลดความเสี่ยงจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 3 ปราจีนบุรี
(ปราจีนบุรี นครนายก สมุทรปราการ สระแก้ง และฉะเชิงเทรา)
1. ชื่อโครงการ
โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนเพื่อรองรับภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อลดความเสี่ยงภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

แผนปฏิบัติการจัดการภัยจาก
สารเคมีและวัตถุอันตรายแบบ
บูรณาการ

แผนปฏิบัติการจัดการภัยจาก
สารเคมีและวัตถุอันตรายแบบ
บูรณาการ

1 แผน

1ปี

ผลลัพธ์ของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

มีมาตรการในการป้องกันภัย
จากสารเคมี

เหตุอันตรายจากสารเคมี

ลดลงร้อยละ 80 เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา

3 ปี

4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป้าประสงค์

1.2 เพื่อให้มีมาตรการ/แนวทางปฏิบัติในการป้องกัน การลดผลกระทบ และ
การเตรียมความพร้อมที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์หลัก

2.2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
2.3 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับสร้างแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยง

5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง

เกรดที่ได้รับ

แนวทางในการบริหารความ
เสี่ยง

-

-

-

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อปท. และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(โรงงานที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมี)
๕๗

7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
1 ปี
8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับ
กิจกรรม
ที่
1 สารวจข้อมูลการเกิดภัยจากสารเคมีและ
วัตถุอันตรายในพื้นที่
2 จัดลาดับความเสี่ยงภัยจากสารเคมีของ
ชุมชนในพื้นที่
3 สารวจพื้นที่ปลอดภัยเพื่อจัดตั้งศูนย์พักพิง
4
5
6
7

ฝึกอบรมโดยบูรณาการรวมกับ ปภ. เขต
ปภ. จังหวัด อปท. โรงงาน และประชาชน
ในพื้นที่ใกล้เคียง
จัดทาแผนปฏิบัติการการจัดการสาธารณ
ภั ย จากสารเคมี แ ละวั ต ถุ อั น ตรายแบบ
บูรณาการ
กิจกรรมเชิดชูทีมดีเด่นและหมู่บ้านดีเด่น
ติดตามและประเมินผล

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
เป้าหมาย
1 เดือน
สถิติย้อนหลัง
1 เดือน
1 เดือน
2 เดือน
6 เดือน

หมายเหตุ

ลาดับความ
เสี่ยง
ตาแหน่งของ
สถานที่
การฝึกอบรม
แผนปฏิบัติ
การ

1 เดือน

--------------------

๕๘

โครงการด้านการลดความเสี่ยงจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กาแพงเพชร
(กาแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี)
1. ชื่อโครงการ
โครงการสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่
2. เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
อย่างเป็นระบบ
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

การดาเนินการด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยของเครือข่าย

การรายงานผลการดาเนินการ
ด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

เดือนละ 1 ครั้ง

1 ปี

ผลลัพธ์ของโครงการ
ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ในพื้นที่

ตัวชี้วัด
ความเสียหายจากสาธารณภัย

ค่าเป้าหมาย
ลดลง

ระยะเวลา
3 ปี

4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป้าประสงค์

1.1 เพื่อหลีกเลี่ยงภัยอันตรายและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยการลด
ความเปราะบางและความล่อแหลม พร้อมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการ
เตรียมพร้อมรับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
1.2 เพื่อให้มีมาตรการ/แนวทางปฏิบัติในการป้องกัน การลดผลกระทบ และ
การเตรียมความพร้อมที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์หลัก

2.2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
2.3 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับสร้างแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยง

๕๙

5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง

เกรดที่ได้รับ

แนวทางในการบริหารความ
เสี่ยง

-

-

-

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กาแพงเพชร
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
1 ปี
8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับ
กิจกรรม
ที่
1 เชิ ญ หน่ ว ยงานเครื อ ข่ ายเข้ าร่ ว มประชุ ม
เพื่อทาความเข้าใจและขอความร่วมมือใน
การจัดทาโครงการ
2 คัดเลือกตัวแทน
3 ฝึกอบรมเครือข่ายให้มีความรู้
4 สร้างช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ทางาน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในพื้นที่อย่างเป็นประจา
5 ติดตามและสรุปผลการดาเนินงาน

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
เป้าหมาย
1 เดือน

หมายเหตุ

1 เดือน
3 เดือน
3 เดือน
4 เดือน

--------------------

๖๐

โครงการด้านการลดความเสี่ยงจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก
(ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์)
1. ชื่อโครงการ
โครงการสร้างฝายกักเก็บน้าเพื่อแก้ไขปัญหาภัยและและอุทกภัย
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้มีพื้นที่กักเก็บน้าในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรในฤดูแล้ง
2. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ
ตัวชี้วัด
1. ฝายที่สามารถกักเก็บน้า
ฝายที่สามารถชะลอและกัก
สาหรับอุปโภคบริโภคและ
เก็บน้าได้ (กว้าง 50 เมตร สูง
การเกษตรได้
10 เมตร หนา 10 เมตร)
2. ฝายที่สามารถลดความรุนแรง
ของกระแสน้าได้
ผลลัพธ์ของโครงการ
ตัวชี้วัด
1. ประชาชนมีน้าใช้เพื่อการ - พื้นที่ได้รับผลกระทบลดลง
อุปโภค บริโภค และ
- ประชาชนได้รับผลกระทบ
ทาการเกษตรในฤดูแล้ง
ลดลง
2. ประชาชนได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัยลดลง

ค่าเป้าหมาย
ฝาย 2 แห่ง
(ในพื้นที่จังหวัด
พิษณุโลกและ
สุโขทัย)

ระยะเวลา
1 ปี

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80

ระยะเวลา

4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป้าประสงค์

1.1 เพื่อหลีกเลี่ยงภัยอันตรายและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยการลด
ความเปราะบางและความล่อแหลม พร้อมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการ
เตรียมพร้อมรับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น

กลยุทธ์หลัก

2.2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

๖๑

5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง

เกรดที่ได้รับ

แนวทางในการบริหารความ
เสี่ยง

กลาง

C

C

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
2 ปี
8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับที่
กิจกรรม
1
2

เชิ ญ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งร่ ว มท า
ป ร ะ ช า ค ม แ ล ะ ป ร ะ ช า พิ จ า ร ณ์ ใ น
กลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ออกแบบฝาย และศึกษาผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมและสังคม

3

ตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

4

ด าเนิ น การก่ อ สร้ า งฝายขนาด สู ง 10
เมตร กว้ าง 50 เมตร หนา 10 เมตร
จานวน 2 ฝาย ที่จังหวัดพิษณุโลกและ
สุโขทัย
ติดตามและประเมินผล

5

แผนการดาเนินงาน
หมายเหตุ
ระยะเวลา
เป้าหมาย
6 เดือน
ผู้มีส่วนได้ส่วน
ใช้
เสียยอมรับ งบประมาณ
โครงการ
กลุ่มจังหวัด
5
6 เดือน
ข้อมูลด้าน
ผลกระทบ
ทาง
สิ่งแวดล้อม
และสังคม
คณะ
กรรมการฯ
1 ปี
ฝาย
จานวน 2
ฝาย

--------------------

๖๒

โครงการด้านการลดความเสี่ยงจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท
(ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง)
1. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้มีระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่เสี่ยงภัยริมแม่น้าเจ้าพระยา
2. เพื่อลดผลกระทบจากาอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ
ระบบแจ้งเตือนภัยเชื่อมโยง
พื้นที่ริมแม่น้าทั้ง ๔ จังหวัด

ตัวชี้วัด
จานวนระบบแจ้งเตือนภัย

ค่าเป้าหมาย
ระบบแจ้งเตือนภัย 1
ระบบ
- แม่ข่าย 1 จุด
- เครือข่ายทั้ง 4 จังหวัด
จังหวัดละ 2 จุด

ระยะเวลา
1 ปี

ผลลัพธ์ของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

ลดความเสี่ยงภัยและ
ผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่
เสี่ยงริมแม่น้าเจ้าพระยา

ร้อยละของประชาชนที่ได้รับ
ทราบข้อมูลการแจ้งเตือนภัย

ร้อยละ 80

2 ปี

4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป้าประสงค์

1.1 เพื่อหลีกเลี่ยงภัยอันตรายและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยการลด
ความเปราะบางและความล่อแหลม พร้อมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการ
เตรียมพร้อมรับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น

กลยุทธ์หลัก

2.2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

๖๓

5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง

เกรดที่ได้รับ

แนวทางในการบริหารความ
เสี่ยง

-

-

-

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัด (ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง)
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
1 ปี
8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับ
กิจกรรม
ที่
1 สารวจพื้นที่เสี่ยงน้าท่วมใน 4 จังหวัด
2 จัดทาและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัย
3
4

ประชุมชี้แจงในพื้นที่ในการใช้งานระบบ
แจ้งเตือนและทดสอบระบบ
ประเมินผลและส่งงาน

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
เป้าหมาย
2 เดือน
8 จุด
8 เดือน
1 แม่ข่าย
8 ลูกข่าย
1 เดือน
8 จุด

หมายเหตุ
งบประมาณ
5 ล้านบาท

1 เดือน

--------------------

๖๔

โครงการด้านการลดความเสี่ยงจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี
(ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด)
1. ชื่อโครงการ
เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้า
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้า
2. เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือกู้ภัยทางน้า
3. เพื่อรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ
อาสาสมัครมีความรู้
ความสามารถในการช่วยเหลือ
และใช้เครื่องมือในการ
ช่วยเหลือ
ผลลัพธ์ของโครงการ
1. เกิดเครือข่าย
2. สร้างความปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด
ผู้ที่ผ่านการอบรม

ตัวชี้วัด
- จานวนผู้เสียชีวิตลดลงจากปี
ที่ผ่านมา

ค่าเป้าหมาย
จังหวัดละ 1 แห่ง
แห่งละ 10 คน

ระยะเวลา

ค่าเป้าหมาย
ลดลงเมื่อเทียบจากสถิติ
ที่ผ่านมา

ระยะเวลา
1 ปี

3 เดือน

4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
เป้าประสงค์
1.1 เพื่อให้การจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกฉินเป็นไปอย่างมีระบบ มีมาตรฐาน
เป็นเอกภาพ และบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
1.2 เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง
และทันต่อเหตุการณ์
1.3 เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
สาธารณภัยให้มีน้อยที่สุด
กลยุทธ์หลัก
2.1 สร้างมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
2.2 พัฒนาระบบ/เครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ
2.3 เสริมสร้างระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข์

๖๕

5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง

เกรดที่ได้รับ

แนวทางในการบริหารความ
เสี่ยง

-

-

-

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
3 เดือน
8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับ
กิจกรรม
ที่
1 ออกแบบหลักสูตรอย่างบูรณาการ
2 จัดการฝึกอบรม
- ทดสอบสมรรถนะและฝึก
ความเข้มแข็งของร่างกาย
- เรียนรู้วิธีการช่วยเหลือฝึกปฏิบัติ
- เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือฝึกปฏิบัติ
- จาลองสถานการณ์
- ถอดบทเรียน
3 ประเมินผลโครงการ
4 ติดตามและประเมินผล

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
เป้าหมาย
1 เดือน
8 วัน

หมายเหตุ

1 สัปดาห์

--------------------

๖๖

โครงการด้านการลดความเสี่ยงจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 4 ภาคใต้
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๒ สงขลา
1. ชื่อโครงการ
โครงการป้องกันอุทกภัยและแก้ไขปัญหาภัยแล้งพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของประชาชนให้มีความเข้มแข็ง
3. เพื่อการบริหารจัดการน้าในบริเวณคาบสมุทรสทิงพระอย่างยั่งยืน
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1. คันดิน

- คันดิน

- 4 แห่ง

2. ขุดลอกแหล่งน้า

- แหล่งน้าธรรมชาติลึกขึ้น

- 10 สาย

3. ประตูน้า

- ประตูน้า

- 20 แห่ง

ผลลัพธ์ของโครงการ
ตัวชี้วัด
1. ป้องกันและลดผลกระทบ - ลดความเสียหายในชีวิตและ
จากน้าทะเลหนุน
ทรัพย์สิน
2. สามารถระบายน้าได้
- พื้นที่และผลผลิตจาก
ในช่วงน้าหลาก และในฤดูแล้ง การเกษตรไม่ได้รับความเสียหาย
สามารถ กักเก็บน้าไว้ได้

ระยะเวลา
1 ปี

ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา
- มีน้าอุปโภคและ
2 ปี
บริโภคเพียงพอ
- ลดผลกระทบจาก
อุทกภัยเมื่อเทียบ
กับ สถิติที่ผ่านมา

4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป้าประสงค์

1.2 เพื่ อ ให้ มี ม าตรการ/แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการป้ อ งกั น การลดผลกระทบ และ
การเตรียมความพร้อมที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์หลัก

2.2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง

เกรดที่ได้รับ

แนวทางในการบริหารความ
เสี่ยง

-

-

๖๗

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส านั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด อ าเภอ ส านั ก งาน
ชลประทาน สานักงานเกษตรจังหวัด สานักงานประมงจังหวัด และสานักงานปศุสัตว์จังหวัด
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
1 ปี
8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับ
กิจกรรม
ที่
1 ประชาคมชี้แจงเพื่อการมีส่วนร่วมในการ
ลดผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่
2 ขุดลอกแหล่งน้าธรรมชาติ
3 ขุดสระ
4 ก่อสร้างประตูน้า
5 ก่อสร้างท่อลวดเหลี่ยม
6 ก่อสร้างคันดิน
7 ก่อสร้างสถานีสูบน้า
8 จัดซื้อเครื่องสูบน้าในการป้องกันและลด
ผลกระทบจากอุทกภัย
9 ฝึกอบรมเตรียมพร้อมป้องกันภัย
10

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
เป้าหมาย
3 เดือน
4 ครั้ง

1 ปี

3 เดือน

1 แห่ง
4 แห่ง
20 แห่ง
20 แห่ง
4 แห่ง
20 สถานี
5 เครื่อง
4 เครื่อง

หมายเหตุ
อาเภอละ 1
ครั้ง

อปท. ในเขต
พื้นที่
อาเภอละ 1
ครั้ง

ติดตามและประเมินผล

--------------------

๖๘

โครงการด้านการลดความเสี่ยงจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี
(สุราษฎรธานี ชุมพร และ อปท. ในเขตของ ๒ จังหวัด)
1. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. พัฒนาอาสาสมัครในพื้นที่เสี่ยงภัย
2. เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ให้แก่อาสาสมัคร
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

อาสาสมัครมีทักษะและ
ประสบการณ์เพิ่มขึ้น

อาสาสมัครมีทักษะและ
ประสบการณ์เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ของโครงการ

ตัวชี้วัด

อาสาสมัครมีความพร้อมในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผลกระทบจากสาธารณภัยต่อ
ประชาชนลดลง

ระยะเวลา
1 ปี

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา
2 ปี

4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป้าประสงค์

1.1 เพื่อหลีกเลี่ยงภัยอันตรายและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยการลด
ความเปราะบางและความล่อแหลม พร้อมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการ
เตรียมพร้อมรับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น

กลยุทธ์หลัก

2.3 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับสร้างแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยง

5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง

เกรดที่ได้รับ

แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

-

-

-

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖๙

7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
1 ปี
8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับ
กิจกรรม
ที่
1 ฝึกอบรมให้ความรู้และมีการใช้เครื่องมือ
2 ฝึ ก ซ้ อ มแผนฯ ตามสถานการณ์ ส มมติ ที่
กาหนด
3 ติดตามและประเมินผล

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
เป้าหมาย
8 เดือน
4 เดือน

หมายเหตุ

--------------------

๗๐

โครงการด้านการลดความเสี่ยงจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ อปท. ในเขตของ ๔ จังหวัด
1. ชื่อโครงการ
โครงการสร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสร้างเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. เพื่อลดความสูญเสียในชุมชนจากสาธารณภัย
3. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

จานวนนักเรียนที่ผ่านการอบรม

ความรู้และทักษะของนักเรียน

ร้อยละ 80

1 ปี

ผลลัพธ์ของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

ร้อยละ 80

2 ปี

1. นักเรียนสามารถนาความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ได้
2. โรงเรียนมีแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยระดับ
โรงเรียน
4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป้าประสงค์

1.1 เพื่อหลีกเลี่ยงภัยอันตรายและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยการลด
ความเปราะบางและความล่อแหลม พร้อมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการ
เตรียมพร้อมรับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น

กลยุทธ์หลัก

2.2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
2.3 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับสร้างแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยง

5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง

เกรดที่ได้รับ

แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

-

-

-

๗๑

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
1 ปี
8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับ
กิจกรรม
ที่
1 ออกแบบที่ เ หมาะสมส าหรั บ เด็ ก ระดั บ
ประถมศึกษา
2
จัดทาคู่มือสื่อการสอน และให้ความรู้ครู
ในโรงเรียน
3
ดาเนินการอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน
อุบัติภัย
4 ดาเนินการซ้อมแผนฯ ในโรงเรียน
5 ติดตามและประเมินผล

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
เป้าหมาย
3 เดือน

หมายเหตุ

3 เดือน
3 เดือน
3 เดือน

--------------------

๗๒

โครงการด้านการลดความเสี่ยงจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
พัทลุง นครศรีธรรมราช และ อปท. ในเขตของ ๒ จังหวัด
1. ชื่อโครงการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสาธารณภัยแบบครบวงจร
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟู (BBB)
2. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และทันสมัย
3. เพื่อสร้างระบบข้อมูลในระดับเชิงพื้นที่ที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

มีระบบข้อมูลที่ถูกต้องและ
สามารถนามาวิเคราะห์
PDNA ได้

ระดับความสาเร็จในการจัดทา
ข้อมูลของผู้ประสบภัยในระดับ
พื้นที่

ร้อยละ 100

1 ปี

ผลลัพธ์ของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้ประสบภัยได้รับการ
ช่วยเหลือ เยี่ยวยาตาม
แนวทาง PDNA ถูกต้อง
รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส

ร้อยละความสาเร็จใจการ
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ประสบภัย

ร้อยละ 80

2 ปี

4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์

1.2 เพื่อให้พื้นที่ประสบภัยได้รับการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ หรือให้ดีกว่าและ
ปลอดภัยกว่าเดิม

กลยุทธ์หลัก

2.3 เสริมสร้างแนวทางการฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better
and Safer)

5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง

เกรดที่ได้รับ

แนวทางในการบริหารความ
เสี่ยง

-

-

-

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๗๓

7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
1 ปี
8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับ
กิจกรรม
แผนการดาเนินงาน
ที่
ระยะเวลา เป้าหมาย
1 มอบหมายเจ้ าหน้าที่สารวจและจัดเก็บข้อมูล 2 เดือน
ด้านประชากร อาชีพ พื้นที่ด้านการเกษตร
2 ข้อมูลด้านสิ่งสาธารณประโยชน์ ด้านสถานะ 2 เดือน
บุคคล ด้านรายได้
3 ข้อมูลด้านการครอบครองการทาประโยชน์
1 เดือน
4 ข้ อ มู ล ด้ า นแรงงานในประเทศ แรงงาน 1 เดือน
ต่างประเทศ
5 สร้างระบบโปรแกรมฐานข้อมูลในการจัดเก็บฯ 3 เดือน
6 การบันทึกข้อมูลในภาวะปกติทุก 3 เดือน
1 เดือน
7 การบั น ทึกข้อมูล ในภาวะฉุกเฉิน (ข้อมูล แบบ 1 เดือน
real time)
8 ประมวลผลข้อมูลเพื่อการตัดสินในผู้บริหาร
1 เดือน
9 ติดตามและประเมินผล

หมายเหตุ

--------------------

๗๔

โครงการด้านการลดความเสี่ยงจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๔ ประจวบคีรีขันธ์
(ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และ อปท. ในเขตของ ๔ จังหวัด)
1. ชื่อโครงการ
โครงสร้างก่อสร้างฝายมีชีวิตตามพระราชดาริ
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อชะลอน้าในฤดูฝน ชะลอความเร็วน้า 10 เมตรต่อวินาที
2. เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
3. เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ให้มีความชุ่มชื้น
4. เพื่อเป็นการสร้างแหล่งอาหาร (ปลา) ให้ประชาชนในพื้นที่
5. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศน์
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

ก่อสร้างฝายชะลอน้า

มีฝายชะลอน้า

10 ฝาย

1 ปี

ค่าเป้าหมาย
- ไม่เกินร้อยละ 10
ในระยะ 10
กิโลเมตร
- มีน้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
(ประมาณ 15,000
คิว)

ระยะเวลา

ผลลัพธ์ของโครงการ
1. ชะลอความเร็วของน้า
2. มีแหล่งน้าผิวดินไว้ใช้
อุปโภค บริโภค

ตัวชี้วัด
- การกัดเซาะของตลิ่งลดลง
- ประชาชนมีน้าเพียงพอ
สาหรับ อุปโภคบริโภค

4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป้าประสงค์

1.1 เพื่อหลีกเลี่ยงภัยอันตรายและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยการลด
ความเปราะบางและความล่อแหลม พร้อมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการ
เตรียมพร้อมรับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น

กลยุทธ์หลัก

2.2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
2.3 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับสร้างแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยง

๗๕

5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง

เกรดที่ได้รับ

แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

-

-

-

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ
และหน่วยงานเอกชนในพื้นที่
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
1 ปี
8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับ
กิจกรรม
ที่
1 จั ด ป ร ะ ชุ ม ป ร ะ ช า ค ม ห มู่ บ้ า น แ ล ะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2 สารวจพื้นที่ก่อสร้าง/ออกแบบ
3
4
5

ดาเนินการก่อสร้างโดยการบูรณาการการ
ก่อสร้าง ประชาชนในพื้นที่/จิตอาสา/ฝ่าย
ปกครอง/นักเรียน/ทหาร ฯลฯ
ส่งมอบให้ อปท. และประชาชนในพื้นที่
บารุงรักษา
ติดตามและประเมินผล

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
เป้าหมาย
1 เดือน
3 ครั้ง
2 เดือน
8 เดือน

หมายเหตุ

ตลอดระยะลา ฝาย 1 ตัว
ใช้
น้า 10 กม.
ฝาย 10 แห่ง งบประมาณ
50,000
บาท

1 เดือน

--------------------

๗๖

โครงการด้านการลดความเสี่ยงจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๘ ภูเก็ต
(ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และ อปท. ในเขตของ ๕ จังหวัด)
1. ชื่อโครงการ
โครงการขุดลอกแหล่งน้าธรรมชาติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย (แก้มลิง)
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้มีแหล่งน้าธรรมชาติสาหรับแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
2. เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยแล้งและอุทกภัย
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด

พื้นที่เก็บกักน้า (แก้มลิง)

มีพื้นที่เก็บกักน้า (แก้มลิง)

ผลลัพธ์ของโครงการ

ตัวชี้วัด
- พื้นที่ทางการเกษตรได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งลดลง
- ลดความเสียหายจากการขาด
แคลนน้าของประชาชน

1. ลดปัญหาน้าท่วมซ้าซาก
2. บรรเทาความเดือนร้อน
การขาดแคลนน้าจากภัยแล้ง

ค่าเป้าหมาย
800,000
ลูกบาศก์เมตร

ระยะเวลา

ค่าเป้าหมาย
ลดลงเมื่อเทียบกับ
สถิติที่ผ่านมา

ระยะเวลา

1 ปี

1 ปี

4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป้าประสงค์

1.1 เพื่อหลีกเลี่ยงภัยอันตรายและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยการลด
ความเปราะบางและความล่อแหลม พร้อมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการ
เตรียมพร้อมรับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
1.2 เพื่ อ ให้ มี ม าตรการ/แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการป้ อ งกั น การลดผลกระทบ และ
การเตรียมความพร้อมที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์หลัก

2.2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง

เกรดที่ได้รับ

แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

-

-

-

๗๗

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๘ ภูเก็ต ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สานั กงานเกษตรจั งหวัด สานั กงานทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมจังหวัด ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
1 ปี
8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับที่

กิจกรรม

1
2

สารวจพื้นที่ดาเนินการและผลกระทบ
ส ารวจความต้ อ งการของประชาชน/
ประชาคม
ออกแบบ/วิเคราะห์โครงการ
ดาเนินการ
ตรวจสอบการดาเนินการ
ส่งมอบให้ อปท.
ติดตามและประเมินผล

3
4
5
6
7

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
เป้าหมาย

หมายเหตุ

3 เดือน
8 เดือน

--------------------

๗๘

(ตัวอย่าง) โครงการด้านการฟื้นฟูจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1 ภาคเหนือ
โครงการด้านการฟื้นฟูจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ จังหวัดลาพูน
1. ชื่อโครงการ
ฟื้นฟูสภาพลาน้าแม่ขนาดและสิ่งก่อสร้าง (สะพาน ฝาย และพนังกั้นน้า) ที่เสียหายจากอุทกภัย ดินโคลนถล่ม
ในพื้นที่อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อประเมินความต้องการ การฟื้นฟู การก่อสร้างสะพาน ฝาย และสิ่งก่อสร้างที่เสียหายจากอุทกภัย
2. เพื่อให้สภาพลาน้าแม่ขนาดที่ได้รับความเสียหายกลับคืนสู่สภาวะปกติและดีกว่าเดิม
3. เพื่อลดความเสี่ยงจากเหตุอุทกภัยและดินโคลนถล่มให้แก่เกษตรกร
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด

- ข้อมูลความเสียหายจาก
อุทกภัยดินโคลนถล่ม

- รายงานข้อมูลความเสียหาย
และตาแหน่งที่ต้องก่อสร้างและ
- ซ่อมแซมพนังกั้นน้า สะพาน ซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้างที่ชารุด
- สิ่งก่อสร้างที่ได้รับความเสียหาย
- ก่อสร้างฝายชะลอน้า และ ได้รับการซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้างอื่นเพิ่มเติม

ค่าเป้าหมาย
1 ชุด

ระยะเวลา
1 ปี

ร้อยละ 100

1 ปี

5 แห่ง

2 ปี

- สิ่งก่อสร้างเพื่อลดความเสี่ยง
จากเหตุอุทกภัยและดินโคลนถล่ม

ผลลัพธ์ของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

ความเสี่ยงจากเหตุอุทกภัย
และดินโคลนถล่มลดคง

ประชาชนและเกษตรกรได้รับ
ผลกระทบลดน้อยลง

ลดลงร้อยละ 50

5 ปี

4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์

1.2 เพื่อให้พนื้ ที่ประสบภัยได้รับการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือให้ดีกว่าและ
ปลอดภัยกว่าเดิม

กลยุทธ์หลัก

2.3 เสริมสร้างแนวทางการฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better
and Safer)

๗๙

5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง

เกรดที่ได้รับ

แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

ไม่สามารถจัดทาโครงการในพื้นที่เขต
อนุรักษ์ได้

- ขออนุญาตดาเนินการก่อสร้างกับ
กรมป่าไม้
- พัฒนาระเบียบ/กฎหมาย
โดยเฉพาะ

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลาพูน สานักงานป่าไม้จังหวัด
ลาพูน สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลาพูน สานักงานที่ดินจังหวัดลาพูน และสานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลาพูน
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
4 ปี
8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับที่

กิจกรรม

1

สารวจพื้นที่ความเสี่ยงจากอุกทกภัย ดิน
โ คลนถล่ ม และระบุ ต าแหน่ ง การ
ซ่อมแซมและก่อสร้าง
ซ่ อ ม แ ซ ม พ นั ง กั้ น น้ า ส ะ พ า น
สิ่งก่อสร้างที่ชารุด
ก่อสร้างฝายชะลอน้า และสิ่งก่อสร้างอื่น
เพิ่มเติม
สรุ ป ผลการด าเนิ น งาน ประสานงาน
ระหว่างหน่ ว ยงานเพื่อส่งมอบงานและ
ดูแลรักษาสิ่งก่อสร้างต่างๆ

2
3
4

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
เป้าหมาย
1 ปี
ครอบคลุม
พื้นที่
เป้าหมาย
1 ปี
ร้อยละ 100
2 ปี

หมายเหตุ

5 แห่ง

3 เดือน

--------------------

๘๐

โครงการด้านการฟื้นฟูจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
จังหวัดแพร่
1. ชื่อโครงการ
โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดแพร่
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อมีแหล่งเก็บกักน้าไว้ใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภคตลอดปี
2. เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวดิน
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

อ่างเก็บน้าขนาดเล็กตามลา
ห้วยแม่น้ายม

อ่างเก็บน้าขนาดเล็ก

3 แห่ง

3 ปี

ผลลัพธ์ของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

มีน้าใช้ในการเกษตรตลอดปี

น้าใช้ในการเกษตร

ครอบคลุมพื้นที่

5 ปี

ร้อยละ 80
4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์

1.2 เพื่อให้พนื้ ที่ประสบภัยได้รับการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือให้ดีกว่าและ
ปลอดภัยกว่าเดิม

กลยุทธ์หลัก

2.2 พัฒนาระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการด้านการฟื้นฟู
2.3 เสริมสร้างแนวทางการฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better
and Safer)

5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง

เกรดที่ได้รับ

แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

-

-

-

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
3 ปี

๘๑

8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับที่
1
2
3
4
5

กิจกรรม

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา เป้าหมาย
สารวจพื้นที่และกาหนดจุดสาหรับการสร้าง
1 ปี
อ่างเก็บน้า
ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)
6 เดือน
ทาประชาคมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6 เดือน
ก่อสร้างอ่างเก็บน้าขนาดเล็ก
1 ปี
3 แห่ง
ติดตามและประเมินผลการ
1 ปี

หมายเหตุ

--------------------

๘๒

โครงการด้านการฟื้นฟูจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
จังหวัดพะเยา
1. ชื่อโครงการ
โครงการย้ายที่อยู่อาศัยของผู้ประสบอุทกภัยดินโคลนถล่ม จังหวัดพะเยา
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย อุทกภัยดินโคลนถล่ม ในพื้นที่เสี่ยง
2. เพื่อให้ประชามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชน
3. เพื่อลดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในระยะยาว
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงย้ายที่
อยู่อาศัยไปยังพื้นที่ปลอดภัย

จานวนครัวเรือนที่ย้ายที่อยู่อาศัย

ร้อยละ 100
(จากกลุ่มเป้าหมาย
ที่กาหนด)

4 ปี

ผลลัพธ์ของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

ประชากรมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
ปลอดภัยจากอุทกภัยและ
อาคารถล่ม

คุณภาพชีวิตของประชาชนที่
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 20

6 ปี

4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์

1.2 เพื่อให้พนื้ ที่ประสบภัยได้รับการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือให้ดีกว่าและ
ปลอดภัยกว่าเดิม

กลยุทธ์หลัก

2.3 เสริมสร้างแนวทางการฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better
and Safer)

5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง
- ใช้งบประมาณสูง
- ประชาชนไม่ยอมย้ายถิ่นฐาน

เกรดที่ได้รับ

แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

A

- วางแผนงบประมาณในระยะยาว
- การสร้างความเข้าใจ

๘๓

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
จังหวัดพะเยา ส านั กงานป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ส านักงานพัฒ นาสั งคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
4 ปี
8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับ
กิจกรรม
แผนการดาเนินงาน
หมายเหตุ
ที่
ระยะเวลา
เป้าหมาย
1 สารวจพื้นที่ที่จะก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่
6 เดือน
2 สร้ างความเข้าใจ ส่งเสริ มการมีส่ว นร่ว ม
6 เดือน
ของประชาชนในการย้ายที่อยู่อาศัย
3 ก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่
1 ปี 6 เดือน
แล้วเสร็จ
ร้อยละ 100
4 ประชาชนย้ายที่อยู่อาศัย
6 เดือน
ร้อยละ 100
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
5 ติดตามผลการดาเนินโครงการ
1 ปี
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ

--------------------

๘๔

โครงการด้านการฟื้นฟูจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
จังหวัดเชียงใหม่
1. ชื่อโครงการ
โครงการอาชีพเสริมเพิ่มป่าไม้ จังหวัดเชียงใหม่
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. สร้างรายได้ให้กับประชาชนทดแทนการหาของป่าจากการเผาป่า
2. สร้างจิตสานึกให้ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้
3. ลดปัญหาการเผาป่าและลดปัญหาการเกิดหมอกควัน
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

มากกว่าร้อยละ 85

2 ปี

จากเป้าหมายที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

- ปัญหาหมอกควันไฟป่า
ลดลง

- จานวน hot spot

- ลดลง

- จานวนป่าไม้สมบูรณ์เพิ่มขึ้น

- เพิ่มขึ้น

- สภาพป่าได้รับการฟื้นฟู

- รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน

- เพิ่มขึ้น

ระยะเวลา
5 ปี

- ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์

1.2 เพื่อให้พนื้ ที่ประสบภัยได้รับการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือให้ดีกว่าและ
ปลอดภัยกว่าเดิม

กลยุทธ์หลัก

2.3 เสริมสร้างแนวทางการฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better
and Safer)

5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง
- ความร่วมมือของประชาชน
- ความต่อเนื่องของโครงการ

เกรดที่ได้รับ
B

แนวทางในการบริหารความเสี่ยง
- ทาการประชาสัมพันธ์ และกระตุ้น
อย่างต่อเนื่อง
- วางแผนการดาเนินงานในระยะยาว

๘๕

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และสานักงาน
ป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
2 ปี
8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับที่
กิจกรรม
1

ศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัญหา
ความต้องการ ของแต่ละพื้นที่

2

กาหนดแนวทางที่ เ หมาะสมส าหรั บ การ
ดาเนินการในพื้นที่เป้าหมาย
ลงพื้นที่จัดอบรม ส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่
ประชาชน
สร้างเครือข่าย ผลักดันอย่างต่อเนื่อง
ติดตามและประเมินผล

3
4
5

แผนการดาเนินงาน
หมายเหตุ
ระยะเวลา
เป้าหมาย
6 เดือน ข้อมูลปัญหาและ
ความต้องการ
ของแต่ละพื้นที่
3 เดือน
แผนการ
ดาเนินการ
10 เดือน
ครอบคลุมทุก
พื้นที่เป้าหมาย
3 เดือน
2 เดือน

--------------------

๘๖

โครงการด้านการฟื้นฟูจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1. ชื่อโครงการ
ฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรจากผลกระทบเหตุอุทกภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อปรับสภาพพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายให้กลับมาใช้ได้เป็นปกติโดยเร็ว
2. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอุทกภัยในอนาคต
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

- พื้นที่ทางการเกษตรที่เสีย
หมายได้รับการฟื้นฟู

- พื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟู

- ร้อยละ 100

- 2 เดือน

- พนังกั้นน้า

- พนังกั้นน้า

- ร้อยละ 100 ของ
พื้นที่เป้าหมาย

- 1 ปี

ผลลัพธ์ของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

- ลดความเสี่ยงของพื้นที่เกษตร - ลดงบประมาณในการฟื้นฟูใน - ลดลงร้อยละ 60
ที่จะได้รับความเสียหายจาก
ปีถัดไป
อุทกภัย
- ลดผลกระทบที่เกษตรกรได้รับ
จากอุทกภัย

ระยะเวลา
3 ปี

4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์

1.2 เพื่อให้พนื้ ที่ประสบภัยได้รับการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือให้ดีกว่าและ
ปลอดภัยกว่าเดิม

กลยุทธ์หลัก

2.3 เสริมสร้างแนวทางการฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better
and Safer)

5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง

เกรดที่ได้รับ

-

-

แนวทางในการบริหารความเสี่ยง
-

๘๗

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอ สานักงานเกษตรอาเภอ และสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
2 ปี
8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับที่

กิจกรรม

1

สารวจและประเมินพื้นที่ทางการเกษตร
ที่ได้รับผลกระทบ
กาหนดแนวทางการฟื้นฟู
พื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความ
เสียหาย
กาหนดแนวทางการก่อสร้างพนังกั้นน้า
ป้องกันพื้นที่เกษตรกรรม
ก่อสร้างพนังกั้นน้า

2
3
4
5
6

ติ ด ตามและประเมิ น ผล สรุ ป ผลการ
ดาเนินโครงการ

แผนการดาเนินงาน
หมายเหตุ
ระยะเวลา
เป้าหมาย
2 สัปดาห์
ครอบคลุมพื้นที่
ร้อยละ 100
2 สัปดาห์
แผนการฟื้นฟู
1 เดือน
ครอบคลุมพื้นที่
ร้อยละ 100
1 เดือน
แผนการก่อสร้าง
10 เดือน

ร้อยละ 100
ของพื้นที่
เป้าหมาย

2 เดือน

--------------------

๘๘

โครงการที่ควรทบทวนใหม่
1. เพิ่มศักยภาพการระบายน้าเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในพื้นที่ตาบลล้อมแรด (จ. ลาปาง)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดปัญหาน้าท่วมขังในพื้นที่ตาบลล้อมแรด
2. เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากน้าท่วมขัง
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิต
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เพิ่มทางระบายน้าใน ระยะเวลาการระบาย ระบายได้หมดภายใน 2
พื้นที่ตาบลล้อมแรด
น้าท่วมขังลดลง
วัน
ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ลดผลกระทบจากน้า
จานวนหมู่บ้าน
3 หมู่บ้าน
ท่วมขังในพื้นที่ตาบล ปลอดภัยจากน้าท่วม
ล้อมแรด
ขัง
ข้อเสนอแนะ
เป็นโครงการเตรียมความพร้อม
2. บริหารจัดการลาน้าฮ้า องค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเก็บกักน้าในฤดูฝนและเพื่อนาไปใช้ในฤดูแล้ง
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้าของชุมชน
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิต
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ทานบกั้นน้า
ทานบกั้นน้า
1 แห่ง
ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
- มีน้าเพียงพอสาหรับ
ผลผลิตด้าน
ครอบคลุมพื้นที่
เกษตรกรรมในพื้นที่
เกษตรกรรมไม่ได้ความ หมู่ 1,2, 7 และ 8
- ลดปัญหาภัยแล้ง
เสียหายจากภัยแล้ง
ข้อเสนอแนะ
เป็นโครงการเตรียมความพร้อม

ระยะเวลา
1 ปี
ระยะเวลา

ระยะเวลา
1 ปี
ระยะเวลา
3 - 5 ปี

๘๙

3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริการจัดการที่พักพิงสาหรับคนพิการ (จ.เชียงราย)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางแผนและกาหนดแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมกับคนพิการ
2. เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ของศูนย์พักพิงสาหรับคนพิการ
3. เพื่อสารวจและรวบรวมข้อมูลในการจัดเตรียมอุปกรณ์พิเศษสาหรับคนพิการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิต
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา
แผนแนวทางการ
มีข้อมูลของหน่วยงาน
แผน 1 ฉบับ
3 เดือน
พัฒนาที่พักพิง
สถานที่ และอุปกรณ์ที่ใช้
สาหรับคนพิการ
ในการบริหารจัดการใน
ศูนย์อพยพ
ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา
มีการดาเนินการตาม
ศูนย์พักพิงมีความ
ร้อยละ 100
1 ปี
แผน
เหมาะสมสาหรับคน
พิการ
ข้อเสนอแนะ
เป็นโครงการเตรียมความพร้อม

๙๐

โครงการตัวอย่างจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ (เชื่อมโยงพื้นที่กลุม่ จังหวัด)
จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร (ศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร)
1. ชื่อโครงการ
โครงการลดผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้าห้วยชะโนด
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยต่อประชาชนในพื้นที่
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการรับมือกับสาธารณภัย
3. เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยในชุมชน
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

1. เปิดทางระบายน้า

ระยะทางในการเปิดทางระบายน้า

10 กิโลเมตร

1 ปี

2. หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง
เตรียมพร้อมป้องกันภัย

การฝึกอบรมให้ความรู้

10 ครั้ง 10
ชุมชน

1 ปี

ผลลัพธ์ของโครงการ

ตัวชี้วัด

1. แก้ไขปัญหาน้าท่วมใน
พื้นที่

จานวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

ลดลงร้อยละ 50

3 ปี

2. เครือข่ายในการเฝ้าระวัง
ช่วงรอยต่อและลุ่มน้า
4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป้าประสงค์

1.1 เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งภั ย อั น ตรายและลดผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น โดยการลด
ความเปราะบางและความล่อแหลม พร้อมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการ
เตรียมพร้อมรับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น

กลยุทธ์หลัก

2.2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง

เกรดที่ได้รับ

แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

-

-

-

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร และสานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยนครพนม
๙๑

7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
1 ปี
8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับที่
กิจกรรม
1
2
3
4
5

สารวจและวางแผนการเปิดทางลุ่มน้า
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ฝึกอบรมโครงการชุมชนเข้มแข็ง
เปิดทางลุ่มน้าห้วยชะโนด
สรุปผลการดาเนินงาน

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
เป้าหมาย
1 เดือน
1 เดือน
3 เดือน
6 เดือน
1 เดือน

หมายเหตุ

โครงการลดผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้าห้วยชะโนด

--------------------

๙๒

โครงการตัวอย่างจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ (เชื่อมโยงพื้นที่กลุม่ จังหวัด)
จังหวัดขัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ (ศูนย์ ปภ.เขต 5 นครราชสีมา)
1. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพระบบแจ้งเตือนภัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาให้มีระบบเจ้งเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
3. เพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียจากสาธารณภัยให้น้อยที่สุด
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ
ระบบแจ้งเตือนภัย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ความสาเร็จของระบบแจ้งเตือนภัย สาเร็จร้อยละ 100

ระยะเวลา
3 ปี

ผลลัพธ์ของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

ประชาชนปลอดภัยจาก
สาธารณภัย

จานวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากสาธารณภัย

มีอัตราลดคง

5 ปี

4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป้าประสงค์

1.2 เพื่ อ ให้ มี ม าตรการ/แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการป้ อ งกั น การลดผลกระทบ และ
การเตรียมความพร้อมที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์หลัก

2.2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง

เกรดที่ได้รับ

แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

-

-

-

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์ ปภ.เขต 5 นครราชสีมา
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
3 ปี

๙๓

8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับ
กิจกรรม
ที่
1 สารวจพื้นที่เสี่ยง
2 จั ด ฝึ ก อบรมหน่ ว ยงานภาคี เ ครื อ ข่ า ย
เกี่ยวกับระบบและกระบวนการแจ้งเตือน
ภัย
3 ประเมิ น พื้ น ที่ เ สี่ ย งเพื่ อ ติ ด ตั้ ง ระบบแจ้ ง
เตือนภัย
4 พัฒนาและติดตั้งระบบแจ้งเตือนภัย
5

ติดตามและประเมินผล

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
เป้าหมาย
6 เดือน
6 เดือน
ทุกพื้นที่

หมายเหตุ

6 เดือน
12 เดือน

ครอบคลุมทุก
พื้นที่เสี่ยง

6 เดือน

--------------------

๙๔

โครงการตัวอย่างจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ (เชื่อมโยงพื้นที่กลุม่ จังหวัด)
จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด (ศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น)
1. ชื่อโครงการ
การจัดทาฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในเขตพื้นที่ร้อยแก่นสารสินธุ์
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อมีฐานข้อมูลพื้นที่จุดเสี่ยงในการบูรณาการบริหารน้า
2. เพื่อวางแผนบูรณาการทรัพยากรในการบริหารจัดการอุทกภัยในเขตพื้นที่
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ
1. ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

ตัวชี้วัด
ฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

2. แผนปฏิบัติการฯ อปท./
แผนปฏิบัติการ
อาเภอ/สาขา/จังหวัด/ศูนย์เขต

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

ร้อยละ 100

3 ปี

มากกว่าร้อยละ 80

ผลลัพธ์ของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

ประชากรมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
ปลอดภัยจากอุทกภัยและ
อาคารถล่ม

คุณภาพชีวิตของประชาชนที่
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 20

6 ปี

4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป้าประสงค์

1.2 เพื่ อ ให้ มี ม าตรการ/แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการป้ อ งกั น การลดผลกระทบ และ
การเตรียมความพร้อมที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์หลัก

2.2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง

เกรดที่ได้รับ

แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

-

-

-

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สานักงานเกษตรจังหวัด สานักงานชลประทาน สถานี
อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา หน่ ว ยงานทหารในพื้ น ที่ แขวงทางหลวงชนบท กองอ านวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจั ก ร ส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด ส านั ก งานประชาสั ม พั น ธ์ จั ง หวั ด
หน่วยงานตารวจในพื้นที่ และสานักงานสถิติจังหวัด

๙๕

7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
3 ปี
8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับที่
กิจกรรม
1
2
3
4
5

การสารวจพื้นที่และข้อมูลความเสี่ยง
ประเมินพื้นที่เสี่ยง
เก็บรวบรวมข้อมูล
จัดทาฐานข้อมูลความเสี่ยง
การจัดทาแผนของหน่วยงาน

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
เป้าหมาย
3 เดือน
ครอบคลุมพื้นที่
ร้อยละ 100
4 เดือน
5 เดือน
12 เดือน
12 เดือน
มากกว่าร้อยละ
80

หมายเหตุ

--------------------

๙๖

โครงการที่ควรทบทวนใหม่
1. โครงการฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย (ศูนย์ ปภ.เขต 13 อุบลราชธานี: ยโสธร อานาจเจริญ
อุบลราชธานี และศรีสะเกษ)
วัตถุประสงค์
เพื่อฟื้นฟูให้ผู้ประสบภัยได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทันการณ์ ต่อเนื่อง เป็นธรรม และ
สามารถกลับไปดารงชีวิตได้ตามปกติ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิต
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา
ผู้ประสบภัยได้รับ
จานวนผู้ประสบภัยมี
ร้อยละ 80 ของจานวน
6 เดือน
การพัฒนาอาชีพ
อาชีพเสริม
ผู้ประสบภัย
ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา
ผู้ประสบภัยมีการ
หลังจากมีการอบรม
รวมกลุ่มเพื่อ
ประกอบอาชีพ
ข้อเสนอแนะ
โครงการที่เสนอไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร ไม่ได้ระบุถึงรายละเอียดที่จาเป็นอย่างครบถ้วน อย่างไรก็
ตามโครงการนี้อาจปรับเป็น “โครงการพัฒนาระบบการประกอบอาชีพสารองสาหรับประชาชนผู้ประสบ
เหตุอุทกภัย ” โดยเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านอาชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้
หน่วยงานต่างๆมีความพร้อมให้การช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพสารอง และเพื่อให้ประชาชนมีรายได้ใน
ระหว่างช่วงการฟื้นฟู

๙๗

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูผู้ประสบวาตภัยอย่างยั่งยืน (ศูนย์ ปภ.เขต 14 อุดรธานี : จังหวัดเลย
หนองบัวลาภู หนองคาย อุดรธานี และบึงกาฬ)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อฟื้นฟูให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ต่อเนื่อง เป็นธรรม และสามารถ
กลับไปดารงชีวิตได้
ตามปกติ
2. เพื่อให้พื้นที่ประสบภัยได้รับการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สาวะปกติหรือให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิต
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา
1. ศูนย์พักพิง
มีพื้นที่เพียงพอในการ
ร้อยละ 100
72 ชั่วโมง
ชั่วคราว
รองรับผู้ประสบภัย
มีปัจจัยสี่ที่เพียงพอ
2. ปัจจัย 4
ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา
ผู้ประสบภัยได้รับ
ผู้ประสบภัยมีความพึง
ร้อยละ 80
3 เดือน
ความช่วยเหลืออย่าง พอใจในการให้ความ
ทั่วถึง
ช่วยเหลือ
ข้อเสนอแนะ
โครงการที่เสนอไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร วัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ยาก อย่างไรก็ตามโครงการนี้
อาจปรับเป็น “โครงการพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูที่ถูกต้อง” โดยเป็นการเตรียมความ
พร้อมในด้านองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย เพื่อให้ทางานใน
ภาวะวิกฤติได้อย่างมีประสิทธิและทันท่วงที เช่น หลักการประเมินความเสียหายและการวิเคราะห์ถึง
ความต้องการ (Damage Assessment and Needs Analysis: DANA) เป็นต้น

๙๘

โครงการด้านการฟื้นฟูจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3 ภาคกลาง
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 2 สุพรรณบุรี
(สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี) และ กทม.
1. ชื่อโครงการ
การบริหารจัดการศูนย์พักพิงผู้ประสบสาธารณภัยประจาตาบล
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ผู้ประสบภัยสาธารณภัยสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็ว
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

การบริหารจัดการศูนย์พักพิง ระบบการบริหารจัดการศูนย์พักพิง
ผู้ประสบสาธารณภัยประจา ผู้ประสบสาธารณภัยประจาตาบล
ตาบลเป็นไปตามมาตรฐาน
เป็นไปตามมาตรฐาน
ผลลัพธ์ของโครงการ

ตัวชี้วัด

1 ปี

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

การบริหารจัดการศูนย์พักพิง
ผู้ประสบสาธารณภัยประจา
ตาบลในภาวะฉุกเฉินเป็นไป
ตามมาตรฐาน
4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์

1.1 เพื่อฟื้นฟูให้ผู้ประสบภัยได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทั่วถึง
ต่อเนื่อง เป็นธรรม และสามารถกลับไปดารงชีวิตได้ตามปกติ

กลยุทธ์หลัก

2.2 พัฒนาระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการด้านการฟื้นฟู
2.3 เสริมสร้างแนวทางการฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better
and Safer)

๙๙

5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง

เกรดที่ได้รับ

แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

-

-

-

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์ป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเขต 2 สุพรรณบุรี และสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
1 ปี
8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับ
กิจกรรม
ที่
1 สารวจการบริหารจัดการศูนย์พักพิง
ผู้ประสบสาธารณภัยประจาตาบล
2 ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม
3 จัดอบรมมาตรการการบริหารจัดการศูนย์
พักพิงผู้ประสบสาธารณภัยประจาตาบล
4 ติดตามการดาเนินการในแต่ละพื้นที่
5 ประเมินผลการดาเนินงาน

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
เป้าหมาย
1 เดือน

หมายเหตุ

1 เดือน
5 เดือน
5 เดือน

--------------------

๑๐๐

โครงการด้านการฟื้นฟูจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 3 ปราจีนบุรี
(ปราจีนบุรี นครนายก สมุทรปราการ สระแก้ง และฉะเชิงเทรา)
1. ชื่อโครงการ
โครงการฟื้นฟูพื้นที่และผู้ประสบภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย (โดยใช้พลังประชารัฐ)
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อฟื้นฟูพื้นที่และผู้ประสบภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายตามมาตรฐาน
2. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยให้กลับสู่สภาพปกติอย่างบูรณาการ
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

แนวทางการฟื้นฟูพื้นที่และ
ผู้ประสบภัยจากสารเคมีและ
วัตถุอันตรายอย่างบูรณาการ

คู่มือแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่และ
ผู้ประสบภัยจากสารเคมีและวัตถุ
อันตราย

1 เล่ม

1 ปี

ผลลัพธ์ของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

พื้นที่ประสบภัยและประชาชน
ได้รับการฟื้นฟูด้วยความ
รวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม
4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์

กลยุทธ์หลัก

1.1 เพื่อฟื้นฟูให้ผู้ประสบภัยได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทั่วถึง
ต่อเนื่อง เป็นธรรม และสามารถกลับไปดารงชีวิตได้ตามปกติ
1.2 เพื่อให้พื้นที่ประสบภัยได้รับการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือให้ดีกว่าและ
ปลอดภัยกว่าเดิม
2.1 พัฒนาระบบการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (Post-Disaster
Need Assessment: PDNA)
2.2 พัฒนาระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการด้านการฟื้นฟู
2.3 เสริมสร้างแนวทางการฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better
and Safer)

๑๐๑

5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง

เกรดที่ได้รับ

แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

-

-

-

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 3 ปราจีนบุรี สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
และสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
1 ปี
8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับ
กิจกรรม
ที่
1 ประชุมหน่ วยงานที่เกี่ย วข้องเพื่อหาแนว
ทางการฟื้ น ฟู พื้ น ที่ และผู้ ป ระสบภั ย จาก
สารเคมี แ ละวั ต ถุ อั น ตราย (โดยใช้ พ ลั ง
ประชารัฐ)
2 จั ด ท าคู่ มื อ แนวทางการฟื้ น ฟู พื้ น ที่ แ ละ
ผู้ประสบภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
3 ให้ ค วามรู้ แ ละจั ด เตรี ย มคณะท างาน
สาหรับการประเมินความต้องการหลังการ
เกิดสาธารณภัย (PDNA)
4 ประสานหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งเพื่ อ
เตรียมพร้อมการดาเนินการฟื้นฟู
5 ติดตามและประเมินผลการดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
เป้าหมาย

หมายเหตุ

--------------------

๑๐๒

โครงการด้านการฟื้นฟูจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กาแพงเพชร
(กาแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี)
1. ชื่อโครงการ
โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์พักพิงในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. ปรับปรุงศูนย์พักพิงชั่วคราวให้เป็นไปตามาตรฐานและสามารถรองรับผู้อพยพเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

ศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่
เสี่ยงภัยได้รับการปรับปรุง
และพัฒนาให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน

ศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่เสี่ยง
ภัยได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

จังหวัดละ 3 แห่ง

1 ปี

ผลลัพธ์ของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

จังหวัดมีศูนย์พักพิงชั่วคราวที่
ได้มาตรฐานพร้อมรองรับ
ผู้ประสบภัยในพื้นที่
4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์

1.1 เพื่อฟื้นฟูให้ผู้ประสบภัยได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทั่วถึง
ต่อเนื่อง เป็นธรรม และสามารถกลับไปดารงชีวิตได้ตามปกติ

กลยุทธ์หลัก

2.2 พัฒนาระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการด้านการฟื้นฟู
2.3 เสริมสร้างแนวทางการฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better
and Safer)

5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง

เกรดที่ได้รับ

แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

-

-

-

๑๐๓

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กาแพงเพชร และสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
1 ปี
8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับ
กิจกรรม
ที่
1 จั ด ตั้ ง คณะท างานพั ฒ นาศู น ย์ พั ก พิ ง
ชั่วคราว
2 กาหนดศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่เสี่ยงภัย
จังหวัดละ 3 แห่ง เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
3 ส ารวจสภาพปั จ จุ บั น ของศู น ย์ พั ก พิ ง ที่
กาหนดไว้เทียบกับมาตรฐาน
4 จัดทาแผนการปรับปรุง เตรียมความพร้อม
มอบหมายหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบการ
บริ ห ารจั ด การศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราวให้
ชัดเจน
5 ป รั บ ป รุ ง ศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว ค ร า ว ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐาน
6 จัดทาแผนการบริหารศูนย์พักพิงชั่วคราว
7 ก าหนดศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราวส ารอง หาก
ศูนย์พักพิงที่กาหนดไว้ไม่สามารถใช้ได้
8 ติดตามและประเมินผล

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
เป้าหมาย
1 เดือน

หมายเหตุ

1 เดือน

8 เดือน
1 เดือน
1 เดือน

--------------------

๑๐๔

โครงการด้านการฟื้นฟูจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก
(ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์)
1. ชื่อโครงการ
โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้า ภูพญาพอก จังหวัดอุตรดิตถ์
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. สร้างการมีส่วนร่วมและจิตสานึกของประชาชนกับป่า
2. เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่เป็นแหล่งสาคัญในการดูดซับน้า ชะลอน้า ลดความรุนแรงในการไหลของน้า มีพืช
ช่วยยึดและปกคลุมพื้นที่
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

พื้นที่ป่าต้นน้า

มีพื้นที่ป่าต้นน้าเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 3

ผลลัพธ์ของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ลดสาธารณภัยที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา

ระยะเวลา

- พื้นที่เกิดไฟป่าลดลง
- พื้นที่เกิดอุทกภัย ดินโคลนถล่ม
น้าป่าไหนหลากลดลง

4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์

1.2 เพื่อให้พื้นที่ประสบภัยได้รับการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือให้ดีกว่าและ
ปลอดภัยกว่าเดิม

กลยุทธ์หลัก

2.3 เสริมสร้างแนวทางการฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better
and Safer)

5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง

เกรดที่ได้รับ

แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

ต่า

B

B

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก และกรมป่าไม้
๑๐๕

7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
10 ปี
8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับ
กิจกรรม
ที่
1 ประชุ ม หาแนวทางการด าเนิ น การกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2 ปลู ก จิ ต ส านึ ก โดยสร้ า งความร่ ว มมื อ
ระหว่างชุมชนกับป่า
3 ปลูกป่า
4 ดาเนินการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
5 ติดตามและประเมินผล

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
เป้าหมาย
3 เดือน

หมายเหตุ

10 ปี

--------------------

๑๐๖

โครงการด้านการฟื้นฟูจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี
(ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด)
1. ชื่อโครงการ
พัฒนาระบบและปัจจัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้า
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อนาเครื่องมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้าที่มีอยู่มาใช้ในเกิดประโยชน์
2. เพื่อสร้างสถานีให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้าในพื้นที่ที่ผ่านการอบรมโครงการฯ
3. เพื่อพัฒนาระบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีประสิทธิภาพ
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

สถานีให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางน้าเพื่อให้
ผู้ประสบภัยสามารถใช้ชีวิตอยู่
ได้ในช่วงต้น

สถานีและเครื่องมือที่พร้อม
ปฏิบัติการ

ทุกพื้นที่ที่มีบุคลากร
ที่ผ่านการอบรม

1 ปี

ผลลัพธ์ของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางน้าอย่าง
รวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม

จานวนผู้ประสบภัยทางน้าลด
น้อยลง

เมื่อเทียบกับสถิติ
ที่ผ่านมา

2 ปี

4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์

1.1 เพื่อฟื้นฟูให้ผู้ประสบภัยได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทั่วถึง
ต่อเนื่อง เป็นธรรม และสามารถกลับไปดารงชีวิตได้ตามปกติ

กลยุทธ์หลัก

2.2 พัฒนาระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการด้านการฟื้นฟู

5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง

เกรดที่ได้รับ

แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

-

-

-

๑๐๗

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
1 ปี
8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับ
กิจกรรม
ที่
1 สารวจข้อมูล พื้นฐาน จานวนอาสาสมัคร
อุปกรณ์ และศักยภาพ
2 ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม
3 จัดการอบรม
4 ส่ ง เสริ ม การจั ด ตั้ ง สถานี ก ารให้ ค วาม
ช่วยเหลือ
5 ติดตามแลประเมินผลการดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน
หมายเหตุ
ระยะเวลา เป้าหมาย
1 เดือน
เป็นโครงการต่อยอด
โครงการเดิน
(โครงการเพิ่ม
1 เดือน
ศักยภาพอาสาสมัคร
5 เดือน
ในการช่วยเหลือ
5 เดือน
ผู้ประสบภัยทางน้า)

--------------------

๑๐๘

โครงการที่ควรทบทวนใหม่
1. โครงการฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ (ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัย
2. เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม การประกอบอาชีพให้กับประชาชน ผู้ประสบภัยในพื้นที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิต
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผู้ประสบภัยในพื้นที่ ร้อยละของผู้ประสบภัย
ร้อยละ 80
สามารถใช้ชีวิตได้
ได้รับการฟื้นฟู
ตามปกติ
ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผู้ประสบภัยในพื้นที่ ผู้ประสบภัยได้รับการ
4 จังหวัด ได้รับการ
ช่วยเหลือ
ช่วยเหลือและมี
อาชีพเสริม
ข้อเสนอแนะ
วัตถุประสงค์และกิจกรรมไม่มีความชัดเจน

ระยะเวลา
3 เดือน
ระยะเวลา

๑๐๙

โครงการด้านการฟื้นฟูจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 4 ภาคใต้
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๒ สงขลา
1. ชื่อโครงการ
โครงการฟื้นฟูบูรณะชายฝั่งทะเลคาบสมุทรสทิงพระ
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกระบวนการฟื้นฟู
2. เพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถดารงชีวิตได้อย่างปกติสุข
3. เพื่อให้มีแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

ป่ากันแนวกัดเซาะชายฝั่ง

ไม่เกิดการกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มขึ้น

แนวชายฝั่ง 20 กม.

2 ปี

ผลลัพธ์ของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

ลดผลกระทบจากการกัดเซาะ
ชายฝั่ง ฟื้นฟูระบบนิเวศน์

5 ปี

4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
กลยุทธ์หลัก

1.1 เพื่อฟื้นฟูให้ผู้ประสบภัยได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทั่วถึง
ต่อเนื่อง เป็นธรรม และสามารถกลับไปดารงชีวิตได้ตามปกติ
2.3 เสริมสร้างแนวทางการฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better
and Safer)

5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง

เกรดที่ได้รับ

แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

-

-

-

๑๑๐

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สานักงานเกษตรจังหวัด
สานักงานปศุสัตว์จังหวัด สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และหน่วยงานในสังกัด
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
2 ปี
8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับ
กิจกรรม
ที่
1 ประชาคมร่ ว มระหว่ า งประชาชนและ
หน่วยงานภาครัฐ วางมาตรการฟื้นฟู
2 ประชาวิจารณ์ โดยมหาวิทยาลัย
3 สร้างภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
พื้นที่ เพื่อจัดหาต้นกล้าไม้และดาเนินการ
ปลูกป่า
4 สร้ า งเครื อ ข่ า ยเพื่ อ บ ารุ ง ดู แ ลรั ก ษาป่ า
ชายฝั่ง
5 ติดตามและประเมินผลการดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
เป้าหมาย
1 เดือน

หมายเหตุ

4 เดือน
7 เดือน
1 ปี

-------------------คาแนะนาเพิ่มเติม
ต้องอธิบายเพิ่มเติมให้ได้ว่า การปลูกป่าเป็นการฟื้นฟูได้อย่างไร

๑๑๑

โครงการด้านการฟื้นฟูจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี
(สุราษฎร์ ชุมพร และ อปท. ในเขตของ ๒ จังหวัด)
1. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาระบบการรับแจ้งเหตุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้การรับแจ้งเหตุและการให้ความช่วยเหลือครอบคลุมทุกพื้นที่ประสบภัย
2. เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปตามระเบียบเงินทดรองราชการและระเบียบอื่นๆ
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

ระบบการรับแจ้งเหตุเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ระบบการรับแจ้งเหตุ

ผลลัพธ์ของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

ลดความสูญเสียในชีวิตของ
ผู้ประสบภัย

การประสานการช่วยเหลือ

รวดเร็วกว่าครั้งที่ผ่านมา

3 ปี

1 ปี

4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
กลยุทธ์หลัก

1.1 เพื่อฟื้นฟูให้ผู้ประสบภัยได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทั่วถึง
ต่อเนื่อง เป็นธรรม และสามารถกลับไปดารงชีวิตได้ตามปกติ
2.2 พัฒนาระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการด้านการฟื้นฟู

5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง

เกรดที่ได้รับ

แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

-

-

-

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๑๒

7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
1 ปี
8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับ
กิจกรรม
ที่
1 พัฒนาระบบการรับแจ้งเหตุ
2 พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
3 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้
4 ติดตามและประเมินผลการทดสอบระบบ

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
เป้าหมาย
4 เดือน
4 เดือน
4 เดือน

หมายเหตุ

--------------------

๑๑๓

โครงการด้านการฟื้นฟูจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ อปท. ในเขตของ ๔ จังหวัด
1. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนา Application สาหรับการฟื้นฟูผู้ประสบภัย
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเพิ่มช่องในการแจ้งความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือจากผู้ประสบภัย
2. เพื่อลดขั้นตอนในการทางานและอานวยความสะดวกให้กับประชาชน
3. เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการความช่วยเหลือของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

Application สาหรับการ
ฟื้นฟูผู้ประสบภัย

Application สาหรับการฟื้นฟู
ผู้ประสบภัย

สมบูรณ์ร้อยละ 100

1 ปี

ผลลัพธ์ของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้ประสบภัยใช้ Application

จานวนของความช่วยเหลือผ่าน
Application

4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
กลยุทธ์หลัก

1.1 เพื่อฟื้นฟูให้ผู้ประสบภัยได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทั่วถึง
ต่อเนื่อง เป็นธรรม และสามารถกลับไปดารงชีวิตได้ตามปกติ
2.2 พัฒนาระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการด้านการฟื้นฟู

5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง

เกรดที่ได้รับ

แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

-

-

-

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๑๔

7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
1 ปี
8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับ
กิจกรรม
ที่
1 สารวจความเสียหายในแต่ละพื้นที่
2 ส ารวจความต้ อ งการในแต่ ล ะด้ า นของ
ประชาชนร่วมกัน
3 พัฒนา Application
4 ทดลองให้ Application
5 ติดตามและประเมินผล

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
เป้าหมาย
2 เดือน
ได้มาซึ่ง
ฐานข้อมูลเพื่อ
2 เดือน
พัฒนา App
6 เดือน
2 เดือน

หมายเหตุ

--------------------

๑๑๕

โครงการด้านการฟื้นฟูจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
พัทลุง นครศรีธรรมราช และ อปท. ๒ จังหวัด
1. ชื่อโครงการ
โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้าเชิงบูรณาการ
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยในระดับพื้นที่อย่างครอบคลุม
2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสิ่งขวางทางน้าให้มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
3. เพื่อสร้างแนวทางและมาตรฐานในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสมดุลและเหมาะสม
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

รูปแบบและวิธีการเชิง
วิศวกรรม ในการก่อสร้าง
และพัฒนาพื้นที่

ระดับความสาเร็จในการกาหนด
แนวทางรูปแบบและวิธีการเชิง
วิศวกรรมในการก่อสร้างและ
พัฒนาพื้นที่

ร้อยละ 100

3 ปี

ผลลัพธ์ของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

พื้นที่ที่ได้รับการแก้ไขปัญหา
สิ่งกีดขวางทางน้า

ระดับความสาเร็จในการแก้ไข
สิ่งกีดขวางทางน้า

ร้อยละ 100

1 ปี

4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
กลยุทธ์หลัก

1.2 เพื่อให้พื้นที่ประสบภัยได้รับการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ หรือดีกว่าและ
ปลอดภัยกว่าเดิม
2.3 เสริมสร้างแนวทางการฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better
and Safer)

5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง

เกรดที่ได้รับ

แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

-

-

-

๑๑๖

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจังหวัด อาเภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
3 ปี
8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับ
กิจกรรม
ที่
1 ศึ ก ษาวิ จั ย สิ่ ง กี ด ขางทางน้ า และพื้ น ที่
วิกฤต ทั้งระบบ
2 กาหนดแนวทาง รูปแบบ และวิธีการแก้ไข
ปัญหาสิ่งกีดขางทางน้าในพื้นที่ของแขวง
ทางหลวงที่ 1
3 จัดลาดับความสาคัญการดาเนินโครงการ
ในภาวะเร่งด่วนของแต่ละพื้นที่
4 ดาเนินโครงการกรณีเร่งด่วนในพื้นที่แขวง
ทางหลวงที่ 1 สาย 41 ช่ ว งระหว่ า ง
อาเภอร่ อนพิบู ล ย์ – อาเภอพระพรม จ.
นครศรีธรรมราช
5 ดาเนินโครงการในพื้นที่แขวงทางหลวงที่
2 สาย 41 ช่ ว งระหว่ า ง อ.ชะอวด จ.
นครศรีธรรมราช – อาเภอป่าพะยอม จ.
พัทลุง
6 ติดตามและประเมินผล

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
เป้าหมาย
1 ปี

หมายเหตุ

10 เดือน
2 เดือน
6 เดือน

6 เดือน

--------------------

๑๑๗

โครงการด้านการฟื้นฟูจากการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๘ ภูเก็ต
(ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และ อปท. ๕ จังหวัด)
1. ชื่อโครงการ
การพัฒนาระบบการฟื้นฟูอาชีพให้ผู้ประสบภัย
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาระบบการฟื้นฟูอาชีพให้ผู้ประสบภัย
๒. เพื่อให้ผู้ประสบภัยสาธารณภัยสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็ว
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิตของโครงการ
1. ระบบการฟื้นฟูอาชีพให้
ผู้ประสบภัย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

1. มีระบบการฟื้นฟูอาชีพให้
ผู้ประสบภัย

๒ ปี

2. คณะทางานฟื้นฟูอาชีพให้ 2. มีคณะทางานฟื้นฟูอาชีพให้
ผู้ประสบภัย
ผู้ประสบภัย
ผลลัพธ์ของโครงการ

ตัวชี้วัด

ประชาชนและระบบเศรษฐกิจ ประชาชนและระบบเศรษฐกิจใน
ในชุมชนสามารถฟื้นตัวได้
ชุมชนสามารถฟื้นตัวได้
อย่างรวดเร็ว

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

ใช้เวลาน้อยกว่าภัย
พิบัติครั้งที่ผ่านมา

3 ปี

4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์

1.1 เพื่อฟื้นฟูให้ผู้ประสบภัยได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทั่วถึง
ต่อเนื่อง เป็นธรรม และสามารถกลับไปดารงชีวิตได้ตามปกติ

กลยุทธ์หลัก

2.2 พัฒนาระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการด้านการฟื้นฟู

5. ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง

เกรดที่ได้รับ

แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

-

-

-

๑๑๘

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หอการค้า ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
และสานักงานพาณิชย์จังหวัด
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
2 ปี
8. กิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ
ลาดับ
กิจกรรม
ที่
1 พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร ฟื้ น ฟู อ า ชี พ ใ ห้
ผู้ประสบภัย
2 พัฒนาทีมงานฟื้นฟูอาชีพให้ผู้ประสบภัย
3 ทดลองการดาเนินการ
5 ประเมินผลการดาเนินงาน

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
เป้าหมาย
6 เดือน

หมายเหตุ

6 เดือน
1 ปี

--------------------

๑๑๙

โครงการที่ควรทบทวนใหม่
1. โครงการจัดตั้งศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๔ ประจวบคีรีขันธ์:
ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ อปท. ๔ จังหวัด)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างยั่งยืน
2. เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้
๓. เพื่อให้ผู้ประสบภัยฟื้นกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิต
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา
รายได้จากการ
รายได้ของศูนย์ฯ
3 เดือน
จาหน่ายผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา
ประชาชนมีรายได้
ผู้ประสบภัยได้รับการ
ชุมชนเข็มแข็ง
ช่วยเหลือ
ข้อเสนอแนะ
- ก่อนการจัดตั้งศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ควรมีการศึกษาด้านการตลาดและความเป็นไปได้
- ที่มาของทรัพยากร ขายอะไร ขายให้ใคร และบริหารอย่างไร

๑๒๐

