สรุปผลการดําเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนและตอยอดแผนยุทธศาสตรกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อกําหนด “อนาคต ปภ. อนาคตเรา”
วันศุกรที่ 20 กันยายน 2562
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพมหานคร
หลักการและเหตุผล
กรมป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ได ป ระกาศใช แ ผนยุ ท ธศาสตร ก รมป อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภั ย พ.ศ.2560-2564 เมื่ อ เดื อ นธั น วาคม 2559 ประกอบด ว ย 4 ยุ ท ธศาสตร ได แ ก
ยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย การชวยเหลือสงเคราะหและฟนฟูใหมี
ประสิ ทธิ ภ าพและมี มาตรฐานตามหลั กสากล ยุทธศาสตรที่ 2 บูร ณาการดานการจั ดการความเสี่ย งจาก
สาธารณภัย ระหวางหนวยงานและเครือขาย ทุกภาคสวนทั้งในและตางประเทศใหมีเอกภาพ ยุทธศาสตรที่ 3
สร า งความเข ม แข็ ง แก ประชาชน เอกชน ชุ มชน ท องถิ่ น อาสาสมั คร และเครื อข าย ให มี ความรู ตระหนั ก
มี วั ฒนธรรมความปลอดภั ย และมี ส วนร วมในการจั ดการความเสี่ ยงจากสาธารณภั ยตามแนวทางประชารั ฐ
และยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาองคกรและบุคลากรไปสูการเปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง และสามารถรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงได
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 65 กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ
20 ป เพื่อเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล และใชเปนกรอบในการจัดทํา
แผนระดั บ ต า งๆ และเป น กลไกสํ า คั ญ ใหทุกสว นราชการใชเปน กรอบในการจัดทํายุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ใหสอดคลองและบูรณาการกัน
คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 เห็นชอบใหประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก
เข า ร ว มให การรั บ รองกรอบการดํ า เนิ น งานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ย งจากภัย พิบัติ พ.ศ.2558-2573
(Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 : SFDRR) และไดมอบหมายให
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนผูประสานงานหลักของประเทศ (National Sendai Focal Point)
ในการดําเนินการตามกรอบเซนได โดยมีเปาหมายปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงใหม พรอมทั้งลดความเสี่ยง
ที่มีอยูเดิม ตามมาตรการทางเศรษฐกิจ โครงสราง กฎหมาย สุขภาพ วัฒนธรรม การศึกษา สภาพแวดลอม
เทคโนโลยี การเมือง และมาตรการเชิงสถาบัน ที่มีการบูรณาการและลดความเหลื่อมล้ําในการปองกันรวมถึงการ
ทําใหความลอแหลม และความเปราะบางตอสาธารณภัยลดลงดวย ตลอดจนการเพิ่มใหมีการเตรียมความพรอมมาก
ขึ้ นเพื่ อการเผชิ ญเหตุ และฟ นฟู อั นนํ าไปสู ความสามารถที่ จะรั บมื อและฟ นคื นกลั บได ในระยะเวลาที่ รวดเร็ ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals
(SDGs)) ในเปาหมายที่ 1 : ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ เปาหมายที่ 11: ทําใหเมืองและการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิตานทานและยั่งยืน และเปาหมายที่ 13 : ปฏิบัติการอยางเรงดวน
เพื่อตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการป องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ (กปภ.ช.) ไดเห็นชอบใหนําหลักการภายใตกรอบเซนไดมาบรรจุไวในแผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ.2558 ซึ่ งคณะรั ฐมนตรีไดมีมติเมื่ อวันที่ 31 มีนาคม 2558 อนุ มัติแผนการปองกั น
และบรรเทาสาธารณภั ยแหงชาติ พ.ศ.2558 เพื่อใชเปนเครื่องมื อในการขับเคลื่ อนการจั ดการความเสี่ ยงจาก
สาธารณภัยของประเทศ
ปจจุบัน...
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ป จจุ บั นสภาพภู มิอากาศที่ เปลี่ ยนแปลงไปไดสงผลใหเกิดสาธารณภั ยที่มี แนวโนมรุ นแรง ซับซ อน
และหลากหลายมากขึ้น กอปรกับรัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรชาติเปนกรอบแนวนโยบายหลักในการบริหาร
ราชการแผนดินในระยะ ๒๐ ป รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ดวยเหตุนี้ กรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะหนวยงานกลางของรั ฐในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ
จึ งจํ าเป นต องมี การปรั บปรุ ง ทบทวน และจั ดทํ าแผนยุ ทธศาสตร กรมป องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย เพื่ อให มี
ความสอดคล อ งกั บ สถานการณ ส าธารณภัย และเปน การเชื่อ มโยงการจัด การความเสี่ย งจากสาธารณภั ย
แบบเปนองครวม โดยกองนโยบายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบภารกิจ
ดานการจัดทําแผนยุทธศาสตรกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงไดจัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนและตอยอดแผนยุทธศาสตรกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย “อนาคต ปภ. อนาคตเรา” ขึ้น

วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการกําหนดจุดยืน (Positioning) ที่มุงเปาทางยุทธศาสตร
การวางแผนยุทธศาสตรกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในอนาคต
2.2 เพื่ อใหไดแนวทางในการปรับปรุ ง ทบทวนและตอยอดแผนยุ ทธศาสตรกรมปองกั นและบรรเทา
สาธารณภัย รวมทั้งจุดยืน (Positioning) ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มุงสูอนาคต
2.3 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําขอเสนอคําของบประมาณรายจายประจําป

กลุมเปาหมาย
กลุ มเป า หมาย ประกอบด ว ย ผูบ ริห าร และบุคลากรของหนว ยงานสวนกลาง ศูน ยปองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยเขต และสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด รวมทั้งสิ้น 8๐ คน

พิธีเปดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
นายเชษฐา โมสิ กรั ตน รองอธิ บดีกรมป องกั นและบรรเทาสาธารณภัย ฝายปฏิบัติ การ เป นประธาน
ในพิ ธี เป ดการประชุ มเชิ งปฏิ บั ติการ โดยมี นางสาวชัชดาพร บุญพี ระณั ช ผู อํานวยการกองนโยบายปองกั น
และบรรเทาสาธารณภัย กลาวรายงาน สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
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นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช ผูอํานวยการกองนโยบายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานวา
โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารทบทวนและต อยอดแผน
ยุทธศาสตรกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย “อนาคต ปภ.
อนาคตเรา” จัดขึ้น เพื่อสรางการรับรูและความเขาใจในการ
กํ า ห น ด จุ ด ยื น ( Positioning) ข อ ง ก ร ม ป อ ง กั น
และบรรเทาสาธารณภั ย สํ า หรั บ อนาคต พร อ มด ว ย
การคนหาแนวทาง จากการปรับปรุง ทบทวนและตอยอด
แผนยุทธศาสตรกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อ
ใช เ ป น กรอบแนวทางในการจั ด ทํ า ข อ เสนอคํ า ขอ
งบประมาณรายจายประจําปตอไป และเปนที่ทราบกันวา แผนยุทธศาสตรกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภั ย
พ.ศ. 2560–2564 ไดประกาศใชเมื่อเดือนธันวาคม 2559 เพื่อเปนกรอบทิศทางในการปฏิบัติงานของกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจวบจนกระทั่งในปจจุบัน ประเทศไทยไดมีการประกาศใชยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป เมื่อวันที่
๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทย นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีไดแสดงเจตนารมณรับรอง
กรอบโลกที่ประเทศไทยตองดําเนินการ อันไดแก เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals
(SDGs)) กรอบเซนได และความตกลงปารีส (Paris Agreement)
ด วยเหตุ นี้ ปภ. ในฐานะหน วยงานของรั ฐ จึงจํ าเป นต องถ ายทอดนโยบายของชาติ ดานการป องกั น
และบรรเทาสาธารณภัยลงสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอประเทศและประโยชนสุขของประชาชนประกอบกับ
พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 5 วรรค 2 กลาววา ใหหนวยงานของรั ฐ
ทุกหนวย มีหนาที่ดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ ฉะนั้น ถึงเวลาแลวที่
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงตองมีการปรับปรุง ทบทวน และจัดทําแผนยุทธศาสตรกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใหรองรับและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานนโยบายของประเทศ เพื่อรวมเปนจิ๊กซอร
หนึ่งที่จะนําพาประเทศไทยไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นายเชษฐา...
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นายเชษฐา โมสิ กรั ตน รองอธิ บดี กรมป องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย ฝ ายปฏิ บั ติ การ มอบนโยบาย
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต 4 ประเด็นยุทธศาสตรนั้น ปจจุบัน พบวา ตองมี
การเพิ่ มพลั งให แก ยุ ทธศาสตร ปภ. โดยการคิ ดและสร างสรรค แผนงานโครงการใหม เพื่ อให สามารถขั บเคลื่ อน
ไปสูเปาหมายที่กําหนด โดยยุทธศาสตร ปภ. ถือเปนเครื่องมือสําคัญที่จะทําใหบุคลากรเห็นภาพเดียวกันไมวาภารกิจ
หน าที่ ของแต ละสํ านั ก กองจะแตกต างกั น
แตตองขับเคลื่ อนไปในทิศทางเดียวกันโดยมี
ยุทธศาสตรเปนเครื่องมือกําหนดทิศทาง
หากเปรี ยบองค กรของ ปภ.
เป นเหมื อนเรื อ แต ละหน วยงานมี บทบาท
หน าที่ รั บผิ ดชอบต างกั นแต จะทํ าอย างไร
เพื่อใหเรือสามารถเคลื่อนไปขางหนาได แต
บางครั้ ง เรื อ อาจจะเจอคลื่ น ลมส ง ผลให
ทิศทางการเดินเรืออาจจะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง
ปญหาที่เกิดขึ้นมีหลายระดับ จึงขอใหทุกคนที่
เขามารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ วันนี้
ช วยกั นแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นหามุ มมอง
กํ าหนดทิ ศทางอนาคต ปภ. จะเป นอย างไร ยกตัวอยางเชน กรณีเกิ ดเหตุ การณอุทกภั ยภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ
ให วิ เคราะห ดูว าสํ านั ก กองที่ สั งกั ดมี ภารกิ จที่เกี่ ยวของอยางไรบาง เชน กองคลัง ต องมีหน าที่ในการเบิกจายเงิ น
เพื่ อสนั บสนุ นบุ คลากรที่ ออกปฏิ บั ติหน าที่ ในพื้นที่ประสบภัย หรือกองมาตรการป องกั นสาธารณภั ย จั ดทําคําสั่ ง
เคลื่อนยายเครื่องจักรกล ทําบัญชีสนับสนุนเครื่องจักรกลดําเนินการในพื้นที่ประสบภัย เปนตน
ทําอยางไรใหยุทธศาสตรกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีพลังในการขับเคลื่อนองคกรไปสู
วิสัยทัศนที่กําหนดไว คือ “ปภ. เปนองคกรชั้นนําดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับสากล
เพื่อประเทศไทยปลอดภัยอยางยั่งยืน” สิ่งสําคัญที่สุดคือ บุคลากรของ ปภ. ตองสามารถมองเห็นความเชื่อมโยง
ระหวางภารกิจหนาที่ของตนเองกับภารกิจขององคกร และสามารถเขาไปเกี่ยวโยงกับภารกิจขององคกรได
แตถาหากตองการจะไดแนวคิดในการขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมายควรใชการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากผูบริหาร
เชน ผูบริหารระดับกระทรวง (ปลัดกระทรวงมหาดไทย) ผูบริหารระดับกรม (อธิบดี ผูอํานวยการสํานัก กอง)
และผูมีสวนไดเสีย ควบคูไปดวยเพราะเปนผูมีประสบการณ มีแนวความคิดที่อาจจุดประกายใหกับ ปภ. ในการ
กํา หนดอนาคต ปภ. เพื่ อ ก า วเดิ น ต อ ไปอย า งมั่ น คง ซึ่ ง ถื อ เป น สารตั้ ง ต น ที่ จ ะนํ า ไปสู ก ารขั บ เคลื่ อ นงาน
ใหตอบสนองเปาหมายของกรอบการดําเนินงานสากล และยุทธศาสตรชาติ 20 ป

วิธีดําเนินการ
 การบรรยาย เรื่อง “การคิดเชิงกลยุทธและกําหนดแผนเพื่อขับเคลื่อนกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย : Strategic Thinking and Planning for DDPM (Department of Disaster
Prevention and Mitigation) ” โดย ดร.รัฐ ธนาดิเรก ที่ปรึกษาดานยุทธศาสตร สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. ภารกิจ...
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1. ภารกิจกับกลยุทธ (แผนขับเคลื่อนองคกร)
รัฐได ตั้งองค กรขึ้นมาเพื่อให ทําหนาที่ตามภารกิ จที่ กําหนด แตเนื่องจากมี ความทาทายในอนาคต
ดั งนั้ น องค กรจึ งต องมี การกํ าหนดกลยุ ทธ ที่ ท าทาย มี การนํ าเทคโนโลยี ที่ มี ความก าวหน ามาปรั บใช เพื่ อมุ งสู
เป าหมายที่ ชั ดเจน โดยมี วั ตถุ ประสงค เพื่ อพั ฒนาและยกระดั บประสิ ทธิ ภาพขององค กรให เป นที่ ประจั กษ
และสามารถบรรลุตามวิสัยทัศนที่ตั้งไว หรือคาเปาหมายตัวชี้วัดที่กําหนด
การกําหนดกลยุทธตองเริ่มดวยวิธีคิดที่วาสิ่งที่มีอยูยังไมดีพอ และตองมีการปรับทัศนคติที่ตองการ
จะพัฒนาหนวยงานใหดียิ่งขึ้นกวาเดิม โดยใชเครื่องมือในการวิเคราะหสภาพแวดลอม (swot analysis)
ในการหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคามขององคกร แตการวิเคราะหสภาพแวดลอมไมใชเครื่องมือ
ในการกลั่ น กรองแผนที่ สมบู ร ณแบบ ดังนั้ น แผนที่ดีตองสามารถนําเสนอผูบ ริห ารและไดรับการเห็ น ชอบ
และไดรับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ
2. Positioning ของ ปภ : SUPER RESCUE จุดยืนหรือบทบาทของกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไดงายและเร็ว ควรมีสิ่งตอไปนี้
 Set Examples : เปนตัวอยาง
 Up the Public Capacity : ชวยเพิ่มศักยภาพใหสาธารณชน
 Plan : กําหนดแผนเพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
 Evaluate : ประเมินศักยภาพ
 Regulate : สรางขอกําหนดเพื่อใหผูอื่นปฏิบัติตาม
บุ ค ลากรของ ปภ. ควรปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ รวดเร็ ว และสามารถตอบสนอง
กับสถานการณภัยที่เกิดขึ้น (Responsible & Responsive) มีความเขาใจในความเสี่ยงและความตองการ
ของผูประสบภัย (Empathic) มีกลยุทธและหลักการที่ดี เปนนักคิดเชิงกลยุทธ (Strategic Thinker) มีความคิด
สรางสรรคในการแกปญหา (Creative Problem Solver) เขาใจในสถานการณ (Understanding of
Situations) มีประสิทธิผล (Effective) สามารถแกปญหาไดจริง เปนที่ประจักษ และมีความพรอมในการเผชิญ
กับภัยคุกคามรูปแบบใหม (Readiness to face Challenges )
3. วิธีคิดที่ควรมีเพื่อการกําหนดแผนฯ ที่มีคุณภาพ ประกอบดวย
3.1 การมองไปขางหนาและคิดวา “ชีวิตสามารถพัฒนาไดเสมอ” คือ การพัฒนาองคกรใหได
มากกว า ที่ เ ป น มา โดยนึ กถึ งเจตนารมณห ลักที่ องคกรตองทํา ใหไดไ ปใหถึง ดั งนั้ น โครงการที่ร ะบุ ในแผน
ตองเปนโครงการที่ทําเพิ่มเติมจากที่มีอยูหรือตอยอดจากที่เคยดําเนินการอยูเพื่อสรางประโยชนใหไดมากกวา
หรือบรรลุเปาหมายที่มีคาสูงกวาที่ผานมาและสามารถรองรับกับสถานการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและสามารถ
สรางประโยชน...
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สร างประโยชน ให องค กรหรื อประเทศได มากกว าที่เปน อยู โดยมี ผ ลลั พธ ห รื อค าเป าหมายเปน ตัว กํ าหนด
ความสําเร็จ
ดังนั้น การจัดทําแผนที่ดีตองกําหนดผลลัพธ และจึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติ หลักการ
สําคั ญในการคิด คือ ควรกํ าหนดคาเปาหมายที่ ทาทาย นอกเหนือจากงานประจํา ที่ทําอยู แต ยังอยูภายใต
ขอบเขตของภารกิจและกฎเกณฑทกี่ ําหนด และที่สําคัญที่สุด คือ การสรางการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย
3.2 แนวคิดการปรับปรุงและการพัฒนา คือ การคิดเชิงวิเคราะหแนวทางการปรับปรุง
การพัฒนาแบบครบวงจรและมุงเปาไปทีผ่ ลกระทบที่เกิดขึ้น รวมกับการคิดอยางเปนระบบ (Analytical) โดยมี
หลักการและมีขอมูลรองรับในความคิดสรางสรรคเชิงกลยุทธ
3.3 เปลี่ยนและขยายขอบเขตแนวคิด “โดยไมเอาตัวเองเปนหลัก คิดถึงปจจุบัน และใชการ
ปฏิ บัติ นํา” คื อ การทํ าในสิ่ งที่ ผูไดรั บส วนได สว นเสียตองการ (Outside-In) ไมใชการมองตนเองเปน ตัว ตั้ ง
(Inside-Out) โดยใชหลักการคิด คือ กําหนดอนาคตที่ตองการจะไปใหถึงบนความความทาทายในอนาคต เชน
สถานการณ และปญหา อุปสรรค ทั้งนี้เพื่อตองการเพิ่มมูลคา (Value) ใหกับผลลัพธที่เราตองดําเนินการ
4. แนวทางการนําเสนอแผนฯ คือ กําหนดระดับการพัฒนาของสิ่งที่ตองการจะไปใหถึงใหเปน
รูปธรรม โดยใชการถอดบทเรียนจากที่ผานมาเปนตัวตั้ง โดยมีขอเสนอแนะ และแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน
5. ข อสรุปในการคิดแบบท าทาย เพื่อการบรรลุเปาหมายที่ทาทาย และสรางประโยชนใหได
มากกวาที่เคยทําได นอกจาก “ตองมีใจแลว” ควรตองมีสิ่งตอไปนี้

คิด ที่จะ ทอนเรื่องใหญใหเปนเรื่องเล็ก
คิด ที่จะ ทําเรื่องยากใหเปนเรื่องงาย
คิด ที่จะ ทําเรื่องไกลตัวใหเปนเรื่องใกลตัว
คิด ที่จะ มองไปขางหนา และ ดึงอนาคตกลับมาสูปจจุบัน
คิด ที่จะ มองจากมุมมองของคนนอก (หรือคนที่คิดตาง) กลับมาสูตัวเรา
คิด ที่จะ ทําเรื่องที่คลุมเครือใหชัดเจน
คิด ที่จะ มองจากผลลัพธที่อยากได กอนกําหนด Action ที่อยากทํา
คิด ที่จะ เลือกทํา และ “เลือกไมทํา”
คิด ที่จะ เติมเพื่อตัด และ ตัดเพื่อเติม และ
คิด ที่จะ ระบุปลายทางกอนเลือกเดินทาง

การแบงกลุม…

~7~

การแบงกลุมระดมความคิดเห็น
การแบงกลุมระดมความคิดเห็นออกเปน 6 กลุม โดยกําหนดหัวขอ คือ “ Mission ปภ. WOW”
ประกอบดวย

1. หนวยงาน (กอง) ของทานมีภารกิจอะไร
2. มี Output อะไร? ให Service ใคร?
3. Output และ Service จากหนวยงานของทานสรางประโยชนใหใคร?
สรางอยางไร? ถาภารกิจของกองมีความเกี่ยวของกับหนวยงานภายนอกโดยตรง
(Direct Involvement) ใหระบุหนวยงานภายนอกหรือภายในที่เกี่ยวของ?
4. ภาพฝนที่หนวยงานของทานอยากสรางคืออะไร?
5. อยากใหเกิดขึ้นเมื่อไร?
6. อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นกอนไปสูภาพฝนคืออะไร?
7. แนวทางพัฒนาหนวยงานที่จะนําไปสูภาพฝนไดเร็วคืออะไร?
8. ชวยเสริมจุดยืนอยางไร?
9. ทําอยางไรจึงควรไดรับการ คําวา WOW?

ผลการ...
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ผลการแบงกลุมระดมความคิดเห็น
กลุมที่ ๑ ประกอบดวย เจาหนาที่จาก สนง.ปภ.จ.นนทบุรี
สํานั กผูต รวจราชการกรม กองมาตรการปองกันสาธารณภัย
กองสงเสริมการปองกันสาธารณภัย ศูนยอํานวยการบรรเทา
สาธารณภัย กองบูรการความปลอดภัยทางถนน กองกฎหมาย
สํานักวิจัยและความรวมมือระหวางประเทศและกองนโยบายฯ
ผลลัพธที่ได : สรุปการระดมความคิดเห็น ไดดังนี้
Output +service
- ประชาชนไดรับการชวยเหลือรวดเร็ว ทั่วถึง
- มีการประสานงาน/ความรวมมือจากหนวยงาน
ภายในและภายนอกประเทศ
- มาตรการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ
- ศักยภาพของเครือขายในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สรางประโยชนให :
- ผูประสบภัย (ทั้งในประเทศและตางประเทศ)
- ประชาชน (ทั้งในและตางประเทศ)
- หนวยงานเครือขายที่เกี่ยวของ
ชวยลดความสูญเสียให :
ประชาชนเพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสิน
ภาพฝน :
ยกระดับกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปน “ Smart DRM” ภายใน 5 ป (พ.ศ.2567)
โครงการ ปภ. WOW :
“โครงการเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) เพื่อการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย”
- กอนเกิดภัย การนํา AI มาใชในการพยากรณ รวมถึงการวิเคราะหพื้นที่เสี่ยงภัย
- ขณะเกิ ดภัย การนํ า AI มาใช ชว ยเหลือผูป ระสบภัยในพื้น ที่ ลดความเสี่ย งอัน ตราย
ที่อาจเกิดแกชีวิตของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
- หลังเกิดภัย การนํา AI มาวิเคราะหขอมูลความเสียหาย ความสูญเสียและประมวลผล
เพื่อประเมินการใหความชวยเหลือประชาชน
 กลุมที่ 2 ประกอบดวย ศูนย ปภ. เขต 2
สุพรรณบุรี สนง.ปภ.จ. นครปฐม ศูนยเตือนภัยพิบัติ
แหงชาติ กองการเจาหนาที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรฯ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองเผยแพร
และประชาสัมพันธ และกองนโยบายฯ
 ผลลัพธที่ได : สรุปการระดมความคิดเห็น
ไดดังนี้
ประเด็นภารกิจ...
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ประเด็นภารกิจ หนวยงานในกลุมที่ 2 มี Output และ Service ดังนี้
หนวยงาน
ภารกิจ
ศู น ย ป อ ง กั น และ - อํ านวยการปฏิ บั ติ การให ความช วยเหลื อ
บรรเทาสาธารณภั ย แก ผูประสบภั ยและพื้ น ที่ ที่ เ กิ ด สาธารณภั ย
เขต
ขนาดใหญ
- สนับสนุนและปฏิบัติการปองกันและบรรเทา
สาธารณภั ย และช วยเหลื อผู ประสบภั ยฟ นฟู
สภาพพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย
- ให ความรูและคําแนะนําและประเมิ นผล
การดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- สนับสนุนใหมีการฝกซอมแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
- บริหารจัดการอาสาสมัครเพื่อการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
กองนโยบายปองกัน - จัดทําแผนการขับเคลื่อน (แผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ/แผน
และบรรเทา
จังหวัด/แผนอําเภอ/แผนองคกรปกครอง
สาธารณภัย
สวนทองถิ่น)
- จัดทํางบประมาณ (การบริหาร
งบประมาณและคําของบประมาณรายจาย
ประจําป)
- งานนโยบายภัยจากมนุษย (ภัยที่เกิดจาก
การกระทําของมนุษย และงานในมิติความ
มั่นคง)
- การติดตามและประเมินผล (แผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
รายจายประจําป / นโยบายสําคัญเรงดวน)
- งานดานเลขานุการคณะกรรมการดาน
สาธารณภัย (กปภ.ช. , กปอ.) การจัด
ประชุมคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ
ศูนยเทคโนโลยี
- กําหนดนโยบายและแผนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและการ เทคโนโลยีและการสื่อสารของ ปภ.
สื่อสาร
- พัฒนาและปรับปรุงระบบขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการดานสาธารณภัย และ
โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

Output
ครุภัณฑยานพาหนะ
สําหรับใหการ
ชวยเหลือในกรณีพื้นที่
เกิดสาธารณภัย

Service
หนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และ
ประชาชน
ผูประสบ
สาธารณภัย

- หนวยงานของ
รัฐ/กอ.รมน./
จังหวัด/อําเภอ/
เครือขาย
- หนวยงานใน
สังกัด/สํานัก
งบประมาณ/
กระทรวง
มหาดไทย
- หนวยงานใน
สังกัด/กระทรวง
มหาดไทย/สํานัก
งบประมาณ/
กรมบัญชีกลาง
- หนวยงาน
ที่เปน
คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ
- ขอมูลสารสนเทศ เพื่อ - ผูบริหาร เพื่อเปน
การบริหารจัดการดาน ขอมูลในการบริหาร
สาธารณภัย
จัดการดาน
- โครงสรางพื้นฐานดาน สาธารณภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ - หนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ
และการสื่อสาร

- แผน ปภ.ชาติ/
แผนแมบท/
แผนจังหวัด/อําเภอ/
อปท.
- แผนงบประมาณ
รายจายประจําป/
ยุทธศาสตรกรม
- ผลการติดตาม
ประเมินผลดาน
งบประมาณและ
นโยบายสําคัญ
- ขอมูลนําเขาประชุม
คณะกรรมการ
กปภช. กปอ.
(คณะอนุกรรมการ)

หนวยงาน...
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หนวยงาน

กองการเจาหนาที่

ภารกิจ
Output
- ควบคุม ดูแลการใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ ปภ.
- สนับสนุนหนวยงานอื่นดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
การบริหารงานบุคคล ประกอบดวย
- ทะเบียนประวัติ
สวนอัตรากําลัง+ระบบงาน ทะเบียนประวัติ - ระเบียบวินัย
การสรรหาบรรจุแตงตั้ง สวัสดิการ และสวน - สวัสดิการ
วินัย

Service

การใชประโยชน
จากตัวบุคคลหรือ
หนวยงานในการ
:คัดเลือก
การรักษาไว หรือ
การใหคุณใหโทษ

โครงการ ปภ. WOW :
โครงการ ปภ.CHANNEL โดยเปนโครงการประเภทสื่อออนไลนเพื่อสรางเครือขายผานชองทาง
ตางๆ เชน Facebook YouTube โดยใหมีสาระดานสาธารณภัยเปนหลัก เพื่อเปนชองทางสรางการรับรู
และความเขาใจในขอมูลขาวสารที่ถูกตอง อาทิ เทคนิค
การขับรถขณะฝนตก ซอมรถงายๆ ไดดวยตัวเองสําหรับ
ผูหญิง สามารถสื่ อสารกันไดระหวางผู ชมและเจาหนาที่
ผูดําเนินรายการออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง
กลุ ม ที่ 3
ประกอบด ว ย ศู น ย ปภ. เขต 4
ประจวบคีรีขันธ สนง. ปภ. จ.ปทุมธานี ศูนยเตือนภัยพิบัติ
แหงชาติ ศูนยอํานวยการบรรเทาสาธารณภัย กองเผยแพร
และประชาสัมพันธ กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงาน
เลขานุการกรม และกองนโยบายฯ
ผลลัพธที่ได :
โครงการ ปภ. WOW :
“สร า งการรั บ รู ด า นสาธารณผ า นซี รี ส ” โดยดํ า เนิ น การสร า งซี รี ส ให ค รอบคลุ ม ทุ ก ภั ย
และมีความสอดคลองยุทธศาสตร ปภ. ยุทธศาสตรที่ 1 กลยุทธที่ 3 และใหหนวยงานที่เกี่ยวของ/มีสวนรวม
มีดังนี้ หนวยงานภาครัฐ ไดแก ปภ. และภาคีเครือขายภาครัฐในการสนับสนุนขอมูล และภาคเอกชน ไดแก
สถานีวิทยุ โทรทัศน ซึ่งชองทางการสื่อสาร ไดแก YouTube Line
Facebook สถานีวิ ทยุ โทรทั ศน โดยมี ภาพฝ น คือ ประชาชน
มี ความรู ความตระหนั กด านการป องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย
สามารถรับมือกับสถานการณภัยเบื้องตนได (สามารถชวยเหลือตนเอง
ได) และไดรับผลกระทบจากการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินที่เกิดจาก
สาธารณภัยลดลง
แหลงที่มา...

~ 11 ~
แหลงที่มาของงบประมาณ ไดแก งบปกติของหนวยงานหรือ การจัดการประกวดแขงขัน (เปดโอกาสใหนิสิต
นักศึกษา และผูสนใจ สงโครงการเขาประกวด) โดยมีขอเสนอปญหา-อุปสรรคสําหรับโครงการนี้ คือ เนื่องจาก
ตองอาศัยองคความรู ขอมูลที่หลากหลายสาขาวิชา ตองอาศัยความรวมมือจากหลายภาคสวน
แนวทางพัฒนาหนวยงานไปสูภาพฝน
1) ควรคิดทําในสิ่งที่สามารถสรางประโยชนไดมากและใชไดนาน เชน การทําซีรีสครั้งเดียว ใชไดตลอด
และหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชเปนแบบอยางได
2) Positioning : การสรางชื่อ ปภ. ใหประชาชนเห็น และรูจักปองกันตนเอง ชวยเหลือตนเอง รวมถึง
ชวยเหลือชุมชน
3) สรางการรับรูดานสาธารณภัยผานซีรีส เปนโครงการที่ WOW : เพราะกรมไมเคยทํามากอน
กลุมที่ 4 ประกอบดวย เจาหนาที่จากศูนย ปภ.
เขต 1 ปทุมธานี กองบูรณาการความปลอดภัย
ทางถนน กองส งเสริ มการป องกั นสาธารณภั ย
สถาบันพัฒนาบุคลากรฯ กองคลัง กลุมตรวจสอบ
ภายใน และกองนโยบายฯ
 ผลลัพธที่ได : ภาพฝนของกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย คื อ เป นองค กรชั้ นนํ า
ดานการจัดการสาธารณภัย โดยกําหนดแนวทางการ
ขั บเคลื่ อนการจั ดการสาธารณภั ยของประเทศ
ให เป นไปตามมาตรฐานสากล มี ทิ ศทางเดี ยวกั น
โดยการประสานความร วมมื อกั บหน วยงานต างๆ
ที่เกี่ยวของ เพื่อบูรณาการการดําเนินงานของทุกภาคสวน
สามารถชวยเหลือประชาชนไดเมื่อเกิดภัย ดูแลความปลอดภัยพรอมชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนใหแกผูประสบภัย
ได ในทุ กมิ ติ ทั้ งการช วยเหลื อในระยะเร งด วน โดยให
ผู ประสบภั ยสามารถดํ าเนิ นชี วิ ตได ในเบื้ องต น เช น
การจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราว แจกจายเครื่องอุปโภคบริโภค
แก ผู ประสบภั ย เป นต น การช วยเหลื อในระยะยาว
โดยช วยเหลื อด านคุ ณภาพชี วิ ตของผู ประสบภั ย เช น
การซอมแซมที่อยูอาศัย สาธารณูปโภคและระบบโครงสราง
พื้ นฐานต างๆ รวมถึ งการฟ นฟู ทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดลอมที่ ไดรั บผลกระทบจากสาธารณภัย มีการ
จัดทําโซเชียลภายใตสโลแกน “ปภ. อยูนี่นะ” โดยดําเนินการ
พัฒนาระบบการแจงเตือนภัยใหประชาชนสามารถเขาถึงไดในทุกชองทาง ทุกพื้นที่ และทุกเวลา ผานระบบเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่มีความทันสมัย จัดทําขาวประชาสัมพันธแจงเตือนสถานการณภัย โดยใหบริการขอมูลแบบ Real time เพื่อให
ประชาชนสามารถรับรูขอมูลและคาดการณสถานการณภัย เพื่อเตรียมความพรอมรับมือกับสาธารณภัยไดอยางทันทวงที
โครงการ...
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โครงการ ปภ. WOW :
โครงการ ปภ. Everywhere (ทุกที่มี ปภ.) : ใหบริการผูประสบภัยในทุกที่ทุกเวลา ซึ่งเปน
โครงการที่มีความสอดคลองกับทุกยุทธศาสตร ปภ. โดยมีหนวยงานหลักที่เกี่ยวของ มีภารกิจ ดังนี้
- กองนโยบายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย : กําหนดนโยบายภายใตแผนตั้งแตระดับชาติ
จนถึงระดับทองถิ่น (ทุกระดับ)
- กองสงเสริมการปองกันสาธารณภัย : เสริมสรางความเขมแข็งดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยใหกับประชาชน ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานภาคีเครือขาย
- ศูนยอํานวยการบรรเทาสาธารณภัย : กําหนดมาตรการในการตอบโตสถานการณในภาวะฉุกเฉิน
- กองชวยเหลือผูประสบภัย : ใหความชวยเหลือผูประสบภัยอยางทั่วถึงทันตอเหตุการณ
- สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย : เพิ่มประสิทธิภาพและ
พัฒนาบุคลากรใน ปภ. และหนวยงานภาคีเครือขาย
สรางประโยชนใหแก :
ประชาชน/ชุมชน/ภาคเอกชน/ภาครัฐ/นักทองเที่ยวตางชาติ
หนวยงานที่รวมสรางประโยชน :
องค กรปกครองส ว นท องถิ่ น /องคการสาธารณกุศล/หนว ยทหาร/จิตอาสาภาคประชาชน/
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)/สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ/สํานัก
งบประมาณ/กระทรวงพาณิชย/กระทรวงพลังงาน/สภากาชาดไทย
แนวทางการพัฒนา :
ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร ปภ. ใหสอดคลองกับภารกิจของโครงการ ปภ. Everywhere
อุปสรรคที่จะเกิดขึ้น :
- บุคลากรในองคกรมีความคิดแบบดั้งเดิมและไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง
- บุคลากรปฏิบัติงานไมตรงตามภารกิจที่กําหนด
- ภารกิจมีความทับซอนระหวางหนวยงาน
- ประชาชนขาดจิตสํานึกดานความปลอดภัย (Safety Mind) ซึ่งเห็นไดจากการรอความชวยเหลือ
จากหนวยงานภาครัฐตางๆ กรณีเกิดสาธารณภัย
กลุ มที่ 5 ประกอบด วย เจ าหน าที่ จาก
สนง.ปภ.จ. พระนครศรี อยุ ธยา สํ านั กผูตรวจ
ราชการกรม กองช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบภั ย
กองมาตรการปองกันสาธารณภัย ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักวิจัยและความ
รวมมือระหวางประเทศ กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กลุมงานคุมครองจริยธรรม กองการเจาหนาที่
กองนโยบายฯ
ผลลัพธที่ได…
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 ผลลัพธที่ได : Output + Service คือ 1) ภาคีเครือขาย อําเภอทองถิ่น /ตางจังหวัด หนวยงานเครือขาย
ที่เกี่ยวของ 2) ผูประสบภัย ศูนยฯ เขตจังหวัด สํานัก/กอง 3) บุคลากรของ ปภ. 4) มีแผนทุกระดับ บูรณาการ
แผนกับทุกหนวยงาน จัดสรรงบประมาณขับเคลื่อนคณะกรรมการ กปภช. /อนุกรรมการ ภายใต กปภช. และ
คณะกรรมการ กปอ. 5) จัดหาสิ่งของสํารองจาย 6) ฐานขอมูลบุคลากร บรรจุ โยกยาย เลื่อนระดับ สวัสดิการ
และ 7) พัฒนาองคกรใหดีขึ้น
ภาพฝนที่อยากให ปภ. เปน :
- นํ า นวั ตกรรม/เทคโนโลยี มาใชใ นงานป องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เช น สื่ อแอนิ เ มชั่ น แผน
ในระดับตางๆ
- การจั ด การสาธารณภั ย ที่ เ ป น ระบบและ
มีมาตรฐานตามหลักสากล รวมถึงการพัฒนาทีมกูชีพ
กูภัยที่มีมาตรฐานในระดับโลกและไดรับการยอมรับ
- บุคลากรที่มีความรูทักษะในหลากหลายดาน
ทั้งดานการบริหารการจัดการ การประสานงาน ฯลฯ
- ประชาชน ทองถิ่น/ชุมชน มีความรู มีทักษะ
ชุมชนมี ความเขมแข็ งในการรับ มือกับสถานการณภัย
โดยไมรอการชวยเหลือจากภาครัฐ
อุปสรรค : ขาดการบูรณาการจากหนวยงาน
ประชาชนไมมีความรูดานสาธารณภัย ขาดการพัฒนาใหหลากหลายไมผูกพัน และดานภาษา และมีการใช
โปรแกรมตางๆ
โครงการ ปภ. Wow คื อ “โครงการประกวดนวัต กรรมเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย” วิธีการ คือ
ประชาสัมพันธ หนวยงานรัฐ สื่อ โดยมีคณะกรรมการ : หนวยงาน ผูทรงคุณวุฒิชวยประเมินใหขอเสนอแนะ
โดย CSR ประชาสังคม และประชารัฐ
กลุมที่ 6 ประกอบดวย เจาหนาที่จากสนง.ปภ.
จ. สระบุรี กองชวยเหลือผูประสบภัย กองการเจาหนาที่
กองกฎหมาย กลุมตรวจสอบภายใน กองคลัง สํานักงาน
เลขานุการกรม และกองนโยบายฯ
ผลลั พธ ที่ ได
: “โครงการจั ด ทํ า Mobile
Application รูทันภัยของแตละพื้นที่” โดยปจจุบัน
ปภ. มี DPM Reporter ซึ่งเปนแอปพลิเคชันรายงาน
ขาว และแจงเตือนสถานการณภัย แตยั งมีจุดออน
ในเรื่องของการรายงานผลเชิงพื้นที่ ดังนั้น จึงมีแนวคิด
ตอยอดโดยการจั ดทํ าโมบายแอปพลิ เ คชันเพื่อสนับ สนุนขอมูล ขาวสารสาธารณภัย ในระดับพื้น ที่ โดยเมื่อ
ประชาชนเขาสูพื้นที่ขอมูล GPS จะปรับโหมดใหเขาสูโหมดของพื้นที่นั้นๆ โดยอัตโนมัติ เพื่อใหทราบขอมูลภัย
สภาพอากาศ เสนทางจราจร พื้นที่ประสบภัย เสนทางอพยพ การประชาสัมพันธ ขอสั่งการ กฎหมาย ฯลฯ
แบบ real time
นิยาม…
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นิยามศัพท :
- พื้นที่ หมายถึง จังหวัด หรือพื้นที่พิเศษที่มีความสําคัญเชิงเศรษฐกิจ/การทองเที่ยว
- Pain point : DPM reporter ขาดขอมูลเชิงพื้นที่โดยละเอียด ใชพื้นที่จัดเก็บในโทรศัพทมาก
- ผลผลิตโครงการ (Output) : Mobile Application สามารถปรับขอมูลอัตโนมัติเมื่อเขาเขตพื้นที่ตางๆ
- กลุ มเป าหมายในการบริ การ (Service) : เจ าหน าที่ ของรั ฐ และประชาชนทั่ วไป (ผู อาศั ยในพื้นที่
ผูยายถิ่นเพื่อศึกษาและทํางาน นักทองเที่ยว)
- Multiplier : ใชขอมูลทั้งที่จัดทําโดย ปภ. และขอมูลจากเครือขาย โดยเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชัน
- อุ ปสรรคและขอเสนอแนะ : แตล ะหนวยงานมีการจัดเก็บ ขอมูลตามภารกิจของหนว ยงาน
โดยผูจัดทําแอปพลิเคชันตองสรางระบบปฏิบัติการเพื่อการเผยแพร เชื่อมโยงขอมูล และวิเคราะหขอมูลรวมกัน
(Big Data Analysis)
โครงการ ปภ. WOW :
โครงการ “ประชาชนมีภูมิคุมกันดานสาธารณภัย รับทราบขอมูลและเตรียมตัวรับมือไดดวยตัวเอง
ทันที”
หนวยรวมดําเนินการ : ประกอบดวย
นส. สนับสนุนขอมูลแนวทางตามแผนเฉพาะภัยตางๆ แผนระดับชาติและระดับพื้นที่
ศภช. สนั บ สนุ น ข อ มู ล การแจ ง เตื อ นภั ย และข อ มู ล วิ ช าการจากหน ว ยงานภายนอกที่ เ ป น
เครือขาย และจัดจางบริษัทเพื่อดําเนินการจัดทําในสวนของระบบและรายละเอียดอื่นๆ ในเชิงเทคนิค
กค. สนับสนุนขอมูลและอํานวยความสะดวกในการเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบราชการ
กม. สนับสนุนขอมูลและอํานวยความสะดวกในดานกฎหมายใหเปนไปตามระเบียบราชการ
สนง.ปภ.จ.สระบุรี ประสานหนวยงานในจังหวัดเพื่อขอสนับสนุนขอมูลที่เกี่ยวของและตองขอ
ความรวมมือกับหนวยงานภายใน ปภ. และหนวยงานภายนอก อาทิ ทส. รวมกับ ศภช. ในการจัดจางบริษัท
เพื่อดําเนินการจัดทําในสวนของระบบและรายละเอียดอื่นๆ ในเชิงเทคนิค
ศอ. เพื่อสนับสนุนขอมูล/ขอสั่งการขณะเผชิญเหตุวิกฤต
หนวยงานภายนอก ปภ. : หนวยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม เอกชน ภาคการศึกษา ในพื้นที่
เพื่อสนับสนุนขอมูลที่เกี่ยวของ (อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมหาวิทยาลัยในพื้นที่)

ขอเสนอ...
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ขอเสนอแนะจากวิทยากรหลังจากการแบงกลุมระดมความคิดเห็น
ขอเสนอแนะจากวิทยากร มีดังนี้
1. “โครงการสร างการรั บรู ด านสาธารณภั ย
ผานชุดภาพยนตร/ละคร” เปนโครงการที่ดีแตความทาทาย
ของโครงการนี้ คื อ ต องนํ าเสนอโครงการให เห็ นภาพ
ที่ชัดเจน เพื่อใหไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร การจะทํา
ให โ ครงการนี้ เกิ ดขึ้ นได ต องสร างเครื อข ายกั บ ผู ส ร าง
ผูกํากับซีรีส เชน นนทรี นิมิตบุตร พจน อานนท เปนตน
โครงการนี้มี Content มากมาย ควรทําเปนลักษณะองค
ความรู มากกว าเป นซี รี ส เพราะคนฟ งที่ ไม คุ นเคย เช น
คนในกลุม Baby Boomer Generation อาจไมเขาใจ
กลั บมองว าเรื่ องบั นเทิ งกั บความรู ต างกั นต องแยกกั น
แตสําหรับ Generation Y กับ Generation Z ชอบเรียนรู
ควบคูกับความบันเทิง (Entertainment) การเรียนรูเกิดทุกที่ทุกเวลาไมจําเปนตองเรียนในหองเรียน สามารถเรียนรู
จากความบันเทิงได แตขอใหเปนความรู ดังนั้น วิทยากรจึงขอใหเปนการทํา Knowledge management (KM)
โดยการทําตองมีเครือขายที่เกี่ยวกับซีรีส เชน โปรดิวเซอร นักเรียน นักศึกษา เครือขาย Chanel เครือขายสปอนเซอร
ซึ่งตองไปเก็บเนื้อหา (Content) ที่รอยเรียงเปนเรื่องราวที่สามารถนําเสนอไดทั้งป โดยเลือกกรณีศึกษาที่นาสนใจ
และนาเรียนรูในการนําเสนอ และตองมีการควบคุมคุณภาพที่เหมาะสม และสุดทายตองมีการติดตามประเมินผล
อาจใช ชื่ อโครงการว า “การทํ า knowledge เพื่ อการพั ฒนาศั กยภาพการป องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย
อยางยั่งยืน”
2. “โครงการจัดทํา Mobile Application รูทันภัยของแตละพื้นที่” เปนการเอาระบบ AI มาใช
ตองใชวิธีคิดที่วาโอกาสที่จะเกิดขึ้นตองมีปจจัยอะไรบาง และตองมีขอมูลที่ตองบูรณาการกันหลากหลาย ที่สําคัญ
เมื่อนํามาใชตองมีการใหความรูกับผูใชงานที่ถูกตองดวย
3. “โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย” เปนโครงการที่ทาทายแตใหคํานึงถึง
นวัตกรรมที่เปนแบบประหยัด ที่มีการใชทรัพยากรที่ประหยัด เชน ถุงยังชีพ เมื่อรับประทานอาหารและน้ําดื่มในถุง
ยังชีพหมดแลวยังสามารถนํากลับเอามาใชในการดํารงชีพได เชน เมื่อดื่มน้ําในขวดน้ําดื่มน้ําหมดสามารถเอาขวด
มาทําเรือได
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การประเมินภาพรวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
ทบทวนและตอยอดแผนยุทธศาสตรกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อกําหนด “อนาคต ปภ. อนาคตเรา”
วันศุกรที่ 20 กันยายน 2562

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพมหานคร

ผูจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและตอยอดแผนยุทธศาสตรกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อกําหนด “อนาคต ปภ. อนาคตเรา” ไดจัดทําชุดแบบประเมินสําหรับผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จํานวน 80 ชุด
โดยแบงเปน ๒ สวน คือ ดานขอมูลทั่วไปและดานความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม โดยไดรับแบบประเมินทั้งหมด
65 ชุด คิดเปนรอยละ 81.25 ขอมูลที่ไดจากแบบประเมินฯ ไดนํามาประมวลและวิเคราะหผลแลว สามารถสรุปผล
การประเมินไดดังนี้
แบบการประเมิ น แบ งออกเป น การประชุม เชิ งปฏิบั ติก ารทบทวนและต อยอดแผนยุ ท ธศาสตร
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อกําหนด “อนาคต ปภ. อนาคตเรา”
ประเด็นคําถาม
ข อ 1 ท า นมี ค วามรู ค วามเข า ในแผน
ยุทธศาสตร ปภ. พ.ศ. 2560 -2564
ข อ 2 ท า นมี ค วามรู ความเข า ใจในการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการกําหนดกลยุทธ
ข อ 3 ท านมี ความรู ความเข าใจในการ
กําหนดจุดยืน (Positioning) เพื่อวางแผน
ยุทธศาสตร ปภ. ในอนาคต
ขอ 4 ทานใชยุทธศาสตร ปภ. เปนกรอบ
แนวทางในการจัดทําขอเสนองบประมาณ
ประจําป
ขอ 5 ทานมีแนวทางการปรับปรุงทบทวน
ต อ ยอดการปฏิ บั ติ ง านเชิ ง ยุ ท ธศาสตร
ของ ปภ.

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

กอนประชุมฯ
ระดับปานกลาง
คิดเปนรอยละ 73.84
ระดับปานกลาง
คิดเปนรอยละ 72.30
ระดับปานกลาง
คิดเปนรอยละ 69.23

หลังประชุม
ระดับมาก คิดเปน
รอยละ 89.23
ระดับมาก คิดเปน
รอยละ 81.53
ระดับมาก คิดเปน
รอยละ 81.53

เพิ่มขึ้น
รอยละ 15.39

ระดับปานกลาง
ระดับมาก คิดเปน
คิดเปนรอยละ 60.00 รอยละ 73.84

รอยละ 13.84

ระดับปานกลาง
ระดับมาก คิดเปน
คิดเปนรอยละ 69.23 รอยละ 74.69

รอยละ 5.46

รอยละ 9.23
รอยละ 12.30

1. เนื้อหาการประชุมมีประโยชนตอทานอยางไร
- สามารถนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานในอนาคต
- มีประโยชนในการมองยุทธศาสตรใหเปนแผนภาพมุมกวาง และวิธีการนํายุทธศาสตรไปสูการ
ปฏิบัติ และนํามาใชในการกําหนดกลยุทธของหนวยงานในปตอไป
- มีประโยชนไดรับความรู ความเขาใจมากยิ่งขึ้น
- ไดเรียนรูการกําหนดกลยุทธเพิ่มขึ้น
- นํามาเปน...
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นํามาเปนขอมูลในการรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมตอผูบริหารได
ทําใหทราบ Positioning
ไดรับประโยชนในการทําความเขาใจจุดยืนของ ปภ. ภายใตแผนยุทธศาสตร
ทําใหเขาใจหลักการ วิธีคิด ในการจัดทําแผนใหเปนไปตามนโยบาย/ยุทธศาสตร
ไดรับทราบ เขาใจ แนวทางการจัดทําโครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร
นําไปเปนแนวทางในการคัดโครงการที่สําคัญๆ ในการชวยเหลือผูประสบภัย
การจัดทําโครงการ/แผนงาน เพื่อจัดทําแผน
พัฒนาปรับปรุงการเขียนแผน
เป น ประโยชน ตอการปฏิบั ติงาน ซึ่งควรนํายุทธศาสตรมาเปน ทิ ศทางเพื่ อเชื่ อมโยงความ
สอดคลองของแผนงาน/โครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
มีประโยชนในการนําไปคิดตอยอดในการปฏิบัติ
ทําใหสามารถมองภาพชัดขึ้น จัดลําดับความสําคัญของหนาที่ในหนวยงาน และขอดี ขอดอย
มาปรับใชในการจัดทําหรือตอยอดแผนยุทธศาสตร
มีความเขาใจ และมองเห็นภาพการเชื่อมโยงของนโยบาย แผน และการนําไปสูการปฏิบัติงาน
ทํา ให เข า ใจเรื่ องการวางแผนกลยุทธมากขึ้น รวมถึงหลักการเขีย นแผนงาน/โครงการที่ดี
เพื่อใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติ
ทําใหเห็นมุมมองใหมๆ จากทานวิทยากรที่มองหนวยงาน (ปภ.) ในลักษณะบุคคลภายนอก
ว า เป น หน ว ยงานลั ก ษณะอย า งไร มี บ ทบาทหน า ที่ และศั ก ยภาพในการตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางไรบาง

2. ทานไดแนวทางในการดําเนินภารกิจของ ปภ. ขอเสนอการปรับปรุงยุทธศาสตรอยางไร
- การกําหนดแผนงาน/โครงการ ไมควรเปนงานประจําควรเปนงานที่มีจุดเนนที่สําคัญ
- เริ่มจากการรูจักภารกิจหนาที่ของ ปภ. แลวนําภารกิจหนาที่นั้นไปปรับปรุงยุทธศาสตร
- มุงไปที่นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อความทันเหตุการณ และเขาถึงขอมูลมากขึ้น
- เปนผูประสานกับหนวยงานอื่น
- แนวคิดที่มีระบบการเชื่อมโยงที่เปนระบบ นําไปสูประโยชนที่ประชาชนผูประสบภัยจะไดรับ
- การจัดทํายุทธศาสตรผูบริหารเขามามีสวนรวมในการเสนอความเห็น
- ใหการจัดทํายุทธศาสตร สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
- กิจกรรม/โครงการ สรางสรรคใหมๆ ที่ควรจะบรรจุไวในแผน
- คิดแบบ Processive Vision แทนการคิดแบบ Active vision
- ควรกําหนดใหมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
- ทําใหภารกิจของ ปภ. สามารถสื่อสารกับผูอื่น(ประชาชน) ใหรับรูและเขาใจไดงายขึ้น
- การดําเนินภารกิจตองมองเห็นถึง outcome ทุกภารกิจมีเปาหมายชัดเจน และทําใหสําเร็จ
ตามเป าหมายที่ว างไวเ ดิม รวมทั้งเพิ่มภารกิจ ใหมๆ ใหสอดคลองกับ สถานการณปจ จุบัน
โดยมีภาพของประโยชนที่จะเกิดขึ้นอยางชัดเจน
- ไดแนวทางในการปรับปรุงยุ ทธศาสตร คือ ไมทิ้ งของเดิม แตเ พิ่มเติมความหลากหลายและ
กอใหเกิดประโยชนเปนที่ประจักษ
- นําเอานวัตกรรม เทคโนโลยี เขามาปรับใชเพื่อเสริมสรางศักยภาพในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย เปนการคิดคน application ที่มีประโยชนตอการแจงเตือนภัยและการปฏิบัติ
ขณะเกิดภัยเบื้องตน รวมถึงเชื่อมโยงถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับกรม
-เริ่มปรับ...
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- เริ่ ม ปรั บ จากภายใน เช น แนวคิ ด ของคน ปภ. ให ทั น กั บ ความคาดหวั ง ของประชาชน/

หนวยงานรัฐ

3. ทานคิดวาจุดยืนในอนาคตของ ปภ. ควรเปนอยางไร
- เปนผูประสานงานหลักดานการจัดการสาธารณภัย
- นําโครงการที่คิดคนไปปฏิบัติใหเกิดผลและปฏิบัติอยางตอเนื่อง
- สามารถยับยั้งภัยไดอยางทันทวงทีเปนหนึ่งดานการปองกันภัยทุกดาน
- เปนผูกําหนดนโยบาย
- เปนหนวยงานกลางในการกําหนดกลไกการจัดการสาธารณภัยของประเทศที่แทจริง
- ประชาชนมีความเขมแข็งสามารถชวยเหลือตัวเองไดกอนที่รัฐจะเขาใหความชวยเหลือ
- เปนหนวยงานที่ประชาชนจดจําไดในทุกๆ สถานการณ
- ยึดมั่นในแนวทางของกรม และตอยอดตอไป เพื่อเพิ่มศักยภาพใหดียิ่งขึ้น
- สามารถให ค วามช ว ยเหลื อ ในการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ได อ ย า งรวดเร็ ว
มีประสิทธิภาพ
- ประสานอยางมืออาชีพ
- เป น องค ก รชั้ น นํ า ในการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เป น องค ก รที่ มี POWER สร า ง
ประโยชนใหแกประชาชนสูงสุด
- เปนหนึ่งในดานชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยพิบัติตางๆ
- เปนหนวยงานกลางในการจัดการสาธารณภัย ทั้งเรื่องการปองกัน การรับ -ให ความชวยเหลือ
การประสาน การรับ-ให ความชวยเหลือเครือขาย
- เปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงระหวางประชาชนที่ตองใหความชวยเหลือ กับภาคีเครือขายที่มี
ความตองการชวยเหลือประชาชนและเปนหนวยงานที่ประชาชนใหการยอมรับและเชื่อมั่น
- เปนที่พึ่งอันดับ 1 ของประชาชนในประเทศไทยในเวลาที่เกิดสาธารณภัย (ประชาชนนึกถึง
ปภ. เปนหนวยงานแรกในใจ)
- เป น หน ว ยงานหลั ก ในการประสานอํ า นวยการ บู ร ณาการ ในการจั ด การความเสี่ ย งจาก
สาธารณภัย (เปนที่พึ่งของหนวยงานที่ทํางานดานสาธารณภัย เปนที่พึ่งของประชาชน เปนที่
พึ่งของรัฐบาล ฯลฯ
อื่นๆ
- ควรเพิ่มเวลาในการบรรยายใหมากขึ้น และควรใหวิทยากร (ดร.รัฐ ธนาดิเรก) มาบรรยาย
ใหผูบริหาร ประมาณ 1-2 ชม. (ผูบริหาร รวมหมายถึง หัวหนา ปภ. จังหวัด หัวหนายุทธศาสตร ปภ. จังหวัด
หน. ปภ. สาขา และผูบริหาร ปภ. ในวันประชุมกรม หรือวันที่เหมาะสม

สรุปและเรียบเรียงโดย
สวนยุทธศาสตรและงบประมาณ
กองนโยบายปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย

