บทที่ 8
ยุทธศาสตรที่ 5 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสรางนวัตกรรมดานสาธารณภัย
ระบบบริ หารจัดการ (Management System) และนวัตกรรม (Innovation) เปนเครื่องมือ
ที่ใช เพิ่ มประสิทธิภาพการทํางานใหเกิ ดความรวดเร็ว ความประหยั ด เพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน
โดยการพัฒนาคน องคกร หนวยงาน รวมไปถึงการปรับปรุงในกระบวนการทํางานที่มีอยูเดิมใหมีคุณภาพ
และประสิ ทธิ ภ าพดี ยิ่ ง ขึ้ น ดั ง นั้ น เพื่ อให ก ารจั ดการสาธารณภัย ของประเทศเกิ ด ประสิ ทธิ ภ าพสู ง สุ ด
จึงใชร ะบบบริ หารจัด การ และนวัต กรรม ภายใต กรอบแนวคิ ดการพัฒนานวัตกรรมอยางยั่งยืน โดยใช
ฐานขอมูล องคความรู เทคโนโลยี การลงทุน บุคลากร องคกรที่เกี่ยวของ การวิจัยและการสรางนวัตกรรม
ดา นสาธารณภั ย การทบทวนและบั งคั บ ใชกฎหมาย ตลอดจนการเสริมสรางความเขาใจ ความตระหนัก
และเพิ่ มศั กยภาพของชุ ม ชนในการป องกั น และจั ดการสาธารณภั ย เป น เครื่ องมือ ในการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศใหดียิ่งขึ้น

8.1 แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสรางนวัตกรรมดานสาธารณภัย
สาธารณภัยที่ เกิดขึ้นมีแนวโนมทวีความรุนแรง มี ความถี่ในการเกิดเพิ่มขึ้ น มีลักษณะการเกิดที่ไม
แนนอนผันผวนตลอดเวลา มีความซับซอน ทําใหการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยรูปแบบเดิมไมสามารถ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยรูปแบบเดิมและการสราง
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยรูปแบบใหมเพื่อตอบสนองตอการจัดการสาธารณภัยที่มีความซับซอน
เพิ่ ม ขึ้ น โดยใช ก รอบแนวคิ ด การเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพระบบบริ ห ารจั ด การที่ มุง เน น การสร างการมีส ว นรว ม
การสรางภูมิคุมกันจากสาธารณภัยในทุกภาคสวน รวมถึงการสรางนวัตกรรมดานสาธารณภัย โดยใชความคิด
สรางสรรคเพื่อพัฒนาหรือประดิษฐสิ่งใหมๆ เชน การบริการ ผลิตภัณฑ หรือกระบวนการใหมๆ (Service,
Product, Process) ที่มีคุณคา (Value Creation) มีประโยชนและสามารถพัฒนาตอยอด นําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่ดีขึ้น เปนมาตรฐานสากลและมีความอยางยั่งยืน

8.2 เปาประสงค
8.2.1 สรางความเปนอัจฉริยะในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ โดยมีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ งานวิจัยเพื่อสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการสาธารณภัย
8.2.2 สรางภูมิคุมกัน ดวยการสรางการรูเทาทันภัยใหกับประชาชนทุกชวงวัยอยางเสมอภาค เปนไปตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคนเปนศูนยกลาง (People - Centered Approach) และการมี
สวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียจากทุกภาคสวน (Stakeholder)

8.3 กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสรางนวัตกรรมดานสาธารณภัย
กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบสารสนเทศดานสาธารณภัย
สารสนเทศดานสาธารณภัยสามารถนํามาใชในการสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย
ตั้งแตการปองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการฟนฟู ใหมี
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ประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเขาถึงและเชื่อมโยงขอมูลจากแหลงตาง ๆ ไวเปนระบบเดียวกัน และนํามา
วิเคราะหประเมินผลเพื่อใชในการตัดสินใจ การปฏิบัติงาน รวมทั้งการเผยแพรสูสาธารณะ
(1) แนวทางปฏิบัติในการจัดทําแพลตฟอรม (Platform) สารสนเทศดานการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภั ย ของประเทศ โดยให กระทรวงดิจิทั ล เพื่อเศรษฐกิจ และสัง คมจัดทํ า ควบคุม กํา กับ ดูแ ล
แพลตฟอรมดังกลาว เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของพัฒนาระบบสารสนเทศ เชื่อมตอ และใชประโยชน
(2) แนวทางปฏิบัติในการจัดทํามาตรฐานชุดขอมูลสาธารณภัย โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
จัดทํา พัฒนา ปรับปรุงระบบฐานขอมูลของแตละหนวยงานใหมีรูปแบบเปนมาตรฐานเดียวกัน เชน ขอมูลทาง
สังคม ข อมู ลทางสาธารณูป โภค ขอมู ลโครงสรางพื้น ฐาน ขอมูล ทางเศรษฐกิจ ขอมูล ทางการเงิน เปน ตน
เพื่อกําหนดมาตรฐานของขอมูลการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ
(3) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาระบบวิเคราะหและประมวลผล เพื่อสนับสนุนระบบการ
ตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) ในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยดานการปองกันและลด
ผลกระทบ การเตรียมความพรอม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การฟนฟู ที่มีความแมนยํา รวดเร็ว บนพื้นฐาน
หลักวิชาการทั้งมิติดานเศรษฐกิจและสังคม ภายใตแพลตฟอรม (Platform) สารสนเทศดานการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยของประเทศ
(4) แนวทางปฏิบัติในการจัดทําระบบนําเสนอขอมูลและการเขาถึงขอมูล เพื่อใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของใชประโยชนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เชน ระบบสืบคน การคัดกรอง วิเคราะห
การแสดงผล เปนตน ภายใตแพลตฟอรม (Platform) สารสนเทศดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ของประเทศ
หนวยงานรับผิดชอบ
1) หนวยงานหลัก : มท., สพร., ดศ.
2) หนวยงานสนับสนุน : สทอพ., สทนช., กษ., คค., พน., สธ., อว. ทุกหนวยงาน
และทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
กลยุทธที่ 2 พัฒนาองคความรูดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามหลักสากล จําเปนตอง
ใช องค ความรู จากการศึ กษา วิ จั ย นวั ตกรรม เทคโนโลยี มาประยุ กต ใช ในการดํ าเนิ นการในส วนที่เกี่ ยวข อง
นอกจากนี้จําเปนตองมีกระบวนการเผยแพรถายทอดองคความรูดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
โดยเพิ่มขีด ความสามารถให บุคลากรดา นการจัดการความเสี่ย งจากสาธารณภัย มีทักษะในการปฏิบัติงาน
รวมถึงประชาชน เพื่อให เ กิดการแลกเปลี่ย นเรียนรู นําไปสูการเตรีย มความพร อมรับ มือจากสาธารณภัย
ที่อาจจะเกิดขึ้น
(1) แนวทางปฏิบัติในการสงเสริมใหมีการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อประยุกตใชในงาน
ดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย การจัดตั้งศูนยวิจัยดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ
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ประเทศ เพื่อใหเกิดการสรางและการใชนวัตกรรม ตลอดจนผสมผสาน ตอยอดภูมิปญญา และการนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการวางแผนปองกันและลดผลกระทบไดอยางเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
และการเปลี่ยนแปลงของสถานการณภัยในอนาคต
(2) แนวทางปฏิ บัติ ใ นการสง เสริมให บุค ลากรไดรับการพั ฒนาองค ค วามรูไ ปสูการเป น
ผู เ ชี่ ย วชาญด า นการจั ด การความเสี่ ยงจากสาธารณภั ยตามมาตรฐานตามหลั กสากล ด วยการสนั บสนุ น
ใหบุคลากรจากทุกภาคสวนเขาใจในบทบาทหนาที่ และศึกษาอบรม พัฒ นา องคความรูเฉพาะด าน รวมทั้ ง
การแลกเปลี่ยนบุคลากรในการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานทั้งในและตางประเทศ และการจัดใหมีการทดสอบ
และประเมินเพื่อรับรองบุคลากรใหเปนผูเชี่ยวชาญดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับสากล
เชน การประเมินและการรับรองผูเชี่ยวชาญดานการจัดการสาธารณภัยตามมาตรฐานอาเซียน
(3) แนวทางปฏิบัติในการสงเสริมกระบวนการจัดการความรูดานสาธารณภัย โดยการรวบรวม
องคความรู และถายทอดองคความรูสูสาธารณะดวยวิ ธีการตาง ๆ อาทิ การจัดเวที เสวนา สัมมนา อบรม
สื่อออนไลน ตลอดจนสงเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ สังเคราะหบทเรียน แนวปฏิบัติท่ีดี (best practice)
การบรรจุหลักสูตรในภาคการศึกษา การจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัยในทุกระดับ และสถาบันพัฒนา
การจัดการความเสี่ย งจากสาธารณภัย แหงชาติ เกี่ยวกับ การปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย ในประเทศ
และตางประเทศ แกทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในทุกระดับ
หนวยงานรับผิดชอบ
1) หนวยงานหลัก : อว., สธ., ดศ., ศธ., มท.
2) หนวยงานสนับสนุน : ทุกหนวยงานและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
กลยุทธที่ 3 พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ
การสื่อสารเปนกลไกสําคัญที่สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหบรรลุเปาหมาย
ไดอยางรวดเร็ว ทั่วถึง คุมคา โดยเฉพาะสื่อสารใหเกิดการปฏิบัติระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมถึงเปนเครื่องมือในการแจงขาวสารและเผยแพรขอมูลสาธารณภัยแกประชาชน
ใหรับทราบอยางทั่วถึงสามารถลดความสูญเสียดานชีวิตและทรัพยสิน ทั้งนี้ การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาประยุกต ใชในการพั ฒนาระบบสื่ อสารจะเพิ่มประสิทธิ ภาพการติด ตอสื่อสาร การกระจายขอมูลขาวสาร
นําไปสูการสรางมาตรฐานการสื่อสารการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ
(1) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาและสรางรูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงจากสาธารณภัย
สูสาธารณะ ที่ประชาชนทุกกลุม รวมทั้งกลุมเปราะบาง และนักทองเที่ยว เขาใจไดงายและสามารถนําขอมูล
ดังกลาวไปใชในการวางแผนเตรียมความพรอมรับมือจากสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น และในระหวางเกิดสาธารณภัย
โดยพัฒนารูปแบบ สื่อประชาสัมพันธ ที่มีความรวดเร็ว ครอบคลุม ทันตอสถานการณ เชน การสรางสื่อออนไลน
เพื่อใหขอมูลความเสี่ยงจากสาธารณภัย เกมส แอพพลิเคชั่นบน Smart Phone เว็บไซต รวมถึงเปนชองทาง
ในการโตตอบ รับและสงขอมูลความเสี่ยง เปนตน โดยความรวมมือภาครัฐ และภาคเอกชน
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(2) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการแจงเตือนภัยแบบครบวงจร (End-to-End Warning
System) ที่สามารถแจงเตือนภัยที่หลากหลายประเภทภัย (Multi-Hazard) นําไปสูการแจงเตือนรวมถึง
ขาวสารขอมูลที่มีความแมนยําตรงเปาหมายทุกกลุม โดยกลุมเปาหมายในพื้นที่เสี่ยงจากสาธารณภัยสามารถรับรู
รับทราบสถานการณสาธารณภัย แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดสาธารณภัยไดอยางรวดเร็ว ครอบคลุม ทั่วถึง
ทุกพื้นที่และเหมาะสมกับประเภทสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
หนวยงานรับผิดชอบ
1) หนวยงานรับผิดชอบหลัก : กสทช., มท.
2) หนวยงานสนับสนุน : ทุกหนวยงานและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
กลยุทธที่ 4 สงเสริมการลงทุนดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยแบบมีสวนรวมจากภาครัฐ
เอกชน และภาคประชาสังคม ในระดับชาติ จังหวัด และทองถิ่น
การลงทุน ในการจัดการความเสี่ย งจากสาธารณภัยเปน สิ่งสนับ สนุน ใหการสรา งรากฐานใหมี
ความมั่นคงและยั่งยืน โดยสามารถดําเนินการไดทั้งมาตรการดานโครงสรางและดานไมใชโครงสราง เชน
ระบบโครงสรางพื้นฐาน มาตรการทางการเงิน ฯลฯ และใชกระบวนการสรางความเปนหุนสวนเขามาเปนกลไก
ในการขับเคลื่อนใหเกิดการลงทุนเพื่อการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหบรรลุเปาหมาย
(1) แนวทางปฏิบัติในการสงเสริมใหภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีการลงทุนแบบมี
สวนรวมดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยการนําผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีดานการลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาเปนขอมูลพิจารณาประกอบการลงทุน เชน ภาครัฐโดยการจัดสรรงบประมาณ
ในการปอ งกัน และลดความเสี่ย งดว ยการลงทุน ในการบํา รุง บูร ณะโครงสรา งพื้น ฐานเดิม และกอ สรา ง
โครงสรา งพื ้น ฐานใหมด ว ยนวั ตกรรมที่ ตอบโจทยการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย และการเปลี่ย นแปลง
ภูมิอากาศ การกอสรางระบบปองกันน้ําทว ม ระบบชลประทานสําหรับภัยแลง ภาคเอกชนโดยการลงทุน
โครงสรางเพื่อปองกันและลดความเสี่ยงของตนเอง เชน สรางคันปองกันน้ํารอบนิคม การลงทุนในระบบดานการ
ปองกันอัคคีภัย ดานพลังงาน เปนตน ภาคประชาชนโดยการลงทุนในการสรางพื้นที่อยูอาศัยและพื้นที่ทํากิน
ของตนเองใหมีความปลอดภัย
(2) แนวทางปฏิบัติในการเสริมสรางความเปนหุนสวนระหวางภาครัฐ เอกชน และประชาชน
(Public Private People Partnership : PPPP) ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในทุกระดับ เพื่อให
เกิดความเปนเจาของรวมกันในการดําเนินการ ผลประโยชน และความรับผิดชอบ ตัวอยางเชน โครงการปดทอง
หลังพระ โครงการที่รัฐสงเสริมใหภาคเอกชนและชุมชนรวมดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนโดยคํานึงถึงผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอม ที่กอใหเกิดสาธารณภัย โครงการกอสรางระบบปองกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัยโดย
บูรณาการการใชทรัพยากร/ เครื่องมือ/เครื่องจักร/ งบประมาณ รวมกัน เปนตน
(3) แนวทางปฏิบัติในการกําหนดกลไก/มาตรการทางการเงินและการคลัง เพื่อการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย เชน การจัดตั้งกองทุนการจัดการสาธารณภัย มาตรการยกเวนหรือลดภาษีสําหรับ
ผูประกอบการและประชาชน เพื่อจูงใจใหตระหนักถึงสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เชน การสรางสิ่งปลูกสราง
เพื่อรองรับสาธารณภัย สถาบันการศึกษามีหลักสูตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เปนตน
119 I (ราง) แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ….

(4) แนวทางปฏิบัติในการสงเสริมธุรกิจประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย และขยาย
ขอบเขตใหครอบคลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ใหทั่วถึงและเปนธรรม เพื่อกระจายความ
เสี่ยงและลดภาระที่เกิดจากผลกระทบจากสาธารณภัย เชน ภาครัฐ จัดตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนระบบ
ประกันภัยดานสาธารณภัย การกําหนดมาตรการ/แนวทางเพื่อจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเบี้ยประกันบางสวน
ใหกับผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่เสี่ยงจากสาธารณภัย ภาครัฐทําขอตกลงกับบริษัทประกันภัยในระดับสากล
เพื่อรับประกันสาธารณภัย
หนวยงานรับผิดชอบ
1) หนวยงานหลัก : กค., มท., อว., ศธ., วธ., สธ., องคกรธุรกิจ
2) หนวยงานสนับสนุน : ทุกหนวยงานและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
กลยุทธที่ 5 เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
การมีส ว นรว มของทุก ภาคสว นในการจัด การความเสี่ย งจากสาธารณภัย ไดแ ก ภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โดยสรา งขีดความสามารถในการปฏิบัติติงานรว มกัน อยางสอดคลองเปน
ไปในทิศ ทางเดีย วกัน รวมถึง การสรา งชุม ชนที ่ม ีภ ูมิคุ ม กัน จากสาธารณภัย ยึด หลัก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
มาประยุกตใชโดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาไปสูสังคมที่มีความปลอดภัย
(1) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาความรวมมือระหวางภาคีเครือขาย ภาคประชาชน อาสาสมัคร
และอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเจาหนาที่รัฐ โดยสงเสริมการรวมคิด รวมดําเนินการ รวมวางแผนในการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้
(1.1) การสรางจิตสํานึกการทํางานรวมกันและการแสวงหาผูรวมดําเนินการ โดยการ
เสริมสรางองคความรูดานการจัดการสาธารณภัย โดยการฝกอบรมใหความรูดานการจัดการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแกผูนําชุมชนรวมถึงคนในชุมชน เพื่อกระตุนใหชุมชนตระหนักถึงสภาพความเสี่ยงในพื้นที่และเขา
มามีสวนรวมในทุกภาคสวนทุกขั้นตอนของการจัดการสาธารณภัย
(1.2) การสรางขอตกลงและรว มกัน วางแผน (Partnership Agreement & Action
Planning) โดยสรางแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัยระดับชุมชน โดยมุงเนนการวางกลไกขับเคลื่อน
กิจกรรมการลดความเสี่ยงจากในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีชุมชนเปนศูนยกลางในการวางแผนเตรียมพรอม
รับมือปองกันจัดการบรรเทาและฟนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย
(1.3) การกํากับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อใชเปนเครื่องมือทบทวนผลการดําเนินงานการ
ดําเนิ นการรวมกัน ว ามีความก าวหน าหรื อประสบผลสําเร็จตามที่กําหนดไว และนําผลจากการติดตาม
และประเมินผลมาใชพัฒนาแนวทางการพัฒนาความรวมมือที่มีประสิทธิภาพตอไป
(1.4) สรางความเขมแข็งและความตอเนื่องของเครือขายอยางยั่งยืน โดยใชงานวิจัยในการ
แสวงหาทางเลือกในการทํากิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธและการแสวงหาแกนนําเครือขาย เชน การฝก
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบมีสวนรวมอยางตอเนื่อง การสรางระบบจูงใจการจัดหาทรัพยากร
สนับสนุนอยางพอเพียงในการใหความชวยเหลือหรือแกไขปญหา
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(2) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาศักยภาพชุมชนหรือเมืองใหมีขีดความสามารถในการรับมือ
และปรับตัวกับสถานการณสาธารณภัยที่เปลี่ยนแปลงไป (Smart Community/City) โดยสรางชุมชนและ
เมืองใหมีความรู มีทักษะและเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน/เมืองบนกรอบแนวคิด “ความพรอม รับมือและ
ฟนกลับเร็ว (Resilience)” ทั้งนี้ มีแนวปฏิบัติตามการสรางเมืองปลอดภัยอยางยั่งยืนของสํานักงานลดความ
เสี่ยงภัยพิบัติแหงสหประชาชาติ 10 ประการ ดังนี้
(2.1) การมี อ งค ก รและการประสานงานเพื่ อ สร า งการรั บ รู ความตระหนั ก และเตรี ย ม
ความพรอมดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับพื้นที่อยางมีสวนรวมกับภาคสวนตางๆ
(2.2) มี ก ารจั ด สรรงบประมาณ และการสร า งแรงจู ง ใจทุ ก ระดั บ ในสั ง คมให มี ก ารลงทุ น
เพื่อการลดความเสี่ย งจากสาธารณภัย
(2.3) ปรับปรุงขอมูลภัยและขอมูลความเปราะบางใหเปนปจจุบัน รวมทั้งมีการประเมินความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อนําไปสูการตัดสินใจและวางแผนพัฒนาเมืองอยางเหมาะสม
(2.4) การลงทุ น ด า นโครงสรา งพื้ น ฐานโดยคํา นึง ถึง ปจ จั ย ทางดา นการลดความเสี่ย งจาก
สาธารณภัย
(2.5) การประเมิ น และปรั บ ปรุ ง สถานศึ ก ษาและสถานพยาบาลให มี ค วามปลอดภั ย จาก
สาธารณภัย
(2.6) การบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง และจัดสรรพื้นที่ที่มีความปลอดภัย
จากสาธารณภัยอยางเทาเทียม
(2.7) จั ด ให มี ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาด า นการลดความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย ในสถานศึ ก ษา
และชุมชน
(2.8) อนุ รั ก ษ ร ะบบนิ เ วศวิ ท ยา และจั ด ให มี แ นวป อ งกั น ลดผลกระทบจากภั ย พิ บั ติ
โดยใชโครงสรางทางธรรมชาติ
(2.9) พัฒนาระบบการแจงเตือนภัยลวงหนาและเสริมสรางศักยภาพเรื่องการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
รวมทั้งการฝกซอมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2.10) ประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัยเพื่อเปนขอมูลในการดําเนินการ
ฟนสภาพและซอมสรางที่อยูอาศัย และสภาพชีวิตความเปนอยูของผูไดรับผลกระทบ รวมทั้งเปนขอมูลในการ
กําหนดแนวทางมาตรการที่สามารถสนับสนุนการจัดการในภาวะฉุกเฉินในอนาคต
หนวยงานรับผิดชอบ
1) หนวยงานหลัก : มท., พม, อว., ศธ. และสภากาชาดไทย
2) หนวยงานสนับสนุน : ทุกหนวยงานและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
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