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ค�ำน�ำ
แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 - 2564 จัดท�ำขึ้นโดยพิจารณา
ถึ ง ความสอดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงกั บ กรอบการด� ำ เนิ น งานเซนไดเพื่ อ การลดความเสี่ ย งจากภั ย พิ บั ติ
พ.ศ. 2558 - 2573 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 นโยบายรัฐบาล
นโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 และนโยบายกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งแผนต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณภัยของประเทศ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ
ประเทศ
แผนยุ ท ธศาสตร์ ฉ บั บ นี้ มุ ่ ง เน้ น ให้ ก รมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เป็ น องค์ ก รชั้ น น� ำ
ด้านการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยในระดับสากล เพือ่ ประเทศไทยปลอดภัยอย่างยัง่ ยืน โดยการเพิม่ ศักยภาพ
ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การช่วยเหลือสงเคราะห์ และฟื้นฟูให้มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน
ตามหลักสากล ภายใต้แนวทางของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 รวมทั้ง
การบูรณาการด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยระหว่างหน่วยงานเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งใน
และต่างประเทศ ให้มีเอกภาพและสร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชน เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร
และเครือข่ายให้มคี วามรู้ ตระหนัก มีวฒ
ั นธรรมความปลอดภัย และการมีสว่ นร่วมในการจัดการความเสีย่ งจาก
สาธารณภัยตามแนวทางประชารัฐ  ซึง่ เป็นเป้าหมายทีอ่ งค์กรต้องร่วมกันขับเคลือ่ นวิสยั ทัศน์ และพันธกิจ ภายใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก�ำหนดขึ้นให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร
ในทุกระดับให้มปี ระสิทธิภาพทัง้ ในเชิงนโยบายและในทางปฏิบตั ิ เพือ่ ลดความเสีย่ งจากสาธารณภัย ทีจ่ ะท�ำให้
เกิดผลกระทบในชีวิตและทรัพย์สินกับประชาชนให้น้อยที่สุด และน�ำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไป

(นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ)
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พฤศจิกายน ๒๕๕๙

แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 - 2564

สารบัญ

					
ค�ำน�ำ
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทน�ำ					
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS)
1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรน�ำมาวิเคราะห์กลยุทธ์
ในด้านต่างๆ (TOWS MATRIX)
1.3 กลยุทธ์และทางเลือกการด�ำเนินงาน
1.4 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 – 2564
2.1 วิสัยทัศน์
2.2 พันธกิจ
2.3 แผนยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ /กลยุทธ์
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิม่ ศักยภาพการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย การช่วยเหลือ
สงเคราะห์ และฟื้นฟูให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามหลักสากล
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ระหว่างหน่วยงานและเครือข่าย ทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศให้มี
ความเป็นเอกภาพ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชน เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น
อาสาสมัคร และเครือข่าย ให้มีความรู้ ตระหนัก มีวัฒนธรรมความปลอดภัย
และมีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ตามแนวทางประชารัฐ
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรและบุคลากรไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
และสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงได้
ภาพรวมยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ของแผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
แผนที่ยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 – 2564
(Strategy Map)
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บทสรุปผู้บริหาร
เนื่องด้วยแผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2555 – 2559 จะสิ้นสุด
ในปี พ.ศ. 2559 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภั ย ขึ้ น เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการปฏิ บัติภารกิ จด้ า นการป้ อ งกั นและบรรเทาสาธารณภั ย
ทีส่ อดคล้องกับสภาวการณ์การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั ทัง้ ด้านนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล
ทีเ่ น้นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564
การลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ภิ ายใต้กรอบการด�ำเนินงานเซนได แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2557 – 2561 และแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2556 – 2561 โดยมุง่ เน้นการขับเคลือ่ นภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสูก่ ารเป็นองค์กร
ชัน้ น�ำด้านการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยทีม่ มี าตรฐานในระดับสากลเพือ่ สร้างให้เกิดความปลอดภัย
อย่างยั่งยืนด้านสาธารณภัยของประเทศไทย
กระบวนการในการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 – 2564
ครอบคลุมภารกิจการพิจารณาและวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(SWOT Analysis) ประกอบด้วยการวิเคราะห์ จุดแข็ง และจุดอ่อนขององค์กร โอกาสและอุปสรรคของ
องค์กรในมิติต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และน�ำปัจจัยแต่ละ
ประการมาจับคูก่ นั (TOWS Matrix) และก�ำหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ รวมทัง้ การรวบรวมและวิเคราะห์
ความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง จากการวิเคราะห์ขา้ งต้น จึงน�ำไปสูก่ ารก�ำหนด
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ ดั และแนวทางการด�ำเนินงานของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยกลยุทธ์การด�ำเนินงานทีก่ ำ� หนดขึน้ ในแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ จะเป็นกลไกส�ำคัญในการแปลง
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ที่บรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ในอีก 5 ปีข้างหน้าของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 – 2564 ประกอบด้วย
1. วิสัยทัศน์
		
“ เป็นองค์กรชัน้ น�ำด้านการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยในระดับสากล เพือ่ ประเทศไทย
ปลอดภัยอย่างยั่งยืน ”
2. พันธกิจ
1) พัฒนาระบบ กลไกการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยของประเทศไทย และด�ำเนินการ
จัดการสาธารณภัย ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยให้มีมาตรฐานสากล
2) บูรณาการความร่วมมือองค์กรและเครือข่ายด้านการจัดการสาธารณภัยทัง้ ภายในประเทศ
และต่างประเทศ

แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 - 2564

3) พัฒนาระบบ ทรัพยากร และเครือข่าย ให้มีความพร้อมและเพียงพอในการป้องกันและ
ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
4) ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
5) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักให้แก่ทุกภาคส่วน
6) ช่วยเหลือสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัยและบรรเทาทุกข์ในเบือ้ งต้นแก่ผปู้ ระสบภัย พัฒนาระบบ
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
7) ฟืน้ ฟูบรู ณะพืน้ ทีป่ ระสบภัยทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากสาธารณภัยให้กลับสูส่ ภาพปกติโดยเร็ว
และพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม
8) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในแต่ละระดับ
3. ยุทธศาสตร์
		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิม่ ศักยภาพการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย การช่วยเหลือสงเคราะห์
และฟื้นฟูให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามหลักสากล ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ 6 กลยุทธ์

กลยุทธ์

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย การช่วยเหลือสงเคราะห์และฟื้นฟูให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามหลักสากล
การลดความเสี่ยงและ
ความสูญเสียจาก
สาธารณภัย

การจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย มีประสิทธิภาพ
มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล

การช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย ฟื้นฟูบูรณะพื้นที่
ประสบสาธารณภัย ด้วยความ
รวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม

ทรัพยากรในการจัดการ
สาธารณภัย มีเพียงพอและมี
ความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน

พัฒนาและลงทุนในเทคโนโลยี
พัฒนาเพิ่ม
ศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการจัดการความเสี่ยง
ช่วยเหลือสงเคราะห์
ประสิทธิภาพ ผู้ประสบภัย ฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ จากสาธารณภัยให้เป็นไปตาม พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และทรัพยากร ในระบบ
กลไกการจัดการ ประสบสาธารณภัย ด้วยความ มาตรฐานตามหลักสากล และ ทางด้านการจัดการ เตือนภัย ระบบสื่อสาร และจัดการ
ความเสี่ยงจาก รวดเร็วทั่วถึง และเป็นธรรม พัฒนามาตรฐานให้เทียบเท่าใน
ความเสี่ยงจาก สาธารณภัย ให้เพียงพอและมีความพร้อม
ต่อการปฏิบัติงาน
สาธารณภัย
สาธารณภัย
ระดับสากล

พัฒนาระบบในการ
ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในแต่ละ
ระดับ

		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการด้านการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานและ
เครือข่าย ทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศให้มีความเป็นเอกภาพ ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์ 5 กลยุทธ์

กลยุทธ์

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานและเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศให้มีความเป็นเอกภาพ
การบูรณาการความร่วมมือเครือข่าย
ให้เป็นเอกภาพและมีการด�ำเนินการ
ไปในทิศทางเดียวกัน

เครือข่ายระหว่างประเทศมีความร่วมมือ
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

บูรณาการเครือข่าย สร้างการมีส่วนร่วมใน
พัฒนาเชื่อมโยงคลังข้อมูล
เสริมสร้างความร่วมมือเครือข่าย
การขับเคลื่อนผลักดันการด�ำเนินการตาม ระหว่างประเทศ และสร้างบทบาทน�ำ สาธารณภัยแห่งชาติ ให้มีความ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นเอกภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการความเสี่ยงจาก
แห่งชาติ และแผนการจัดการความเสี่ยงจาก สาธารณภัยในเวทีระหว่างประเทศ สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
สาธารณภัยด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสิทธิภาพ
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คลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติได้รับ
การบูรณาการเพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์
ด้านการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทฺธิภาพ
ปรับปรุงแก้ไข
กฎระเบียบที่
เป็นอุปสรรคต่อ
การด�ำเนินงาน

พัฒนาระบบการ
วิเคราะห์และประเมิน
ความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยที่เชื่อมโยง
กับหน่วยงานเครือข่าย

		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชน เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร
และเครือข่าย ให้มคี วามรู้ ตระหนัก มีวฒ
ั นธรรมความปลอดภัย และมีสว่ นร่วมในการจัดการความเสีย่ งจาก
สาธารณภัยตามแนวทางประชารัฐ ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์

กลยุทธ์

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชน เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร และเครือข่าย ให้มีความรู้ ตระหนัก มีวัฒนธรรมความปลอดภัย
และมีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแนวทางประชารัฐ
ประชาชน เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร และ
เครือข่ายมีความรู้ ตระหนัก มีวัฒนธรรมความปลอดภัย
และมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เสริมสร้างศักยภาพ ความเข้มแข็งของ
ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร และเครือข่าย
ให้มีภูมิคุ้มกันและความพร้อมในการจัดการ
ความเสี่ยงจาก สาธารณภัยเบื้องต้นได้ด้วย
ตนเอง

ประชาชน เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร และเครือข่ายมีภูมิคุ้มกันและ
มีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเบื้องต้นได้
ด้วยตนเอง

เผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย สร้างการเรียนรู้
ตระหนัก จิตส�ำนึกมีส่วนร่วม และเตรียมรับมือ
กับสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น

จัดตั้งสถาบันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับประเทศ
และจัดให้มีการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ และให้มีการจัดการฝึกอบรม
ร่วมกับต่างประเทศ

		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาองค์กรและบุคลากรไปสูก่ ารเป็นองค์กรทีม่ ขี ดี สมรรถนะสูง และสามารถ
รองรับความเปลี่ยนแปลงได้ ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์

เป้าประสงค์

บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพ

ขีดความสามารถขององค์กรเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาองค์กรและบุคลากรไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงได้

การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งพัฒนา
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRD , HRM)

เสริมสร้างศักยภาพองค์กรในการด�ำเนินงาน

4. การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 – 2564
ประกอบด้วย
1) การสื่อสารถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ กลไกการสื่อสารถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สามารถ
ท�ำได้หลายช่องทาง อาทิเช่น การมอบนโยบาย ค�ำสั่งมอบหมายงาน การจัดท�ำบันทึกข้อตกลง จัดประชุม
ชี้แจง การสัมมนา จัดท�ำเอกสารแจ้งเวียน / เผยแพร่ทางเอกสาร ทางอินทราเน็ต / อินเทอร์เน็ต เป็นต้น
2) การจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี (Action Plan) เป็นสิ่งส�ำคัญในการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการยืนยันความส�ำเร็จในการปฏิบัติภารกิจ
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�ำหนดไว้ ภายใต้แผนงาน / โครงการต่างๆ โดยใช้หลักการบริหารโครงการ คือ
การวิเคราะห์ ก�ำหนด วางแผน ด�ำเนินงาน ติดตาม ควบคุม และประเมินผลโครงการ

แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 - 2564

3) การก�ำกับติดตามและประเมินผลสัมฤทธิข์ องแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั กิ าร แบ่งเป็น

3 ช่วงเวลา
			v ช่วงก่อนการด�ำเนินงานตามแผน มุ่งเน้นการติดตามว่าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ทีก่ ำ� หนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ได้รบั การขับเคลือ่ นไปสูแ่ ผนปฺฏบิ ตั กิ ารอย่างครบถ้วนตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้
หรือไม่
			v ช่วงระหว่างการด�ำเนินงานตามแผน มุ่งเน้นการติดตามความก้าวหน้าของการด�ำเนินงาน
ตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมทีก่ ำ� หนดไว้ ว่ามีความก้าวหน้าเป็นไปตามแผนงานและแผนงบประมาณ
ที่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้หรือไม่
			v ช่วงสิ้นสุดการด�ำเนินงาน มุ่งเน้นการประเมินผลการด�ำเนินงานทั้งในส่วนของผลผลิต
(Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ทั้งในด้านเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถประเมินได้
ทั้งในส่วนของการประเมินแผนปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการพิจารณาว่าแผนประจ�ำปีที่ด�ำเนินงานมีความส�ำเร็จ
ตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้หรือไม่ รวมถึงการประเมินแผนยุทธศาสตร์ เพือ่ ให้ทราบว่าเป้าหมายระยะปานกลาง
ที่ก�ำหนดไว้มีแนวโน้มของความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นตามที่ก�ำหนดไว้หรือไม่
4) การถ่ายทอดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด สู่ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล การถ่ายทอด
เป้าประสงค์และตัวชีว้ ดั จากระดับองค์กรสูร่ ะดับหน่วยงานและระดับบุคคล เป็นกลไกหนึง่ ในการขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์ฯ รวมถึงระบบการประเมินผลที่มีความชัดเจน สอดคล้องกันในแต่ละระดับ
แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 – 2564 ฉบับนี้ ถือเป็นกรอบ
ทิศทาง การด�ำเนินงานภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในอนาคต เพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย มุง่ สูก่ ารเป็นองค์กรชัน้ น�ำด้านการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยในระดับสากล เพือ่ ประเทศไทย
ปลอดภัยอย่างยั่งยืน
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บทน�ำ
พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ก�ำหนดให้กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการด�ำเนินการเกีย่ วกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของประเทศ มีหน้าทีจ่ ดั ท�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ การศึกษาวิจยั เพือ่ หามาตรการ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติและประสานการปฏิบัติ การสนับสนุน
และช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และการสงเคราะห์เบือ้ งต้นแก่ผปู้ ระสบภัย ผูไ้ ด้รบั ภยันตรายหรือ ผูไ้ ด้รบั ความเสียหาย
จากสาธารณภัย การแนะน�ำ ให้ค�ำปรึกษาและอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่หน่วยงาน
ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาคเอกชน การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การด�ำเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ ประกอบกับกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 เพือ่ ให้สามารถขับเคลือ่ น
ภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จึงได้จดั ท�ำแผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2555 – 2559 เป็นกรอบ
ทิศทางในการด�ำเนินงานและการพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
สืบเนือ่ งจากสภาวการณ์การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั ทัง้ ด้านนโยบายการบริหารประเทศ
ของรัฐบาลทีเ่ น้นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน การบูรณาการเพือ่ ลดความซ�ำ้ ซ้อน มีความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
พ.ศ. 2555 - 2559 เพื่อจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 - 2564
เพื่อใช้ประโยชน์เป็นกรอบทิศทางในการจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี
ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 และระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิม่ เติม ลักษณะ 2 การบริหารงบประมาณรายจ่ายส�ำหรับ
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การบริหารงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสอดรับกับ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รวมถึงสามารถสนองตอบต่อนโยบายการบริหารของกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตอบสนองต่อการบริหารงานของประเทศและแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) รวมถึงแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555 - 2561

แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 - 2564
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แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ จึงเป็นการมุ่งเน้นให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นองค์กรชั้นน�ำ
ในระดับสากลด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อประเทศไทยปลอดภัยอย่างยั่งยืน โดยมี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย การช่วยเหลือสงเคราะห์และฟื้นฟู
ให้มปี ระสิทธิภาพ และมีมาตรฐานตามหลักสากล ตามแนวทางของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2558 โดยเริ่มจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย ขยายผลไปยั ง ภาคี เ ครื อ ข่ า ย
ด้านสาธารณภัยให้มศี กั ยภาพในการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยทีเ่ ป็นไปในทิศทางเดียวกันทัง้ ประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยระหว่างหน่วยงานและเครือข่าย
ทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศให้มีความเป็นเอกภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชน
เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร และเครือข่าย ให้มีความรู้ ตระหนัก มีวัฒนธรรมความปลอดภัย
และมีสว่ นร่วมในการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยตามแนวทางประชารัฐ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
องค์กรและบุคลากรไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้
พร้อมทั้งก�ำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะใช้ในการวางแผนเพื่อให้องค์กรมีความพร้อมทั้งในด้านวิชาการ
ด้านอ�ำนวยการ และด้านปฏิบัติการ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดไว้ร่วมกันได้
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ส่วนที่ 1

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 - 2564

3

ส่วนที่

1

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS)

1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS)
จากข้อมูลการด�ำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ผ่านมา ด้วยความมุ่งหวังให้
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นองค์กรหลักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ
จึงได้กำ� หนดให้มกี ระบวนการในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ โดยน�ำผลการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา ปัญหา ข้อจ�ำกัด
และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT
ANALYSIS) รวมทัง้ มีการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2560 – 2564 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2558 - มกราคม 2559 สรุปเป็นประเด็นจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และภัยคุกคาม ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths: S)
n S1 มีพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พ.ศ. 2550 ก�ำหนดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการขับเคลื่อนงาน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
n S2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในหลายสาขา
สามารถน�ำความรู้และทักษะที่หลากหลายมาใช้ใน
การจัดการสาธารณภัย
n S3 ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการสาธารณภัย
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่เกิดสาธารณภัย
อย่างทันท่วงที และทั่วถึง
n S4 มีแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็น
แนวทางกรอบการด�ำเนินการจัดการสาธารณภัยของ
ประเทศ
n S5 มีส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครอบคลุม
ทุกจังหวัด
n S6 มีอ�ำนาจในการใช้วงเงินทดรองราชการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556
n S7 ผู้บริหารหน่วยงานที่มีความเข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์และ
ประสบการณ์ สามารถประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
และแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
n S8 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พัฒนา ฝึกอบรม ฝึกซ้อม และการปฏิบัติ
แก่บุคลากรของหน่วยงานในภาครัฐ เอกชน และประชาชน

จุดอ่อน (Weaknesses: W)
n W1 ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและ

ทักษะเฉพาะด้าน ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน
n W2 เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรในการด�ำเนินงาน
ไม่เพียงพอ ขาดความพร้อม
n W3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล
ด้านสาธารณภัยระดับประเทศที่ยังขาดความเชื่อมโยง
สมบูรณ์ เป็นเอกภาพ ไม่เป็นรูปแบบและมาตรฐาน
n W4 ขาดความต่อเนื่องในการประชาสัมพันธ์ให้สังคม
ได้ทราบภารกิจ บทบาทหน้าที่ ภาพลักษณ์หน่วยงาน
n W5 งานวิจัยและพัฒนาในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ไม่ได้น�ำมาปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
จัดการด้านสาธารณภัย
n W6 ไม่มีหน่วยงานระดับอ�ำเภอ ท�ำให้การเชื่อมโยง
ประสานงาน สนับสนุนในพื้นที่ไม่คล่องตัวและ
มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
n W7 ขาดการผลักดันให้เครือข่ายท้องถิ่นเข้ามาบริหาร
จัดการสาธารณภัย

ตารางที่ 1.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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โอกาส (Opportunities: O)

ภัยคุกคาม (Threats: T)

n O1 เครือข่ายการท�ำงานด้านการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย ครอบคลุมทุกพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น
ภาคประชาชน มูลนิธิ อาสาสมัคร ชุมชน
n O2 รัฐบาลให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการ
สาธารณภัย และให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
n O3 ประชาชนมีความสนใจเรื่องสาธารณภัยมากขึ้น
เกิดการตื่นตัว และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
n O4 การน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เครื่องมือ อุปกรณ์ใหม่ๆ
มาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
n O5 มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศให้
ความร่วมมือและการสนับสนุนองค์ความรู้ในการบริหาร
จัดการสาธารณภัย
n O6 กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน เป็นโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถ
องค์ความรู้เจ้าหน้าที่ และสร้างความร่วมมือในการ
ท�ำงานร่วมกัน
n O7 ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับภัยพิบัติในประเทศอื่นๆ
สามารถน�ำมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการป้องกัน
และน�ำความรู้ไปถ่ายทอดได้
n O8 นโยบายรัฐบาลให้ความส�ำคัญกับการจัดท�ำคลังข้อมูล
ด้านสาธารณภัยแห่งชาติ
n O9 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ช่วยผลักดันให้ภาคีเครือข่ายด�ำเนินงานไปในทิศทาง
เดียวกัน

n T1 สาธารณภัยที่มีแนวโน้มของความรุนแรงและมี

ความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การบริหารจัดการ
สาธารณภัย มีความยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น
n T2 ความร่วมมือขององค์กรเครือข่าย และการบูรณาการ
แผนงานกับหน่วยงานภายนอกยังไม่สมบูรณ์ ท�ำให้
แก้ปัญหาแบบแยกส่วน ส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการแก้ปัญหาภัยพิบัติ
n T3 ความคาดหวังของประชาชน ผู้ประสบภัย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
n T4 ประชาชนขาดความรู้ จิตส�ำนึก ความตระหนักของ
ประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รอรับ
ความช่วยเหลือจากภาครัฐ
n T5 สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
n T6 การขยายตัวของชุมชนเมืองและขาดการวางผังเมือง
ที่ดีท�ำให้เกิดพื้นที่เสี่ยงภัยและก่อให้เกิดความเสียหาย
ที่รุนแรง
n T7 การใช้ระเบียบและหลักเกณฑ์เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยขาดความคล่องตัว มีขั้นตอนมาก
n T8 นโยบายด้านอัตราก�ำลังของรัฐบาลไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการอัตราก�ำลังของกรม

ตารางที่ 1.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรน�ำมาวิเคราะห์กลยุทธ์ในด้านต่างๆ
(TOWS MATRIX)
กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)
o การพัฒนาเพิม่ ประสิทธิภาพกลไกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการจัดท�ำแผนแม่บท
		
ในสาธารณภัยด้านต่างๆ การซักซ้อมแผน / แสวงหาพื้นที่ต้นแบบเพื่อการพัฒนา / กองทุน
เพื่อการจัดการสาธารณภัย
o การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและการบูรณาการเครือข่ายในการจัดการสาธารณภัยทั้งในและ
ต่างประเทศ
o การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมเข้ามาใช้ในการจัดการสาธารณภัย
o การเผยแพร่องค์ความรู้ สร้างการรับรู้ ตระหนัก และเตรียมรับมือกับสาธารณภัยทีอ่ าจจะเกิดขึน้
ท�ำให้ผู้รับข่าวสารสามารถรับรู้และเข้าใจได้ง่าย
o การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการด้านสาธารณภัยโดยสร้าง
ความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
o การสร้างสถาบันหรือศูนย์ฝกึ อบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ครอบคลุมทุกพืน้ ที่
ของประเทศ
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)
o การพัฒนาเพิม่ ประสิทธิภาพกลไกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านกลไกการเฝ้าระวัง
และแจ้งเตือนภัย / การติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผน
o การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบทีเ่ ป็นปัญหาอุปสรรคต่อการด�ำเนินงาน และพัฒนาให้สอดรับกับ
		
สถานการณ์ปัจจุบัน
กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy)
o การพัฒนาเครือ่ งมือ อุปกรณ์ เครือ่ งจักรในการจัดการสาธารณภัย ให้มคี วามพร้อมและเพียงพอ
		
ต่อการปฏิบัติ
o การจัดท�ำและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านสาธารณภัยระดับประเทศ ให้มี
		
ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก เพิ่มประสิทธิภาพ
		
การเข้าถึงข้อมูล และพัฒนาฐานข้อมูลทีห่ น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสามารถน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้
o การส่งเสริมให้งานวิจยั และองค์ความรูท้ างด้านการบริหารจัดการด้านสาธารณภัยน�ำไปใช้ประโยชน์
		
ในการจัดการสาธารณภัย
o การประชาสัมพันธ์ ภารกิจ บทบาทหน้าที่ ภาพลักษณ์ขององค์กร ช่องทางการประชาสัมพันธ์
ที่เข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
o การพัฒนาบุคลากร (ศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ) และระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคล (โครงสร้าง จ�ำนวน หน่วยงานในระดับอ�ำเภอ การแต่งตั้งโยกย้าย ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ)
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กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)
o การเสริมศักยภาพ ความเข้มแข็งของท้องถิน่ ให้มคี วามพร้อมสามารถในการจัดการสาธารณภัย
เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
1.3 กลยุทธ์และทางเลือกการด�ำเนินงาน
จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร สรุปกลยุทธ์และทางเลือก
การด�ำเนินงานได้ ดังนี้
1. การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การจัดท�ำแผนแม่บท
การจัดการสาธารณภัยด้านต่างๆ / กลไกการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย / การซักซ้อมแผน /
การติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผน / แสวงหาพื้นที่ต้นแบบเพื่อการพัฒนา /
กองทุนเพื่อการจัดการสาธารณภัย)
2. การเสริมศักยภาพ ความเข้มแข็งของท้องถิน่ ให้มคี วามพร้อมสามารถในการจัดการสาธารณภัย
เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
3. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและการบูรณาการเครือข่ายในการจัดการสาธารณภัยทั้งในและ
ต่างประเทศ
4. การพัฒนาเครือ่ งมือ อุปกรณ์ เครือ่ งจักรในการจัดการสาธารณภัย ให้มคี วามพร้อมและเพียงพอ
		
ต่อการปฏิบัติ
5. การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม เข้ามาใช้ในการจัดการสาธารณภัย
6. การจัดท�ำและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านสาธารณภัยระดับประเทศ
		
ให้มคี วามถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบนั เชือ่ มโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก เพิม่ ประสิทธิภาพ
		
การเข้าถึงข้อมูล และพัฒนาฐานข้อมูลทีห่ น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสามารถน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้
7. การเผยแพร่องค์ความรู้ สร้างการรับรู้ ตระหนัก และเตรียมรับมือกับสาธารณภัยทีอ่ าจจะเกิดขึน้
ท�ำให้ผู้รับข่าวสารสามารถรับรู้และเข้าใจได้ง่าย
8. การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการด้านสาธารณภัย โดยสร้าง
		
ความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ และน�ำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการ
สาธารณภัย
9. การสร้างสถาบันหรือศูนย์ฝกึ อบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ครอบคลุมทุกพืน้ ที่
ของประเทศ
10. การประชาสัมพันธ์ ภารกิจ บทบาทหน้าที่ ภาพลักษณ์ขององค์กร ช่องทางการประชาสัมพันธ์
ที่เข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
11. การพัฒนาบุคลากร (ศักยภาพ ความรูค้ วามสามารถ ทัศนคติ) และระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคล (โครงสร้าง จ�ำนวน หน่วยงานในระดับอ�ำเภอ การแต่งตั้งโยกย้าย ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ)
12. การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการด�ำเนินงาน และพัฒนาให้สอดรับ
กับสถานการณ์ปัจจุบัน
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1.4 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT ANALYSIS) และผลการวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สามารถระบุความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้
ด้านพันธกิจ

ด้านปฏิบัติการ

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านทรัพยากรบุคคล

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
n ความร่วมมือขององค์กรเครือข่าย และการบูรณาการแผนงานกับหน่วยงาน
ภายนอกยังไม่สมบูรณ์ ขาดการผลักดันให้เครือข่ายท้องถิ่นเข้ามาบริหาร
จัดการสาธารณภัยท�ำให้แก้ปัญหาแบบแยกส่วน ส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการแก้ปัญหาจากสาธารณภัย
n ประชาชนขาดความรู้ จิตส�ำนึกความตระหนักของประชาชนในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย รอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ
n งานวิจย
ั และพัฒนาในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่ได้นำ� มาปรับปรุง
และพัฒนาการบริหารจัดการด้านสาธารณภัย
n สาธารณภัยทีม่ แี นวโน้มของความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากยิง่ ขึน้ ส่งผล
ให้การบริหารจัดการสาธารณภัยมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น
n เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรในการด�ำเนินงานไม่เพียงพอ ขาดความพร้อม
n ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านสาธารณภัยระดับประเทศ
ที่ยังขาดความเชื่อมโยง สมบูรณ์ เป็นเอกภาพ ไม่เป็นรูปแบบและมาตรฐาน
n การขาดความต่อเนื่องในการประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้ทราบภารกิจ บทบาท
หน้าที่ ภาพลักษณ์หน่วยงาน
n การไม่มีหน่วยงานระดับอ�ำเภอ ท�ำให้การเชื่อมโยงประสานงาน สนับสนุนใน
พื้นที่ไม่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
n การใช้ระเบียบและหลักเกณฑ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยขาดความคล่องตัว
มีขั้นตอนมาก
n การขยายตัวของชุมชนเมืองและขาดการวางผังเมืองทีด
่ ที ำ� ให้เกิดพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย
และก่อให้เกิดความเสียหายที่รุนแรง
n การขาดแคลนบุคลากรทีม
่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญและทักษะเฉพาะด้าน ขาดทักษะ
ในการปฏิบัติงาน
n นโยบายด้านอัตราก�ำลังของรัฐบาลไม่สอดคล้องกับความต้องการอัตราก�ำลัง
ของกรม

ตารางที่ 1.3 การวิเคราะห์ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
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ด้านพันธกิจ

ด้านปฏิบัติการ

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านทรัพยากรบุคคล

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
n พระราชบัญญัตป
ิ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ก�ำหนดให้ กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงาน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
n แผนป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ เ ป็ น แนวทางกรอบการ
ด�ำเนินการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ช่วยผลักดันให้ภาคีเครือข่าย
ด�ำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
n รัฐบาลให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการสาธารณภัย และให้การสนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง
n กรอบความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศและการเข้ า สู ่ ป ระชาคมอาเซี ย น
เป็นโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถองค์ความรู้เจ้าหน้าที่ และสร้าง
ความร่วมมือในการท�ำงานร่วมกัน
n นโยบายรัฐบาลให้ความส�ำคัญกับการจัดท�ำคลังข้อมูลด้านสาธารณภัยแห่งชาติ /
ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับภัยพิบัติในประเทศอื่นๆ สามารถน�ำมาวิเคราะห์
เพื่อหาแนวทางในการป้องกัน และน�ำความรู้ไปถ่ายทอดได้
n ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ
ฟื้นฟูพื้นที่เกิดสาธารณภัยอย่างทันท่วงทีและทั่วถึง
n ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดตั้งครอบคลุมทุกจังหวัด
n อ�ำนาจในการใช้วงเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556
n เครือข่ายการท�ำงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครอบคลุม
ทุกพืน้ ที่ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการปฏิบตั งิ านร่วมกัน ภาครัฐ เอกชน ท้องถิน่
ภาคประชาชน มูลนิธิ อาสาสมัคร ชุมชน
n การน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เครื่องมือ อุปกรณ์ใหม่ๆ มาปรับใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
n หน่วยงานภาคีเครือข่ายทัง้ ในและต่างประเทศให้ความร่วมมือและการสนับสนุน
องค์ความรู้ในการบริหารจัดการสาธารณภัย
n ประชาชนมีความสนใจเรื่องสาธารณภัยมากขึ้น เกิดการตื่นตัวและเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
n บุคลากรมีความรู้ความสามารถในหลายสาขา สามารถน�ำความรู้และทักษะ
ที่หลากหลายมาใช้ในการจัดการสาธารณภัย
n ผู้บริหารหน่วยงานที่มีความเข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์และประสบการณ์ สามารถ
ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้
เป็นอย่างดี
n สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พัฒนา ฝึกอบรม
ฝึกซ้อม และการปฏิบตั แิ ก่บคุ ลากรของหน่วยงานในภาครัฐ เอกชน และประชาชน

ตารางที่ 1.4 การวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 - 2564
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ส่วนที่ 2

แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2560 – 2564

แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 - 2564

11

ส่วนที่

2

แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2560 – 2564

2.1 วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรชั้นน�ำด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับสากล
เพื่อประเทศไทยปลอดภัยอย่างยั่งยืน”
ความหมายของวิสัยทัศน์
เป้าหมายหลักของแผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 - 2564 เพือ่ มุง่ สู่
การเป็นองค์กรชัน้ น�ำในระดับภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียแปซิฟกิ ทีม่ กี ารจัดการความเสีย่ ง
จากสาธารณภัยที่มีมาตรฐานในระดับสากล เพื่อสร้างให้เกิดความปลอดภัยอย่างยั่งยืนด้านสาธารณภัย
ของประเทศ อันได้แก่ ท้องถิ่น ชุมชน ประชาชน ตระหนักถึงความเสี่ยง เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขและมี
ความพร้อมรับภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของตนเอง ไม่เกิดภัยในรูปแบบเดิมซ�้ำซ้อน หรือสามารถลด
ความเสี่ยงของภัยที่จะเกิดขึ้นให้มีความรุนแรงลดลง
“องค์กรชั้นน�ำ” หมายถึง เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียแปซิฟิก
“ระดับสากล” หมายถึง เป็นที่ยอมรับด้วยการน�ำมาตรฐานที่ใช้อยู่ทั่วโลก หรือการพัฒนา
มาตรฐานในระดับประเทศให้เป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศ
“ความปลอดภัยอย่างยัง่ ยืน” หมายถึง การจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยให้มคี วามเข้มแข็ง
ภายใต้ ห ลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยป้องกั นไม่ ให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งใหม่ ล ดความเสี่ ย งที่ มีอ ยู ่ เ ดิ ม
และการพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer)
2.2 พันธกิจ
1. พัฒนาระบบกลไกการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยของประเทศไทย และด�ำเนินการจัดการ
สาธารณภัย ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย ให้มีมาตรฐานสากล
2. บูรณาการความร่วมมือองค์กรและเครือข่ายด้านการจัดการสาธารณภัยทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ
3. พั ฒ นาระบบ ทรั พ ยากร และเครื อ ข่ า ย ให้ มี ค วามพร้ อ มและเพี ย งพอในการป้ อ งกั น
และลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรูด้ า้ นการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย เพือ่ สร้าง
การรับรู้และตระหนักให้แก่ทุกภาคส่วน
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6. ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย พัฒนาระบบการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
7. ฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว
และพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม
8. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในแต่ละระดับ
2.3 แผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 16 กลยุทธ์ 24 แนวทาง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิม่ ศักยภาพการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย การช่วยเหลือสงเคราะห์และ
ฟื้นฟูให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามหลักสากล ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ 10 แนวทาง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานและเครือข่าย
ทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศให้มีความเป็นเอกภาพ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 8 แนวทาง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชน เอกชน ชุมชน ท้องถิน่ อาสาสมัคร และเครือข่าย
ให้มีความรู้ ตระหนัก มีวัฒนธรรมความปลอดภัย และมีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ตามแนวทางประชารัฐ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 3 แนวทาง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรและบุคลากรไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และสามารถ
รองรับความเปลี่ยนแปลงได้ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 3 แนวทาง
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรชั้นน�ำด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับสากล
เพื่อประเทศไทยปลอดภัยอย่างยั่งยืน”
องค์กรชั้นน�ำ

ในระดับสากล

ความปลอดภัย
อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 1
เพิ่มศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย การช่วยเหลือสงเคราะห์
และฟื้นฟูให้มีประสิทธิภาพและ
มีมาตรฐานตามหลักสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2
บูรณาการด้านการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานและ
เครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งในและ
ต่างประเทศให้มีความเป็นเอกภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชน เอกชน ชุมชน
ท้องถิ่น อาสาสมัคร และเครือข่าย ให้มีความรู้
ตระหนัก มีวัฒนธรรมความปลอดภัย และมีส่วนร่วม
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ตามแนวทางประชารัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาองค์กรและบุคลากรไปสู่การเป็น
องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และสามารถ
รองรับความเปลี่ยนแปลงได้

รูปภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 - 2564

13

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย การช่วยเหลือ
สงเคราะห์และฟื้นฟูให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามหลักสากล
มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการจัดการสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามหลักสากล
โดยเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการจัดการสาธารณภัย อาทิ การจัดท�ำแผนแม่บทสาธารณภัยด้านต่างๆ
กลไกการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การติดตามประเมินผล
การด�ำเนินงานตามแผน การแสวงหาพืน้ ทีต่ น้ แบบเพือ่ การพัฒนา การจัดตัง้ กองทุนเพือ่ การจัดการความเสีย่ ง
จากสาธารณภัย การศึกษาวิจยั และพัฒนาองค์ความรูท้ างด้านการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย การพัฒนาการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสากล และการพัฒนามาตรฐาน
ให้เทียบเท่าในระดับสากลส�ำหรับกรณีที่ไม่มีมาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังเน้นการช่วยเหลือสงเคราะห์
ผูป้ ระสบภัย ฟืน้ ฟูบรู ณะพืน้ ทีป่ ระสบสาธารณภัยด้วยความรวดเร็ว ทัว่ ถึง และเป็นธรรม รวมทัง้ การพัฒนา
และลงทุนในเทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพยากร ในระบบเตือนภัย ระบบสื่อสาร และจัดการสาธารณภัย
ให้เพียงพอและมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน
เป้าประสงค์
 การลดความเสี่ยงและความสูญเสียจากสาธารณภัย
 การจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเป็นทีย่ อมรับ ในระดับสากล
 การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบสาธารณภัย ด้วยความรวดเร็ว
ทั่วถึง และเป็นธรรม
 ทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย มีเพียงพอและมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ 1.1		 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
แนวทาง
1.1.1 การพัฒนาเพิม่ ประสิทธิภาพกลไกการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยก่อนเกิดภัย
ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ 1.2		 ช่วยเหลือสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัย ฟืน้ ฟูบรู ณะพืน้ ทีป่ ระสบสาธารณภัย ด้วยความรวดเร็ว
			 ทัว่ ถึง และเป็นธรรม
แนวทาง
1.2.1 การให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม
และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ก�ำหนด
1.2.2 การฟืน้ ฟูพนื้ ทีป่ ระสบสาธารณภัยให้กลับคืนสูส่ ภาพปกติ หรือพัฒนาให้ดขี นึ้ กว่าเดิม
โดยลดความเสี่ยงหรือความสูญเสียจากพื้นที่ประสบภัยที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน
1.2.3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถด�ำเนินการ
ให้ค วามช่ ว ยเหลื อ สงเคราะห์ ผู ้ ป ระสบภั ย ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามโปร่ ง ใส
สามารถตรวจสอบได้
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กลยุทธ์ 1.3		 พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสากล
			 และพัฒนามาตรฐานให้เทียบเท่าในระดับสากล
แนวทาง
1.3.1 การพัฒนาการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ตามหลักสากล
1.3.2 การพัฒนามาตรฐานในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในด้านอื่นๆ ให้มี
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
กลยุทธ์ 1.4		 ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
แนวทาง
1.4.1 การพัฒนางานด้านศึกษาวิจัยและการน�ำนวัตกรรม และองค์ความรู้ในการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
กลยุทธ์ 1.5		 พัฒนาและลงทุนในเทคโนโลยี นวัตกรรม ทรัพยากร ในระบบเตือนภัย ระบบสื่อสาร
			 และจัดการสาธารณภัย ให้เพียงพอมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน
1.5.1 การพัฒนาและลงทุนในเทคโนโลยี นวัตกรรม ทรัพยากร ในระบบเตือนภัย ระบบสือ่ สาร
แนวทาง
และจัดการสาธารณภัย ให้เพียงพอมีความพร้อมต่อการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย
กลยุทธ์ 1.6		 พัฒนาระบบในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
			 ในแต่ละระดับ
แนวทาง
1.6.1 การสร้างกลไก และระบบในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงาน
			ภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ และแผนการจัดการความเสีย่ ง
			จากสาธารณภัยด้านต่างๆ
1.6.2 การติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลเพื่ อ น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ มาใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ในการจัดท�ำ ทบทวน และปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ
			และแผนการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยด้านต่างๆ ให้สามารถขับเคลือ่ นการด�ำเนินงาน
			ได้ตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
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เป้าประสงค์

กลยุทธ์
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1.1 พัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
กลไกการจัดการ
ความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย

รูปภาพที่ 1.2 แสดงเป้าประสงค์ และกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1

1.6 พัฒนาระบบ
ในการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ในแต่ละระดับ

ทรัพยากรในการจัดการ
สาธารณภัย
มีเพียงพอและมีความพร้อม
ต่อการปฏิบัติงาน

1.5 พัฒนาและลงทุน
ในเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ทรัพยากร ในระบบเตือนภัย
ระบบสื่อสาร และจัดการ
สาธารณภัย ให้เพียงพอและมี
ความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน

การช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย ฟื้นฟูบูรณะพื้นที่
ประสบสาธารณภัย ด้วยความรวดเร็ว
ทั่วถึง และเป็นธรรม

1.3 พัฒนาการ
1.2 ช่วยเหลือ
จัดการความเสี่ยง
1.4 ศึกษาวิจัยและ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย
จากสาธารณภัยให้
พัฒนาองค์ความรู้
ฟื้นฟูบูรณะพื้นที่
เป็นไปตามมาตรฐาน ทางด้านการจัดการ
ประสบสาธารณภัย
ความเสี่ยงจาก
ตามหลักสากล
ด้วยความรวดเร็ว
สาธารณภัย
และพัฒนามาตรฐาน
ทั่วถึง และเป็นธรรม ให้เทียบเท่าในระดับสากล

การลดความเสี่ยงและความสูญเสีย
จากสาธารณภัย

การจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยมีประสิทธิภาพ
มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 1
เพิ่มศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย การช่วยเหลือสงเคราะห์และฟื้นฟูให้มีประสิทธิภาพและ
มีมาตรฐานตามหลักสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงาน
และเครือข่าย ทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศให้มีความเป็นเอกภาพ
มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้การด�ำเนินงาน
ด้านการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยเป็นเอกภาพและมีการด�ำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน โดยสร้าง
การมีส่วนร่วมกับเครือข่ายในประเทศในการขับเคลื่อนผลักดันการด�ำเนินการตามแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และแผนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556 – 2559 เป็นต้น มีการพัฒนาเชือ่ มโยงคลังข้อมูลสาธารณภัย
แห่งชาติให้มคี วามเป็นเอกภาพ เพือ่ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ มีการพัฒนาระบบ
การวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ งจากสาธารณภัยทีเ่ ชือ่ มโยงกับหน่วยงานเครือข่าย และด�ำเนินการปรับปรุง
แก้ไขกฎระเบียบทีเ่ ป็นอุปสรรค เพือ่ ให้เกิดความคล่องตัวในการด�ำเนินงาน ส�ำหรับเครือข่ายระหว่างประเทศ
เน้นการสร้างความร่วมมือในการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย และสร้างบทบาทน�ำของกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในเวทีระหว่างประเทศ
ความเป็นเอกภาพ (Unity) หมายถึง การจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยทีม่ คี วามเป็นอันหนึง่
อันเดียวไปในทิศทางเดียวกัน มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันและกลมกลืนกัน
เป้าประสงค์
 การบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายให้เป็นเอกภาพและมีการด�ำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
 เครือข่ายระหว่างประเทศมีความร่วมมือในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
 คลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติได้รบั การบูรณาการเพือ่ น�ำไปใช้ประโยชน์ดา้ นการบริหารจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ 2.1 บู ร ณาการเครื อ ข่ า ย สร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มในการขั บ เคลื่ อ นผลั ก ดั น การด� ำ เนิ น การ
		 ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และแผนการจัดการความเสีย่ งจาก
		 สาธารณภัยด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
แนวทาง 2.1.1 การสร้างให้มีบทบาทในการบูรณาการการด�ำเนินงานของเครือข่าย องค์กร และหน่วยงาน
		
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้มีการด�ำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และแผนการจัดการความเสีย่ ง
จากสาธารณภัยด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1.2 การจัดตั้งกองทุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
กลยุทธ์ 2.2 เสริมสร้างความร่วมมือเครือข่ายระหว่างประเทศและสร้างบทบาทน�ำในการจัดการความเสีย่ ง
		 จากสาธารณภัยในเวทีระหว่างประเทศ
แนวทาง 2.2.1 การสร้างความร่วมมือหน่วยงานระหว่างประเทศในการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย
โดยมีการแลกเปลีย่ นข้อมูลและองค์ความรูใ้ นการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยระหว่างกัน
2.2.2 การให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทน�ำในเวทีระหว่างประเทศ
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กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาเชือ่ มโยงคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ ให้มคี วามเป็นเอกภาพ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
		 สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทาง 2.3.1 การพัฒนาเชื่อมโยงคลังข้อมูลสาธารณภัยให้มีความเป็นเอกภาพ มีมาตรฐานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ลดความซ�้ำซ้อนของฐานข้อมูลในหน่วยงานต่างๆ
		
2.3.2 การเผยแพร่ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องกับสาธารณภัยให้อยูใ่ นรูปแบบทีเ่ ข้าใจง่าย สามารถน�ำไปใช้
		
ในการตัดสินใจของหน่วยงานระดับนโยบายและหน่วยงานต่างๆ รวมถึงเชือ่ มโยงให้ประชาชน
ได้เข้าถึงเพื่อรับรู้และรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาธารณภัย
กลยุทธ์ 2.4 ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนินงาน
แนวทาง 2.4.1 การทบทวน ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยหรือให้ค�ำแนะน�ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเหมาะสมในการขับเคลื่อน
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
2.4.2 การศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณภัย เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ
กลยุทธ์ 2.5 พัฒนาระบบการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ งจากสาธารณภัยทีเ่ ชือ่ มโยงกับหน่วยงาน
		 เครือข่าย
แนวทาง 2.5.1 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายเพื่อน�ำข้อมูลมาประเมิน
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมถึงส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานเครือข่ายน�ำไปใช้ในการก�ำหนด
แผนงานหรือแนวทางที่มีความสอดคล้องกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยต่อไป
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2.3 พัฒนาเชื่อมโยงคลังข้อมูล
สาธารณภัยแห่งชาติ
ให้มีความเป็นเอกภาพ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
น�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

2.5 พัฒนาระบบการ
2.4 ปรับปรุงแก้ไข
วิ
เคราะห์และประเมิน
กฎระเบียบ
ที่เป็นอุปสรรคต่อ ความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงาน
การด�ำเนินงาน
เครือข่าย

คลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติได้รับ
การบูรณาการ
เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ด้านการบริหารจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปภาพที่ 1.3 แสดงเป้าประสงค์ และกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2

2.1 บูรณาการเครือข่าย
สร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
2.2 เสริมสร้างความร่วมมือ
ผลักดันการด�ำเนินการตามแผน
เครือข่ายระหว่างประเทศ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และสร้างบทบาทน�ำในการ
แห่งชาติ และแผนการจัดการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ในเวทีระหว่างประเทศ
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายระหว่างประเทศมีความร่วมมือ
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

การบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายให้เป็น
เอกภาพ
และมีการด�ำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
บูรณาการด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานและเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
ให้มีความเป็นเอกภาพ

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชน เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร
และเครือข่าย ให้มีความรู้ ตระหนัก มีวัฒนธรรมความปลอดภัย และมีส่วนร่วม
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ตามแนวทางประชารัฐ
มุง่ เน้นการเสริมสร้างความรู้ ตระหนัก สร้างการมีสว่ นร่วมต่อการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย
แก่ประชาชน เอกชน ชุมชน ท้องถิน่ อาสาสมัคร และเครือข่าย โดยเผยแพร่ถา่ ยทอดองค์ความรูด้ า้ นการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย สร้างให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย ควบคู่กับการเสริมสร้างศักยภาพ ความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร และเครือข่ายเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันและความพร้อมในการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง โดยการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจัดท�ำแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการด�ำเนินงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน พัฒนาและต่อยอดเครือข่ายชุมชนและประชาชนให้มคี วามเข้มแข็ง รวมถึงจัดตัง้ สถาบัน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับประเทศ จัดให้มีการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ และมีการจัดการฝึกอบรมร่วมกับต่างประเทศ
แนวทางประชารัฐ หมายถึง การบริหารจัดการและพัฒนาประเทศโดยภาครัฐ ใช้หลักการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนอย่างกว้างขวาง จริงจัง และต่อเนื่องในทุกระดับ
เป้าประสงค์
 ประชาชน เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร และเครือข่ายมีความรู้ ตระหนัก มีวัฒนธรรม
ความปลอดภัย และมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ประชาชน เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร และเครือข่ายมีภูมิคุ้มกันและมีความเข้มแข็ง
สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
กลยุทธ์ 3.1 เสริมสร้างศักยภาพ ความเข้มแข็งของชุมชน ท้องถิน่ อาสาสมัคร และเครือข่ายให้มภี มู คิ มุ้ กัน
		 และความพร้อมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
แนวทาง 3.1.1 การจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร
และเครือข่ายให้มภี มู คิ มุ้ กันและความพร้อมในการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยเบือ้ งต้น
		
ได้ดว้ ยตนเอง โดยการมุง่ เน้นทีก่ ลุม่ เป้าหมายและพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเสีย่ งภัยให้มศี กั ยภาพเพิม่ มากขึน้
		
โดยอาศัยแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สอดคล้องกับความเสี่ยงในพื้นที่
กลยุทธ์ 3.2 เผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย สร้างการเรียนรู้
		 ตระหนัก จิตส�ำนึก มีส่วนร่วม และเตรียมรับมือกับสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
แนวทาง 3.2.1 การถ่ายทอดความรู้ สร้างความเข้าใจ แก่ประชาชนด้านสาธารณภัยผ่านช่องทาง
		
และสือ่ ต่างๆ ทีส่ ามารถเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้ประชาชนมีความรู้
		
ความเข้าใจ ตระหนัก มีจิตส�ำนึก และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการสาธารณภัย
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กลยุทธ์ 3.3 จัดตัง้ สถาบันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับประเทศ จัดให้มกี ารฝึกอบรมการป้องกัน
		 และบรรเทาสาธารณภัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ และให้มีการจัดการฝึกอบรม
		 ร่วมกับต่างประเทศ
แนวทาง 3.3.1 จัดตัง้ สถาบันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภัยแต่ละประเภทและพืน้ ทีต่ า่ งๆ ด�ำเนินการ
		
จัดฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่บคุ ลากร ภายในและภายนอก รวมถึง
		
หน่วยงานต่างประเทศ และด�ำเนินการจัดท�ำและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการป้องกัน
		
และบรรเทาสาธารณภัยให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ทั้งในและต่างประเทศ

แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 - 2564
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3.2 เผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
สร้างการเรียนรู้ ตระหนัก จิตส�ำนึก
มีส่วนร่วม และเตรียมรับมือกับสาธารณภัย
ที่อาจจะเกิดขึ้น

3.3 จัดตั้งสถาบันป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยระดับประเทศ จัดให้มีการ
ฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ และ
ให้มีการจัดการฝึกอบรมร่วมกับต่างประเทศ

ประชาชน เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร และเครือข่าย
มีภูมิคุ้มกันและมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง

รูปภาพที่ 1.4 แสดงเป้าประสงค์ และกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3

3.1 เสริมสร้างศักยภาพ ความเข้มแข็งของ
ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร และเครือข่าย
ให้มีภูมิคุ้มกันและความพร้อมในการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยเบื้องต้นได้
ด้วยตนเอง

ประชาชน เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร และเครือข่ายมีความรู้
ตระหนัก มีวัฒนธรรมความปลอดภัย และมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชน เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร และเครือข่าย ให้มีความรู้ ตระหนัก มีวัฒนธรรมความปลอดภัย
และมีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ตามแนวทางประชารัฐ

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรและบุคลากรไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
และสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงได้
มุง่ เน้นการพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มสี มรรถนะสูง โดยสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มศี กั ยภาพ
มีความรูค้ วามเชีย่ วชาญในสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล การเสริมสร้างศักยภาพ
การด�ำเนินงานขององค์กรในด้านการบริหารจัดการ อาทิเช่น การจัดการองค์ความรู้ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เป็นต้น
ความสามารถรองรับการเปลีย่ นแปลง หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวเพือ่ ให้ประสบผลส�ำเร็จ
ในภาวะปัจจุบนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา และมีการแข่งขันในระดับโลก ด้วยการตอบสนองทีร่ วดเร็ว
ยิ่งขึ้น มีความยืดหยุ่น และปรับเปลี่ยนตามความต้องการของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
เป้าประสงค์
 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพ
 ขีดความสามารถขององค์กรเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ 4.1 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร รวมทัง้ พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRD , HRM)
แนวทาง 4.1.1 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพือ่ รองรับการด�ำเนินงานขององค์กร และสอดคล้อง
		
กับความต้องการของบุคลากร โดยปรับโครงสร้างและอัตราก�ำลังให้เหมาะสม เพิ่มจ�ำนวน
บุคลากรให้เพียงพอ
		
4.1.2 พัฒนาระบบการสรรหาบุคลากร ระบบการสับเปลีย่ นโยกย้ายบุคลากร ระบบความก้าวหน้า
ในสายงาน ระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรบุคคล การสร้างความผาสุกและความผูกพัน
		
ของบุคลากร และระบบการประเมินผล ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมเป็นธรรม
4.1.3 การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เน้นการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ทักษะ
ความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องกับหลักสมรรถนะในแต่ละกลุม่ บุคลากร การปรับเปลีย่ น
ทัศนคติ หลักการคิด การบริหาร สร้างจิตส�ำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากร
กลยุทธ์ 4.2 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรในการด�ำเนินงาน
แนวทาง 4.2.1 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรให้มคี วามพร้อมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความเสีย่ ง
		
จากสาธารณภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในส่วนของการพัฒนาองค์กรตามแนวทาง
		
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ เี พือ่ น�ำไปสูก่ ารเป็นองค์กรทีม่ ขี ดี สมรรถนะสูง โดยการปรับปรุง
ให้มีความเหมาะสมกับภารกิจ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการจัดการความรู้ การน�ำ
		
เทคโนโลยีมาใช้ รวมถึง การขับเคลือ่ นงานตามยุทธศาสตร์หรือนโยบายทีไ่ ด้รบั มอบหมายพิเศษ
และการบูรณาการปฏิบัติงานหลายพื้นที่และหลายหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 - 2564
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4.2 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรในการด�ำเนินงาน

4.1 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร รวมทั้ง
พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
(HRD , HRM)

รูปภาพที่  1.5  แสดงเป้าประสงค์ และกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4

ขีดความสามารถขององค์กรเพิ่มขึ้น

บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาองค์กรและบุคลากรไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงได้

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

24

แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 - 2564
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาองค์กรและบุคลากรไปสู่
การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
และสามารถรองรับความ
เปลี่ยนแปลงได้

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชน
เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร
และเครือข่าย ให้มีความรู้ ตระหนัก
มีวัฒนธรรมความปลอดภัย และ
มีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย ตามแนวทางประชารัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
บูรณาการด้านการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงาน
และเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งในและ
ต่างประเทศให้มีความเป็นเอกภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
เพิ่มศักยภาพการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย การช่วยเหลือ
สงเคราะห์และฟื้นฟูให้มีประสิทธิภาพ
และมีมาตรฐานตามหลักสากล

ยุทธศาสตร์

1.2 ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  ฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบสาธารณภัย ด้วยความรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม

การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล

4.2 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรในการด�ำเนินงาน

4.1 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRD , HRM)

3.3 จัดตั้งสถาบันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับประเทศ จัดให้มีการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ และให้มีการจัดการฝึกอบรมร่วมกับต่างประเทศ

3.2 เผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย สร้างการเรียนรู้ ตระหนัก จิตส�ำนึก มีส่วนร่วม
และเตรียมรับมือกับสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น

3.1 เสริมสร้างศักยภาพ ความเข้มแข็งของชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร และเครือข่ายให้มีภูมิคุ้มกันและความพร้อมในการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง

2.5 พัฒนาระบบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานเครือข่าย

2.4 ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนินงาน

2.3 พัฒนาเชื่อมโยงคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ ให้มีความเป็นเอกภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 เสริมสร้างความร่วมมือเครือข่ายระหว่างประเทศและสร้างบทบาทน�ำในการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยในเวทีระหว่างประเทศ

2.1 บูรณาการเครือข่าย สร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนผลักดันการด�ำเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทา             
สาธารณภัยแห่งชาติ และแผนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.6 พัฒนาระบบในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ

1.5 พัฒนาและลงทุนในเทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพยากร ในระบบเตือนภัย ระบบสื่อสาร
และจัดการสาธารณภัย ให้เพียงพอและมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน

1.4 ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

รูปภาพที่ 1.6 ภาพรวมยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ขีดความสามารถขององค์กรเพิ่มขึ้น

บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพ

ประชาชน เอกชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร และเครือข่าย
มีภูมิคุ้มกันและมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง

ประชาชน เอกชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร และ
เครือข่าย มีความรู้ ตระหนัก มีวัฒนธรรมความ
ปลอดภัย และมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

คลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติได้รับการบูรณาการ    
เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ด้านการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

เครือข่ายระหว่างประเทศมีความร่วมมือในการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

การบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายให้เป็นเอกภาพ
และมีการด�ำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน

ทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย มีเพียงพอ
และมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน

การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ฟื้นฟูบูรณะ
พื้นที่ประสบสาธารณภัย ด้วยความรวดเร็ว ทั่วถึง
และเป็นธรรม

1.1 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

การลดความเสี่ยงและความสูญเสียจากสาธารณภัย

1.3 พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสากลและพัฒนามาตรฐานให้เทียบเท่า
ในระดับสากล

กลยุทธ์

เป้าประสงค์

ภาพรวมยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 – 2564

บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพ

รูปภาพที่  1.7 แสดงแผนที่ยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 - 2564

ขีดความสามารถขององค์กรเพิ่มขึ้น

คลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติได้รับการบูรณาการเพื่อน�ำไปใช้
ประโยชน์ด้านการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย มีเพียงพอ
และมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน

การบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายให้เป็นเอกภาพ
และมีการด�ำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน

ประชาชน เอกชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร และเครือข่าย
มีภูมิคุ้มกันและมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง

ประชาชน เอกชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร และเครือข่าย
มีความรู้ ตระหนัก มีวัฒนธรรมความปลอดภัย
และมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เครือข่ายระหว่างประเทศมีความร่วมมือในการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาองค์กรและบุคลากรไปสู่การ
เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและ
สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงได้

การลดความเสี่ยงและความสูญเสียจากสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชน เอกชน ชุมชน
ท้องถิ่น อาสาสมัคร และเครือข่าย ให้มีความรู้
ตระหนัก มีวัฒนธรรมความปลอดภัย และ
มีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย ตามแนวทางประชารัฐ

การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ฟื้นฟูบูรณะ
พื้นที่ประสบสาธารณภัย ด้วยความรวดเร็ว ทั่วถึง               
และเป็นธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2
บูรณาการด้านการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานและ
เครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งในและ
ต่างประเทศให้มีความเป็นเอกภาพ

การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ
มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 1
เพิ่มศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย การช่วยเหลือสงเคราะห์
และฟื้นฟูให้มีประสิทธิภาพและ
มีมาตรฐานตามหลักสากล

วิสัยทัศน์
"เป็นองค์กรชั้นน�ำด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับสากล เพื่อประเทศไทยปลอดภัยอย่างยั่งยืน”

แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 - 2564

แผนทีย่ ทุ ธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Strategy Map)

คุณภาพการ
ให้บริการ

ประสิทธิภาพ
ของการ
ปฏิบัติงาน

ประสิทธิผล
ของการปฏิบัติ
ราชการ
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การพัฒนา
องค์กร

26

ส่วนที่ 3

ตัวชี้วัด แผนงาน / โครงการ
และการก�ำหนดทิศทางขององค์กรในอนาคต
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2560 – 2564

แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 - 2564
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ส่วนที่

3

ตัวชี้วัด แผนงาน / โครงการ และการก�ำหนดทิศทาง
ขององค์กรในอนาคต ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2560 – 2564

แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 – 2564 ในส่วนที่ 3 ประกอบด้วย
ตัวชีว้ ดั ซึง่ ใช้ในการวัดผลการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ เป็นการวัดผลเพือ่ ให้ทราบ
ถึงผลสัมฤทธิ์ในการด�ำเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ โดยมีแผนงาน / โครงการ ที่เป็นตัวขับเคลื่อน
การด�ำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ในระดับรองลงมา รวมทั้ง การก�ำหนดทิศทางขององค์กรในอนาคต
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 – 2564 โดยแบ่งเป็นระยะสัน้ (ปี 2560)
ระยะกลาง (ปี 2560 – 2562) และระยะยาว (ปี 2560 – 2564) เพื่อเป็นแผนที่น�ำทาง (Road Map)
ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยควรเน้นในการด�ำเนินการเรือ่ งใดเร่งด่วนหรือการจัดล�ำดับความส�ำคัญของ
แผนงาน / โครงการที่บรรจุไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อขับเคลื่อน
ไปสู่การปฏิบัติในระยะต่อไป
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ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 เพิ่ ม ศั ก ยภาพ
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
การช่วยเหลือสงเคราะห์และฟื้นฟู
ให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน
ตามหลักสากล

ยุทธศาสตร์

3.1 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

- ระดับความส�ำเร็จขององค์กรปฏิบัติบูรณาการการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจ�ำนวนต่อแสนประชากร
2.การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
- ระดับความส�ำเร็จของการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน
มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
สากล
ในระดับสากล
- จ�ำนวนองค์ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ที่ได้รับการพัฒนา
- จ�ำนวนกลไกและแนวทางในการติดตาม และประเมินผลการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย
3.การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ฟื้นฟู
- ร้อยละของผู้ประสบภัยที่ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วตามมาตรฐาน
บูรณะพื้นที่ประสบสาธารณภัย ด้วยความรวดเร็ว - ร้อยละของพื้นที่ประสบสาธารณภัย ได้รับการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพปกติ
ทั่วถึงและเป็นธรรม
อย่างรวดเร็วหรือให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
4.ทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัยมีเพียงพอ - ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานในการพัฒนาระบบเตือนภัยและระบบ
และมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน
สื่อสารเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัยได้อย่างครอบคลุม และ
มีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน
- ระดับความส�ำเร็จของการจัดสรรทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัยให้มี
เพียงพอและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

1.การลดความเสี่ยงและความสูญเสียจาก
สาธารณภัย

เป้าประสงค์
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ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 บู ร ณาการ
ด้านการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย ระหว่างหน่วยงาน
และเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งใน
และต่างประเทศให้มีความเป็น
เอกภาพ

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

- ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมด�ำเนินการตามแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่เน้นการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
- จ�ำนวนกฎหมาย / ระเบียบ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับ
การปรับปรุงแก้ไข
2.เครื อ ข่ า ยระหว่ า งประเทศมี ค วามร่ ว มมื อ - จ�ำนวนความร่วมมือเครือข่ายระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจาก
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
สาธารณภัย
- จ�ำนวนครั้งของการจัดกิจกรรม / โครงการ ด้านการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยในเวทีระหว่างประเทศ
3.คลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติได้รับการบูรณาการ - ร้อยละของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสาธารณภัยที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์
เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ด้านการบริหารจัดการได้ - จ�ำนวนความเชื่อมโยงของระบบการวิเคราะห์ และระบบประเมินความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพ
จากสาธารณภัยที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานเครือข่าย
- ร้อยละความส�ำเร็จของการพัฒนาและจัดท�ำฐานข้อมูลความเสียหายจาก
สาธารณภัย

1.การบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายให้เป็น
เอกภาพและมีการด�ำเนินการไปในทิศทาง
เดียวกัน

เป้าประสงค์
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ตารางที่ 3.1 ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 - 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรและ 1.บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพ
บุคลากรไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูง และสามารถรองรับ 2.ขีดความสามารถขององค์กรเพิ่มขึ้น
ความเปลี่ยนแปลงได้

- ร้อยละของประชากรที่เข้าใจความเสี่ยงที่ตนเองเผชิญอยู่เพิ่มขึ้น
- จ�ำนวนสถาบัน / ศูนย์การเรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในระดับประเทศและระดับพื้นที่

1.ประชาชน เอกชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร
และเครือข่าย มีความรู้ ตระหนัก มีวัฒนธรรม
ความปลอดภัย และมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
2.ประชาชน เอกชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร และ
เครือข่ายมีภูมิคุ้มกันและมีความเข้มแข็งสามารถ
บริหารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเบื้องต้น
ได้ด้วยตนเอง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็ง
แก่ประชาชน เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น
อาสาสมั ค ร และเครื อ ข่ า ย ให้ มี
ความรู้ ตระหนัก มีวัฒนธรรมความ
ปลอดภั ย และมี ส ่ ว นร่ ว มในการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ตามแนวทางประชารัฐ

- ร้อยละของชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร เครือข่าย ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย สามารถจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
- ร้อยละของการจัดการฝึก อบรมด้ า นการป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ
- ร้อยละของจ�ำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงภัยมีแผนปฏิบัติการ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาความรู้ สมรรถนะ ทักษะ
ที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติงาน
- ระดับความส�ำเร็จของการด� ำเนิ นงานของตั ว ชี้ วั ด ตามหลั ก ประสิ ทธิ ภ าพ
ในการปฏิบัติงานประจ�ำหรืองานตามหน้าที่ปกติ (Functional Based)
- ระดับความส�ำเร็จของการด� ำเนิ นงานของตั ว ชี้ วั ด ตามหลั ก ประสิ ทธิ ภ าพ
ในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์นโยบายหรือภารกิจที่มอบหมายพิเศษ
(Agenda Based)
- ระดั บ ความส� ำ เร็ จ ของการด� ำ เนิ น งานของตั ว ชี้ วั ด ตามหลั ก ประสิ ท ธิ ผ ล
ในการปฏิบัติงานตามพื้นที่ หรือการบูรณาการการปฏิบัติงานหลายพื้นที่หรือ
หลายหน่วยงาน (Area Based)
- ระดับความส�ำเร็จของโครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เพิ่มศักยภาพ
การจัดการ
ความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย
การช่วยเหลือ
สงเคราะห์
และฟื้นฟูให้มี
ประสิทธิภาพ
และมีมาตรฐาน
ตามหลักสากล

เป้าประสงค์
1. การลด
ความเสี่ยงและ
ความสูญเสีย
จากสาธารณภัย
2.การจัดการ
ความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ
มีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับ ในระดับ
สากล
3.การช่วยเหลือ
สงเคราะห์
ผู้ประสบภัย ฟื้นฟู
บูรณะพืน้ ทีป่ ระสบ
สาธารณภัย
ด้วยความรวดเร็ว
ทั่วถึงและเป็นธรรม
4. ทรัพยากร
ในการจัดการ
สาธารณภัยมี
เพียงพอและมี
ความพร้อมต่อ
การปฏิบัติงาน

3.2 แผนงาน/ โครงการ

กลยุทธ์
1.1 พัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพกลไก
การจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย

ตัวชี้วัด
- ระดับความส�ำเร็จของ
องค์กรปฏิบัติบูรณาการ
การจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- อัตราผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนจ�ำนวน
ต่อแสนประชากร

แผนงาน / โครงการ
- การด�ำเนินงานภายใต้คณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) และคณะกรรมการป้องกัน
อุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.)
- โครงการพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS)
- การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ทุกระดับ)
- โครงการฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ด้านสาธารณภัย
ระดับชาติ: C-MEX
- โครงการให้บริการข่ายสื่อสารกลางและให้บริการรับแจ้งเหตุ
สาธารณภัย (1784)
- โครงการการจัดท�ำแผนที่เสี่ยงภัย (Risk Map)
โครงการใหม่
- การยกระดับมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยของประเทศ
ภายใต้วาระประเทศไทยปลอดภัย ( Safety Thailand )
- การจัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละ
ระดับเช่น ศูนย์ ปภ. เขต / จังหวัด/อ�ำเภอ /ท้องถิ่น
- การจัดท�ำแผนปฏิบัติการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ระยะ
3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
- โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตามประเภทความเสี่ยงภัย
ควรด�ำเนินการเพิ่ม
- การก�ำหนดโซนนิ่งเครื่องจักรกล
- การออกกฎหมายที่จ�ำเป็นในการลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย
- การพัฒนากลไกการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย
- การก�ำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของกิจกรรมต่างๆ

หน่วยงานรับผิดชอบ
- กองนโยบายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- ศูนย์อ�ำนวยการบรรเทา
สาธารณภัย
- กองคลัง
- กองบูรณาการความ
ปลอดภัยทางถนน
- กองมาตรการป้องกัน
สาธารณภัย
- กองส่งเสริมการป้องกัน
สาธารณภัย
- กองกฎหมาย
- กองเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขต
- ส�ำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
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ตัวชี้วัด

แผนงาน / โครงการ
- การสร้างระบบการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้มี
มาตรฐาน
- การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่อง
สม�่ำเสมอ
- การด�ำเนินการภายใต้คณะกรรมการศูนย์อ�ำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนนและคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง
- ร้อยละของผู้ประสบภัยที่ - การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์
1.2 ช่วยเหลือ
ได้รับความช่วยเหลืออย่าง - การให้การสงเคราะห์ทายาทผู้เสียชีวิตตามมติ ครม. 4
สงเคราะห์
ผู้ประสบภัย
รวดเร็วตามมาตรฐาน
เหตุการณ์
- ร้อยละของพื้นที่ประสบ
ฟื้นฟูบูรณะพื้นที่
- โครงการประเมินความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ประสบสาธารณภัย สาธารณภัย ได้รับการฟื้นฟู (Need Assessment)
ด้วยความรวดเร็ว
ให้กลับคืนสู่สภาพปกติอย่าง โครงการใหม่
ทั่วถึง และเป็นธรรม รวดเร็วหรือให้ดีกว่า
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งของ
และปลอดภัยกว่าเดิม
ส�ำรองจ่าย (e-stock) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยส�ำหรับการประสานให้ความช่วยเหลือ
ควรด�ำเนินการเพิ่ม
- การพัฒนาระบบการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย
- การก�ำหนดมาตรการบรรเทาสาธารณภัยที่รวดเร็วและทันต่อ
เหตุการณ์
- การก�ำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- การฟื้นฟูบูรณะโดยใช้มาตรการเชิงโครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง
- การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
- การพัฒนาระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการด้านการฟื้นฟู
- การเสริมสร้างแนวทางการฟื้นฟูที่ดีกว่าเดิม และปลอดภัย
กว่าเดิม

กลยุทธ์

- กองนโยบายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- ส�ำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- ศูนย์อ�ำนวยการบรรเทา
สาธารณภัย
- กองมาตรการป้องกัน
สาธารณภัย
- กองคลัง
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขต
- ส�ำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

หน่วยงานรับผิดชอบ

34

DDPM STRATEGY PLAN 2017 - 2021

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
1.3 พัฒนาการ
จัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
ตามหลักสากล
และพัฒนามาตรฐาน
ให้เทียบเท่าในระดับ
สากล

ตัวชี้วัด
- ระดับความส�ำเร็จของ
การจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยที่มีมาตรฐาน
สากล

หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการใหม่
- กองมาตรการป้องกัน
- การบริหารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้เป็นมาตรฐาน สาธารณภัย
- การพัฒนาชุดสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ของอาเซียน - กองส่งเสริมการป้องกัน
- โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนส่งเสริม สาธารณภัย
- ส�ำนักวิจัยและความร่วมมือ
การจัดการความเสี่ยงภัยจากสาธารณภัยเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ
ควรด�ำเนินการเพิ่ม
- ศูนย์อ�ำนวยการบรรเทา
- การสร้างเครือข่ายกลุ่มศักยภาพ
- การทบทวนปรับปรุงระบบการท�ำงาน ระบบการปฏิบัติงาน สาธารณภัย
- ส�ำนักผู้ตรวจราชการกรม
- แนวทางการปฏิบัติที่ใช้โครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง
- กองนโยบายป้องกันและ
- การเตรียมสนับสนุนด้านทรัพยากร / พลังงาน
บรรเทาสาธารณภัย
- การฝึกทักษะในการกู้ชีพ
- ส�ำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- การวางระบบดูแลจัดการผู้ประสบภัยและผู้เสียชีวิต
- การก�ำหนดมาตรฐานในด้านต่างๆ เช่น มาตรฐานขั้นตอน - สถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านการป้องกันและ
กระบวนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย มาตรฐาน
บรรเทาสาธารณภัย
เครื่องมืออุปกรณ์ มาตรฐานการฝึกอบรม ฯลฯ
- การก�ำหนดเกณฑ์เรื่องความเสี่ยงในเชิงบูรณาการ (น�ำข้อมูล - กองบูรณาการ
เกณฑ์ของแต่ละหน่วยงานมาวิเคราะห์ และก�ำหนดเกณฑ์ที่ ความปลอดภัยทางถนน
บูรณาการร่วมกัน)
- การพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้เรื่องการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย
- การน�ำข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไปปรับปรุงแก้ไข

แผนงาน / โครงการ
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กลยุทธ์
1.4 ศึกษาวิจัยและ
พัฒนาองค์ความรู้
ทางด้านการจัดการ
ความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย

ตัวชี้วัด
- จ�ำนวนองค์ความรู้
ด้านการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย ที่ได้รับ
การพัฒนา

แผนงาน / โครงการ
- โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบและความสูญเสียทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ที่เกิดจากสาธารณภัย พร้อมแนวทาง
ในการบูรณาการแผนและมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม
- การจัดท�ำสถิติสาธารณภัยและภัยพิบัติที่ส�ำคัญ (Disaster
Profile)
- โครงการศึกษาการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการใหม่
- โครงการพัฒนาและจัดท�ำองค์ความรู้ด้านการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย
- โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาและ
ฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย
- การจัดท�ำวารสารสาระภัย (Disaster Profile) เพื่อถอด
บทเรียนเหตุการณ์ส�ำคัญ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการ
สาธารณภัย
- การวิจัยเปรียบเทียบกับต่างประเทศเพื่อน�ำองค์ความรู้
มาปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันการฝึกอบรม
- การจัดท�ำรายงานความคืบหน้าการด�ำเนินการตามแผน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
และกรอบเซนได (DRM Status Report)
ควรด�ำเนินการเพิ่ม
- การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านสาธารณภัยในทุกระดับ
- การศึกษาจากต้นแบบ บทเรียนไปสู่การพัฒนา

หน่วยงานรับผิดชอบ
- ส�ำนักวิจัยและความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ
- สถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
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1.5 พัฒนาและ
ลงทุนในเทคโนโลยี
นวัตกรรม
และทรัพยากร
ในระบบเตือนภัย
ระบบสื่อสาร และ
จัดการสาธารณภัย
ให้เพียงพอและ
มีความพร้อมต่อ
การปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด
- ระดับความส�ำเร็จของการ
ด�ำเนินงานในการพัฒนา
ระบบเตือนภัยและระบบ
สื่อสาร เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการสาธารณภัย
ได้อย่างครอบคลุม และมี
ประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน
- ระดับความส�ำเร็จของการ
จัดสรรทรัพยากรใน
การจัดการสาธารณภัยให้มี
เพียงพอและมีความพร้อม
ในการปฏิบัติงาน

แผนงาน / โครงการ
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแจ้งเตือนพิบัติภัยระดับ
พื้นที่
- การพัฒนาระบบการพยากรณ์และการแจ้งเตือนภัย
- โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสื่อสารในภาวะวิกฤติ
- การพัฒนาศักยภาพของระบบสื่อสาร
- การปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบบริหาร
ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปภ. เพื่อรองรับ
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งก่อสร้างด้านการป้องกัน
สาธารณภัย (สร้าง/ปรับปรุง)
- โครงการพัฒนาเครื่องมือกู้ภัย
- การซ่อมแซมเครื่องจักรกลให้พร้อมใช้งานได้ในขณะเกิดภัย
โครงการใหม่
- การสร้างต้นแบบ (Prototype) เพื่อพัฒนาเครื่องจักรและ
อุปกรณ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- โครงการจัดการองค์ความรู้และค้นหานวัตกรรมในการลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน)
ควรด�ำเนินการเพิ่ม
- การจัดหาพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรให้มีความพร้อม
ได้มาตรฐาน และเพียงพอ
- การวิจัย พัฒนา นวัตกรรมในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- การพัฒนาระบบสื่อสารเพื่อเตือนภัยในระดับบุคคล

หน่วยงานรับผิดชอบ
- กองมาตรการป้องกัน
สาธารณภัย
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
- กองโรงงานเครื่องจักรกล
- ส�ำนักวิจัยและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
- ศูนย์อ�ำนวยการบรรเทา
สาธารณภัย
- ส�ำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- กองนโยบายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 - 2564
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1.6 พัฒนาระบบ
ในการติดตาม
ตรวจสอบ และ
ประเมินผล
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ในแต่ละระดับ

ตัวชี้วัด
- จ�ำนวนกลไกและแนวทาง
ในการติดตาม และประเมิน
ผลการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย

แผนงาน / โครงการ
- โครงการติดตามการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ
- โครงการติดตามวิเคราะห์ประเมินผลการด�ำเนินงาน
ตามนโยบายส�ำคัญ/เร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
และนโยบายเน้นหนักของ ปภ.
- โครงการประเมินผลการฝึกซ้อมแผนการบริหารวิกฤตการณ์
ระดับชาติ (C-MEX 15)
- กลไกและแนวทางการติดตามประเมินผลแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในทุกระดับ
โครงการใหม่
- โครงการศึกษา ติดตาม และประเมินผล แผนแม่บท
การป้องกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย
วาตภัย และโคลนถล่ม ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ควรด�ำเนินการเพิ่ม
- การประเมินการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในทุกระดับ
- การน�ำข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลไปปรับปรุงแก้ไข
- โครงการติดตามและประเมินผลแผนฯ ระดับกลุ่มจังหวัด
ระดับจังหวัด

หน่วยงานรับผิดชอบ
- กองนโยบายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- ส�ำนักวิจัยและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
- ศูนย์อ�ำนวยการบรรเทา
สาธารณภัย
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2
บูรณาการด้าน
การจัดการ
ความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย
ระหว่างหน่วยงาน
และเครือข่าย
ทุกภาคส่วนทั้งใน
และต่างประเทศ
ให้มีความเป็น
เอกภาพ

เป้าประสงค์
1.การบูรณาการ
ความร่วมมือ
เครือข่ายให้เป็น
เอกภาพและมี
การด�ำเนินการ
ไปในทิศทาง
เดียวกัน
2.เครือข่าย
ระหว่างประเทศ
มีความร่วมมือ
ในการจัดการ
ความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย
3.คลังข้อมูล
สาธารณภัย
แห่งชาติได้รับการ
บูรณาการเพื่อน�ำ
ไปใช้ประโยชน์
ด้านการบริหาร
จัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
2.1 บูรณาการ
เครือข่าย สร้างการ
มีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนผลักดัน
การด�ำเนินการตาม
แผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ และแผนการ
จัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย
ด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด
- ร้อยละของภาคีเครือข่าย
ที่มีส่วนร่วมด�ำเนินการตาม
แผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติที่เน้น
การจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย

แผนงาน / โครงการ
- การจัดท�ำและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้กับบุคลากร และหน่วยงานเครือข่าย
- การแข่งขันทักษะการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจ�ำปี
- โครงการพัฒนาศักยภาพทีมค้นหาและกู้ภัยของประเทศไทย
ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558
- การด�ำเนินงานตามมาตรการบูรณาการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงปกติ
- โครงการฝึกซ้อมเผชิญเหตุภัยพิบัติฉุกเฉินระดับภูมิภาคอาเซียน
และเอเชีย – แปซิฟิก
- การประสานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา
กับหน่วยงานต่างประเทศ
โครงการใหม่
- โครงการพัฒนาและสร้างความตระหนักในการบริหาร
จัดการสาธารณภัยในสถานศึกษา
- การจัดประชุมระดับชาติว่าด้วยการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนประจ�ำปี
- การขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2558
- โครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติภายใต้กรอบ UN
- โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร ปภ. กับหน่วยงานระหว่างประเทศ
ควรด�ำเนินการเพิ่ม
- การสร้างการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ทุกภาคส่วน
- การจัดล�ำดับความเสี่ยงที่ต้องมีมาตรการจัดการเสริมสร้าง
ความร่วมมือ / การมีส่วนร่วมแผนสนับสนุนงบประมาณ
- การจัดท�ำบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ภาคประชาสังคมในการน�ำนโยบายการลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยไปสู่การปฏิบัติ

หน่วยงานรับผิดชอบ
- กองบูรณาการความ
ปลอดภัยทางถนน
- กองนโยบายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- ศูนย์อ�ำนวยการบรรเทา
สาธารณภัย
- สถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- กองส่งเสริมการป้องกัน
สาธารณภัย
- ส�ำนักวิจัยและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 - 2564

39

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
2.2 เสริมสร้าง
ความร่วมมือ
เครือข่ายระหว่าง
ประเทศและ
สร้างบทบาทน�ำ
ในการจัดการ
ความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยในเวที
ระหว่างประเทศ

ตัวชี้วัด
- จ�ำนวนความร่วมมือ
เครือข่ายระหว่างประเทศ
ในการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย
- จ�ำนวนครั้งของการจัด
กิจกรรม / โครงการ
ด้านการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยในเวที
ระหว่างประเทศ

แผนงาน / โครงการ
- โครงการฝึกซ้อมเผชิญเหตุภัยพิบัติฉุกเฉินระดับภูมิภาค
อาเซียน (ARDEX)
- โครงการจัดกิจกรรมระดับชาติและภูมิภาคเพื่อร�ำลึกถึง
วันจัดการภัยพิบัติอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล
- โครงการสนับสนุนการด�ำเนินงานด้านความร่วมมือภัยกับ
องค์กรระหว่างประเทศ
- โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกในการด�ำเนินงาน
ด้านความร่วมมือการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ระหว่างประเทศ
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความร่วมมือใน
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยระดับพหุภาคี
- โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในเครือข่าย
อาเซียน
โครงการใหม่
- การส่งเสริมชุดปฏิบัติงานด้านค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง
- การสนับสนุนการด�ำเนินงานกับองค์กรความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ควรด�ำเนินการเพิ่ม
- การจัดการองค์ความรู้ด้านสาธารณภัยจากต่างประเทศ
ผ่านศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยทุกระดับ
- การติดตามการด�ำเนินงานความร่วมมือด้านสาธารณภัยกับ
ต่างประเทศ
- การจัดให้มีกระบวนการถ่ายโอนความรู้ด้านสาธารณภัย
- โครงการวิจัยด้านการพัฒนามาตรฐานการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยของประเทศ
- การจัดท�ำฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาของต่างประเทศ

หน่วยงานรับผิดชอบ
- ส�ำนักวิจัยและความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ
- กองนโยบายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- สถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
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เป้าประสงค์

2.4 ปรับปรุงแก้ไข
กฎระเบียบที่เป็น
อุปสรรคต่อการ
ด�ำเนินงาน

กลยุทธ์
2.3 พัฒนาเชื่อมโยง
คลังข้อมูลสาธารณภัย
แห่งชาติ ให้มีความ
เป็นเอกภาพ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องสามารถ
น�ำไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทิภาพ

แผนงาน / โครงการ
- โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติระยะที่ 3
- โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุทกภัยและดินโคลนถล่ม
ถึงระดับท้องถิ่น
โครงการใหม่
- โครงการพัฒนากระบวนการแจ้งเตือนภัย
- การจัดท�ำฐานข้อมูลอุทกภัย และโคลนถล่ม เพื่อน�ำเข้าคลัง
ข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ
ควรด�ำเนินการเพิ่ม
- การพัฒนาเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
เป็นฐานข้อมูลระดับประเทศที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้
- การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อน�ำไปสู่ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บัญชาการเหตุการณ์แต่ละระดับ
- การจัดท�ำกระบวนการน�ำเสนอข้อมูลสาธารณภัยให้กับ
ประชาชนทั่วไป
- จ�ำนวนกฎหมาย / ระเบียบ โครงการใหม่
ด้านการป้องกันและบรรเทา - โครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
สาธารณภัย ที่ได้รับการ
และบรรเทาสาธารณภัย
ปรับปรุงแก้ไข
- การทบทวนปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. 2556
ควรด�ำเนินการเพิ่ม
- การทบทวน ปรับปรุง กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยของประเทศ

ตัวชี้วัด
- ร้อยละของการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลสาธารณภัยที่
สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์
- ร้อยละความส�ำเร็จของ
การพัฒนาและจัดท�ำฐาน
ข้อมูลความเสียหายจาก
สาธารณภัย

- กองกฎหมาย
- ส�ำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- กองบูรณาการความ
ปลอดภัยทางถนน

หน่วยงานรับผิดชอบ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
- ศูนย์อ�ำนวยการบรรเทา
สาธารณภัย
- ส�ำนักวิจัยและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
- กองมาตรการป้องกัน
สาธารณภัย
- กองส่งเสริมการป้องกัน
สาธารณภัย

แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 - 2564
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1.ประชาชน
เอกชน ท้องถิ่น
อาสาสมัคร และ
เครือข่าย มีความรู้
ตระหนัก
มีวัฒนธรรม
ความปลอดภัย
และมีส่วนร่วม
ในการป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
2.ประชาชน
เอกชน ท้องถิ่น
อาสาสมัคร
และเครือข่าย
มีภูมิคุ้มกันและ
มีความเข้มแข็ง
สามารถบริหาร

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างความเข้มแข็ง
แก่ประชาชน
เอกชน ชุมชน
ท้องถิ่น อาสาสมัคร
และเครือข่าย
ให้มีความรู้
ตระหนัก
มีวฒ
ั นธรรมความ
ปลอดภัย และมี
ส่วนร่วมในการ
จัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย
ตามแนวทาง
ประชารัฐ

3.1 เสริมสร้าง
ศักยภาพ ความเข้มแข็ง
ของชุมชน ท้องถิ่น
อาสาสมัคร และ
เครือข่ายให้มี
ภูมิคุ้มกันและความ
พร้อมในการจัดการ
ความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยเบื้องต้น
ได้ด้วยตนเอง

กลยุทธ์
2.5 พัฒนาระบบ
การวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยง
จากสาธารณภัยที่
เชื่อมโยงกับหน่วยงาน
เครือข่าย

- ร้อยละของชุมชน ท้องถิ่น
อาสาสมัคร เครือข่าย
ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย สามารถจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
- ร้อยละขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงภัย
มีแผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ตัวชี้วัด
- จ�ำนวนความเชื่อมโยงของ
ระบบการวิเคราะห์ และ
ระบบประเมินความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยที่เชื่อมโยงกับ
หน่วยงานเครือข่าย

- การจัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับท้องถิ่น
- โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- โครงการฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความ
เข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น อาสาสมัคร และเครือข่าย เช่น
(ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย/คณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชุมชน/ผู้น�ำองค์กรเครือข่ายด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย/เครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย "มิสเตอร์
เตือนภัย"/อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) /
เยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ทีมกู้ชีพ
กู้ภัย)
- โครงการพัฒนาศักยภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต
(Emergency Response Team : ERT) สู่ประชาคมอาเซียน
- โครงการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายแจ้งข่าวสาธารณภัย
และจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อส.ปภ.)
- โครงการศูนย์เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในระดับชุมชน

โครงการใหม่
- โครงการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย
ควรด�ำเนินการเพิ่ม
- การพัฒนาเชื่อมโยงระบบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
จากสาธารณภัยกับหน่วยงานเครือข่าย

แผนงาน / โครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
- ศูนย์อ�ำนวยการบรรเทา
สาธารณภัย
- กองมาตรการป้องกัน
สาธารณภัย
- ส�ำนักวิจัยและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
- กองนโยบายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- ส�ำนักวิจัยและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
- ศูนย์อ�ำนวยการบรรเทา
สาธารณภัย
- กองส่งเสริมการป้องกัน
สาธารณภัย
- สถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
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เป้าประสงค์
จัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย
เบื้องต้นได้ด้วย
ตนเอง

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

แผนงาน / โครงการ
- โครงการจัดท�ำระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารกิจการ
อาสาสมัคร
- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการอาสาสมัครร่วมกับ อปท.
ทั่วประเทศ
- โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเครือข่ายอาสาสมัครกู้ภัย
- โครงการพัฒนาศักยภาพและจัดท�ำแผนเผชิญเหตุในระดับชาติ
ศูนย์เขต จังหวัด อ�ำเภอ ท้องถิ่น
- โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการจัดการความเสี่ยง
โดยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM)
- โครงการอบรมผู้ใช้วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่
- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต
โครงการใหม่
- โครงการขยายผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์ ปภ.เขต
ภาคเหนือ เพื่อการน�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 ไปสู่การปฏิบัติ
- โครงการบูรณาการแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ
- โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดท�ำแผนเผชิญเหตุทุกระดับ
ควรด�ำเนินการเพิ่ม
- การพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- การสรุปบทเรียนการจัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์กรม กับหน่วยงานภาคี
เครือข่าย
- การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
- เครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
- การส่งเสริมให้ชุมชนจัดท�ำพื้นที่เสี่ยงภัย (Risk Map)
- การพัฒนาเครือข่ายในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

หน่วยงานรับผิดชอบ
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

3.2 เผยแพร่ถ่ายทอด - ร้อยละของประชากรที่
องค์ความรู้ด้านการ เข้าใจความเสี่ยงที่ตนเอง
จัดการความเสี่ยง
เผชิญอยู่เพิ่มขึ้น
จากสาธารณภัย
สร้างการเรียนรู้
ตระหนัก จิตส�ำนึก
มีส่วนร่วม และเตรียม
รับมือกับสาธารณภัย
ที่อาจจะเกิดขึ้น

กลยุทธ์

แผนงาน / โครงการ
- การส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีแผนในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
- การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท�ำและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยระดับ
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับกรอบเซนได
- การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนเตรียม
ความพร้อมหรือแผนอพยพ
- การส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการบูรณาการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย สู่การวางแผนเพื่อการพัฒนา
- โครงการสัมมนาให้ความรู้ด้านกฎหมาย
- โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย
- โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และเสริมสร้างจิตส�ำนึก
ด้านความปลอดภัยทางถนน
- โครงการจัดท�ำจุลสารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย
- โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัย
จราจร และการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน
- โครงการจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
- โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจแนวทาง
การบริหารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของหน่วยงาน
ควรด�ำเนินการเพิ่ม
- ถ่ายทอดความรู้ สร้างความเข้าใจ สร้างจิตส�ำนึกแก่
ประชาชน

- กองเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์
- กองกฎหมาย
- กองส่งเสริมการป้องกัน
สาธารณภัย
- กองบูรณาการความ
ปลอดภัยทางถนน

หน่วยงานรับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาองค์กร
และบุคลากรไปสู่
การเป็นองค์กรที่
มีขีดสมรรถนะสูง
และสามารถ
รองรับความ
เปลี่ยนแปลงได้

ยุทธศาสตร์

1. บุคลากรมี
ความเชี่ยวชาญ
และมีคุณภาพ
2. ขีดความ
สามารถของ
องค์กรเพิ่มขึ้น

เป้าประสงค์

4.1 การส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร
รวมทั้งพัฒนาระบบ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล (HRD , HRM)

กลยุทธ์
3.3 จัดตั้งสถาบัน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยระดับ
ประเทศ จัดให้มี
การฝึกอบรมการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่
ของประเทศ และให้
มีการจัดการฝึกอบรม
ร่วมกับต่างประเทศ

- ร้อยละของบุคลากรกลุ่ม
เป้าหมายได้รับการพัฒนา
ความรู้ สมรรถนะ ทักษะที่
จ�ำเป็นในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด
- จ�ำนวนสถาบัน / ศูนย์การ
เรียนรู้ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในระดับ
ประเทศและระดับพื้นที่
- ร้อยละของการจัดการ
ฝึกอบรมด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของ
ประเทศ

แผนงาน / โครงการ
- โครงการฝึกอบรม / ฝึกซ้อม/ฝึกปฏิบัติ ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้กับบุคลากร ปภ. หน่วยงานภาครัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และประชาชน
- โครงการศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยประจ�ำชุมชน/
หมู่บ้าน
- การจัดท�ำและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการใหม่
- โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านสาธารณภัยในแต่ละประเภทภัย
- โครงการจัดตั้งวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตประจวบคีรีขันธ์ (สถาบันกู้ภัยทางน�้ำทางทะเล)
- โครงการจัดตั้งสถาบันดับเพลิงและกู้ภัยแห่งชาติ
ควรด�ำเนินการเพิ่ม
- การจัดตั้งสถาบันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับประเทศ
- การฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ของประเทศ
- การอบรมร่วมกับต่างประเทศ
1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM)
- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
- การทบทวนโครงสร้างอัตราก�ำลังให้สอดคล้องกับพันธกิจ
- แผนบริหารก�ำลังคน
- การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ)
และค่าตอบแทน
- โครงการจัดท�ำแผนเสริมสร้างความผูกพันและสวัสดิภาพ
ในการท�ำงานของบุคลากร

- กองการเจ้าหน้าที่
- สถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- ส�ำนักงานเลขานุการกรม
- กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หน่วยงานรับผิดชอบ
- สถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- กองส่งเสริมการป้องกัน
สาธารณภัย
- ส�ำนักวิจัยและความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ

แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 - 2564
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แผนงาน / โครงการ
- โครงการจัดท�ำแผนปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
- โครงการรณรงค์สื่อสารวัฒนธรรมองค์กร
- โครงการให้ความรู้ด้านวินัย
- การแสวงหาความร่วมมือในการบริหารงานบุคคลด้านต่างๆ
ทั้งในและนอกประเทศ
- การจัดท�ำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล
- การพัฒนาระบบโปรแกรมฐานข้อมูลบุคคลและ KPI รายบุคคล
- โครงการถ่ายทอดการบรรยายลักษณะงานเชิงยุทธศาสตร์
กับการพัฒนาบุคลากร
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (KM ส่งคนอบรมทักษะที่
ขาดแคลน)
- การทบทวนแผนผังเส้นทางความก้าวหน้า
- การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตาม
ข้อราชการกรมฯ
- โครงการประกาศเกียรติคุณข้าราชการดีเด่น
- การคัดเลือกและประเมินข้าราชการให้เข้ารับการแต่งตั้งให้
ด�ำรงต�ำแหน่ง
- การประเมินย้ายข้าราชการตามความสมัครใจ
- การวางระบบการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
- การพัฒนาระบบการสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession plan)
- การเน้นพัฒนาระบบในระดับบุคคล (Individual
Development Plan)
- การพัฒนาทักษะการท�ำงานร่วมกันเป็นทีมแบบบูรณาการ
- โครงการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

หน่วยงานรับผิดชอบ
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เป้าประสงค์

4.2 เสริมสร้าง
ศักยภาพองค์กรใน
การด�ำเนินงาน

กลยุทธ์

แผนงาน / โครงการ
2. การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD)
- โครงการฝึกอบรม / สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรของ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- โครงการพัฒนาบุคลากรสร้างจิตส�ำนึก คุณธรรม จริยธรรม
จรรยา และวินัยข้าราชการ
- โครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชด�ำริ ตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาทและหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการสาธารณภัย และแบบข้ามสายงาน
ควรด�ำเนินการเพิ่ม
- การพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ทักษะความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร ตามหลักสมรรถนะ (Competency)
- การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (โครงสร้าง /
จ�ำนวน / การสับเปลี่ยนโยกย้าย / ความก้าวหน้าในสายงาน
/ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ)
- ระดับความส�ำเร็จของการ 1. งานตามหน้าที่ปกติ (Functional Based)
ด�ำเนินงานของตัวชี้วัดตาม - โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประสิทธิภาพในการ
- โครงการตรวจราชการตามภารกิจการป้องกันและบรรเทา
ปฏิบัติงานประจ�ำหรืองาน สาธารณภัย และตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
ตามหน้าที่ปกติ (Functional - การด�ำเนินงานตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ / การด�ำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี / การด�ำเนินงานตามแผน
Based)
- ระดับความส�ำเร็จของการ งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
ด�ำเนินงานของตัวชี้วัดตาม 2. งานตามยุทธศาสตร์นโยบายหรือภารกิจที่มอบหมายพิเศษ
(Agenda Based)
หลักประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ - การด�ำเนินงานตามวาระการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ

ตัวชี้วัด

- กองนโยบายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- กองมาตรการป้องกัน
สาธารณภัย
- ส�ำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- ส�ำนักวิจยั และความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
- กองส่งเสริมการป้องกัน
สาธารณภัย
- กองบูรณาการความ
ปลอดภัยทางถนน

หน่วยงานรับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 - 2564
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ตัวชี้วัด
นโยบายหรือภารกิจที่
มอบหมายพิเศษ (Agenda
Based)
- ระดับความส�ำเร็จของ
การด�ำเนินงานของตัวชี้วัด
ตามหลักประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานตามพื้นที่
หรือการบูรณาการ
การปฏิบัติงานหลายพื้นที่
หรือหลายหน่วยงาน
(Area Based)
- ระดับความส�ำเร็จของ
โครงการเสริมสร้างการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้

แผนงาน / โครงการ
- การด�ำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
- การด�ำเนินงานแก้ไขปัญหาส�ำคัญตามภารกิจ
- การด�ำเนินงานตามภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
3. งานตามพื้นที่ หรือการบูรณาการการปฏิบัติงานหลายพื้นที่
หรือหลายหน่วยงาน (Area Based) เช่น
- งานบูรณาการอุบัติเหตุทางถนน
- การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ควรด�ำเนินการเพิ่ม
- การพัฒนากระบวนการและการสนับสนุนงบประมาณ
ในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณภัย (ให้รวดเร็ว)
- การสนับสนุนการส่งเสริมการพัฒนา การบริหารจัดการ
การสร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาระบบราชการให้สอดคล้อง
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 - 2561
- การอ�ำนวยความสะดวกในงานบริการสร้างความร่วมมือ
และความเข้าใจต่อภาคส่วนต่างๆ
- การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
- การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
- การสื่อสารประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
- การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
- การด�ำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ตารางที่ 3.2 แผนงาน / โครงการ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 – 2564

กลยุทธ์

หน่วยงานรับผิดชอบ
- ศูนย์อ�ำนวยการบรรเทา
สาธารณภัย
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
- กลุ่มตรวจสอบภายใน
- กองกฎหมาย
- กองการเจ้าหน้าที่
- สถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
- ส�ำนักผู้ตรวจราชการกรม
- ส�ำนักงานเลขานุการกรม
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แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาเพิม่ ประสิทธิภาพ - การด�ำเนินงานภายใต้คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
กลไกการจัดการความเสี่ยงจาก
(กปภ.ช.) และคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.)
สาธารณภัย
- โครงการพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS)
- การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ทุกระดับ)
- โครงการฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ด้านสาธารณภัยระดับชาติ: C-MEX
- โครงการให้บริการข่ายสื่อสารกลางและให้บริการรับแจ้งเหตุสาธารณภัย (1784)
- โครงการการจัดท�ำแผนที่เสี่ยงภัย (Risk map)
โครงการใหม่
- การยกระดับมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยของประเทศภายใต้วาระประเทศไทย
ปลอดภัย ( Safety Thailand )
- การจัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ เช่น ศูนย์ ปภ. เขต
/ จังหวัด/อ�ำเภอ /ท้องถิ่น
- การจัดท�ำแผนปฏิบัติการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
- โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามประเภท
ความเสี่ยงภัย

กลยุทธ์

ระยะสั้น
ระยะกลาง
ระยะยาว
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย การช่วยเหลือสงเคราะห์และฟื้นฟูให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามหลักสากล

ในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อมาจัดท�ำเป็น Roadmap การก�ำหนดทิศทางขององค์กรในอนาคตภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560 – 2564 นั้น ได้มีการจ�ำแนกแผนงาน/โครงการออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย แผนระยะสั้น (1 ปี) ระยะกลาง (3 ปี) และระยะยาว (5 ปี)
โดยจ�ำแนกการพัฒนา/ด�ำเนินการตามกลยุทธ์ทั้ง 16 กลยุทธ์ ดังนี้

3.3 Roadmap การก�ำหนดทิศทางขององค์กรในอนาคตภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 – 2564

แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 - 2564
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ควรด�ำเนินการเพิ่ม
- การก�ำหนดโซนนิ่งเครื่องจักรกล
- การออกกฎหมายที่จ�ำเป็นในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
- การพัฒนากลไกการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย
- การก�ำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของกิจกรรมต่างๆ
- การสร้างระบบการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้มีมาตรฐาน
- การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ
- การด�ำเนินการภายใต้คณะกรรมการศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน
และคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ 1.2 ช่วยเหลือสงเคราะห์ - การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์
ผูป้ ระสบภัย ฟืน้ ฟูบรู ณะพืน้ ทีป่ ระสบ - การให้การสงเคราะห์ทายาทผู้เสียชีวิตตามมติ ครม. 4 เหตุการณ์
สาธารณภัย ด้วยความรวดเร็ว ทัว่ ถึง - โครงการประเมินความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัย (Need Assessment)
และเป็นธรรม
โครงการใหม่
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งของส�ำรองจ่าย (e-stock)
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส�ำหรับการประสานให้ความช่วยเหลือ
ควรด�ำเนินการเพิ่ม
- การพัฒนาระบบการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย
- การก�ำหนดมาตรการบรรเทาสาธารณภัยที่รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
- การก�ำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- การฟื้นฟูบูรณะโดยใช้มาตรการเชิงโครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง
- การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
- การพัฒนาระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการด้านการฟื้นฟู
- การเสริมสร้างแนวทางการฟื้นฟูที่ดีกว่าเดิม และปลอดภัยกว่าเดิม

กลยุทธ์

ระยะสั้น
ระยะกลาง
ระยะยาว
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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โครงการใหม่
- การบริหารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้เป็นมาตรฐาน
- การพัฒนาชุดสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ของอาเซียน
- โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย เพื่อการพัฒนา
ควรด�ำเนินการเพิ่ม
- การสร้างเครือข่ายกลุ่มศักยภาพ
- การทบทวนปรับปรุงระบบการท�ำงาน ระบบการปฏิบัติงาน
- แนวทางการปฏิบัติที่ใช้โครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง
- การเตรียมสนับสนุนด้านทรัพยากร / พลังงาน
- การฝึกทักษะในการกู้ชีพ
- การวางระบบดูแลจัดการผู้ประสบภัยและผู้เสียชีวิต
- การก�ำหนดมาตรฐานในด้านต่างๆ เช่น มาตรฐานขัน้ ตอนกระบวนการจัดการความเสีย่ ง
จากสาธารณภัย มาตรฐานเครื่องมืออุปกรณ์ มาตรฐานการฝึกอบรม ฯลฯ
- การก�ำหนดเกณฑ์เรื่องความเสี่ยงในเชิงบูรณาการ (น�ำข้อมูลเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงาน
มาวิเคราะห์ และก�ำหนดเกณฑ์ที่บูรณาการร่วมกัน)
- การพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้เรื่องการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
- การน�ำข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปปรับปรุงแก้ไข
กลยุทธ์ 1.4 ศึกษาวิจัยและพัฒนา - โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาองค์กรและนวัตกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์ ค วามรู ้ ท างด้ า นการจั ด การ - โครงการศึกษาวิจยั ผลกระทบและความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทีเ่ กิดจาก
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย
สาธารณภัย พร้อมแนวทางในการบูรณาการแผนและมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างยัง่ ยืน
และเป็นธรรม
- การจัดท�ำสถิติสาธารณภัยและภัยพิบัติที่ส�ำคัญ (Disaster Profile)
- โครงการศึกษาการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลยุ ท ธ์ 1.3 พั ฒ นาการจั ด การ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้เป็นไป
ตามมาตรฐานตามหลักสากล และ
พัฒนามาตรฐานให้เทียบเท่าในระดับ
สากล

กลยุทธ์

ระยะสั้น
ระยะกลาง
ระยะยาว
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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กลยุ ท ธ์ 1.5 พั ฒ นาและลงทุ น ใน
เทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพยากร
ในระบบเตื อ นภั ย ระบบสื่ อ สาร
และจัดการสาธารณภัย ให้มคี รอบคลุม
และมีประสิทธิภาพต่อการปฏิบตั งิ าน

กลยุทธ์

โครงการใหม่
- โครงการพัฒนาและจัดท�ำองค์ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
- โครงการศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนามาตรฐานการศึกษาและฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการ
สาธารณภัย
- การจัดท�ำวารสารสาระภัย (Disaster Profile) เพื่อถอดบทเรียนเหตุการณ์ส�ำคัญ
เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัย
- การวิจัยเปรียบเทียบกับต่างประเทศเพื่อน�ำองค์ความรู้มาปรับปรุงหลักสูตรของ
สถาบันการฝึกอบรม
- การจัดท�ำรายงานความคืบหน้าตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2558 และกรอบเซนได (DRM Status Report)
ควรด�ำเนินการเพิ่ม
- การพัฒนางานวิจยั และองค์ความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านสาธารณภัยในทุกระดับ
- การศึกษาจากต้นแบบ บทเรียนไปสู่การพัฒนา
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแจ้งเตือนพิบัติภัยระดับพื้นที่
- การพัฒนาระบบการพยากรณ์และการแจ้งเตือนภัย
- โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสื่อสารในภาวะวิกฤติ
- การพัฒนาศักยภาพของระบบสื่อสาร
- การปรั บ ปรุ ง ระบบเครื อ ข่ า ยและระบบบริ ห ารความปลอดภั ย ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปภ. เพื่อรองรับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
- การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานสิง่ ก่อสร้างด้านการป้องกันสาธารณภัย (สร้าง/ปรับปรุง)
- โครงการพัฒนาเครื่องมือกู้ภัย
- การซ่อมแซมเครื่องจักรกลให้พร้อมใช้งานได้ในขณะเกิดภัย
โครงการใหม่
- การสร้างต้นแบบ (Prototype) เพือ่ พัฒนาเครือ่ งจักรและอุปกรณ์การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- โครงการจัดการองค์ความรูแ้ ละค้นหานวัตกรรมในการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัย
(ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน)

แผนงาน/โครงการ

ระยะสั้น
ระยะกลาง
ระยะยาว
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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แผนงาน/โครงการ

					

ระยะสั้น
ระยะกลาง
ระยะยาว
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ตารางที่ 3.3 Roadmap การก�ำหนดทิศทางขององค์กรในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 1

ควรด�ำเนินการเพิ่ม
- การจัดหาพัฒนาเครือ่ งมือ อุปกรณ์ เครือ่ งจักรให้มคี วามพร้อม ได้มาตรฐาน และเพียงพอ
- การวิจัย พัฒนา นวัตกรรมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- การพัฒนาระบบสื่อสารเพื่อเตือนภัยในระดับบุคคล
กลยุ ท ธ์ 1.6 พั ฒ นาระบบในการ - โครงการติดตามการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ไปสู่การปฏิบัติ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - โครงการติดตามวิเคราะห์ประเมินผลการด�ำเนินงานตามนโยบายส�ำคัญ/เร่งด่วนของ
ในแต่ละระดับ
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และนโยบายเน้นหนักของ ปภ.
- โครงการประเมินผลการฝึกซ้อมแผนการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C-MEX 15)
- กลไกและแนวทางการติดตามประเมินผลแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ในทุกระดับ
โครงการใหม่
- โครงการศึกษา ติดตาม และประเมินผล แผนแม่บทการป้องกันและให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ควรด�ำเนินการเพิ่ม
- การประเมินการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในทุกระดับ
- การน�ำข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลไปปรับปรุงแก้ไข
- โครงการติดตามและประเมินผลแผนฯ ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด

กลยุทธ์
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แผนงาน/โครงการ

- การจัดท�ำและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้กับบุคลากร และหน่วยงานเครือข่าย
- การแข่งขันทักษะการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจ�ำปี
- โครงการพัฒนาศักยภาพทีมค้นหาและกูภ้ ยั ของประเทศไทยตามแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558
- การด�ำเนินงานตามมาตรการบูรณาการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
และช่วงปกติ
- โครงการฝึกซ้อมเผชิญเหตุภยั พิบตั ฉิ กุ เฉินระดับภูมภิ าคอาเซียน และเอเชีย – แปซิฟกิ
- การประสานแลกเปลีย่ นองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั และพัฒนากับหน่วยงานต่างประเทศ
โครงการใหม่
- โครงการพั ฒ นาและสร้ า งความตระหนั ก ในการบริ ห ารจั ด การสาธารณภั ย ใน
สถานศึกษา
- การจัดประชุมระดับชาติว่าด้วยการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนประจ�ำปี
- การขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
- โครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติภายใต้กรอบ UN
- โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร ปภ. กับหน่วยงานระหว่างประเทศ
ควรด�ำเนินการเพิ่ม
-การสร้างการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วน
- การจัดล�ำดับความเสีย่ งทีต่ อ้ งมีมาตรการจัดการเสริมสร้างความร่วมมือ / การมีสว่ นร่วม
แผนสนับสนุนงบประมาณ
- การจัดท�ำบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคประชาสังคมในการน�ำ
นโยบายการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยไปสู่การปฏิบัติ

กลยุทธ์

กลยุทธ์ 2.1 การบูรณาการเครือข่าย
สร้างการมีสว่ นร่วมในการขับเคลือ่ น
ผลักดันการด�ำเนินการตามแผน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ และแผนการจัดการ
ความเสีย่ งจากสาธารณภัยด้านต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง

ระยะสั้น
ระยะกลาง
ระยะยาว
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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แผนงาน/โครงการ

- โครงการฝึกซ้อมเผชิญเหตุภัยพิบัติฉุกเฉินระดับภูมิภาคอาเซียน (ARDEX)
- โครงการจัดกิจกรรมระดับชาติและภูมภิ าคเพือ่ ร�ำลึกถึงวันจัดการภัยพิบตั อิ าเซียนและ
วันลดภัยพิบัติสากล
- โครงการสนับสนุนการด�ำเนินงานด้านความร่วมมือภัยกับองค์กรระหว่างประเทศ
- โครงการสนับสนุนการขับเคลือ่ นกลไกในการด�ำเนินงานด้านความร่วมมือการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยระหว่างประเทศ
- การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ สร้างความร่วมมือในการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย
ระดับพหุภาคี
- โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยในเครือข่ายอาเซียน
โครงการใหม่
- การส่งเสริมชุดปฏิบัติงานด้านค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง
- การสนับสนุนการด�ำเนินงานกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ เพือ่ การประเมิน
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ควรด�ำเนินการเพิ่ม
- การจัดการองค์ความรูด้ า้ นสาธารณภัยจากต่างประเทศผ่านศูนย์การเรียนรูส้ าธารณภัย
ทุกระดับ
- การติดตามการด�ำเนินงานความร่วมมือด้านสาธารณภัยกับต่างประเทศ
- การจัดให้มีกระบวนการถ่ายโอนความรู้ด้านสาธารณภัย
- โครงการวิจยั ด้านการพัฒนามาตรฐานการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัยของประเทศ
- การจัดท�ำฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาของต่างประเทศ

กลยุทธ์

กลยุทธ์ 2.2 เสริมสร้างความ
ร่วมมือเครือข่ายระหว่างประเทศ
และสร้างบทบาทน�ำในการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยในเวที
ระหว่างประเทศ

ระยะสั้น
ระยะกลาง
ระยะยาว
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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แผนงาน/โครงการ

ระยะสั้น
ระยะกลาง
ระยะยาว
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ตารางที่ 3.4 Roadmap การก�ำหนดทิศทางขององค์กรในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 2

- โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติระยะที่ 3
- โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุทกภัยและดินโคลนถล่มถึงระดับท้องถิ่น
โครงการใหม่
- โครงการพัฒนากระบวนการแจ้งเตือนภัย
- การจัดท�ำฐานข้อมูลอุทกภัย และโคลนถล่ม เพื่อน�ำเข้าคลังข้อมูลสาธารณภัย
ควรด�ำเนินการเพิ่ม
- การพัฒนาเชือ่ มโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้เป็นฐานข้อมูลระดับประเทศ
ที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้
- การพัฒนาระบบข้อมูลเพือ่ น�ำไปสูร่ ะบบสนับสนุนการตัดสินใจของผูบ้ ญั ชาการเหตุการณ์
แต่ละระดับ
- การจัดท�ำกระบวนการน�ำเสนอข้อมูลสาธารณภัยให้กับประชาชนทั่วไป
กลยุทธ์ 2.4 ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ โครงการใหม่
ที่เป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนินงาน
- โครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- การทบทวนปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556
ควรด�ำเนินการเพิ่ม
- ทบทวน ปรับปรุง กฎหมาย กฎระเบียบ ทีเ่ กีย่ วข้องในการปฏิบตั งิ านด้านสาธารณภัย
ของประเทศ
โครงการใหม่
กลยุทธ์ 2.5 พัฒนาระบบ
การวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ ง - โครงการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
จากสาธารณภั ย ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ควรด�ำเนินการเพิ่ม
- การพัฒนาเชื่อมโยงระบบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยกับ
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย

กลยุ ท ธ์ 2.3 พั ฒ นาเชื่ อ มโยง
คลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ ให้มี
ความเป็ น เอกภาพ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
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แผนงาน/โครงการ

- การจัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับท้องถิ่น
- โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- โครงการฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
อาสาสมัคร และเครือข่าย เช่น (ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย/คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน/ผู้น�ำ
องค์กรเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/เครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย
"มิสเตอร์เตือนภัย"/อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) / เยาวชนอาสาสมัคร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ทีมกู้ชีพกู้ภัย)
- โครงการพัฒนาศักยภาพชุดเผชิญสถานการณ์วกิ ฤต (Emergency Response Team
: ERT) สู่ประชาคมอาเซียน
- โครงการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายแจ้งข่าวสาธารณภัยและจัดตัง้ อาสาสมัครป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (อส.ปภ.)
- โครงการศูนย์เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในระดับชุมชน
- โครงการจัดท�ำระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารกิจการอาสาสมัคร
- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการอาสาสมัครร่วมกับ อปท. ทั่วประเทศ
- โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเครือข่ายอาสาสมัครกู้ภัย
- โครงการพัฒนาศักยภาพและจัดท�ำแผนเผชิญเหตุในระดับชาติ ศูนย์เขต จังหวัด
อ�ำเภอ ท้องถิ่น
- โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการจัดการความเสีย่ งโดยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM)
- โครงการอบรมผู้ใช้วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่
- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต

กลยุทธ์

กลยุ ท ธ์ 3.1 เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ
ความเข้ม แข็ง ของชุ มชน ท้อ งถิ่น
อาสาสมั ค ร และเครื อ ข่ า ยให้ มี
ภูมิคุ้มกัน และความพร้อมในการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง

ระยะสั้น
ระยะกลาง
ระยะยาว
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชน เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร และเครือข่าย ให้มีความรู้ ตระหนัก มีวัฒนธรรมความปลอดภัย และมี
ส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ตามแนวทางประชารัฐ

แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 - 2564
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กลยุทธ์

โครงการใหม่
- โครงการขยายผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์ ปภ. เขต ภาคเหนือ เพื่อการน�ำ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ไปสู่การปฏิบัติ
- โครงการบูรณาการแผนปฏิบตั กิ ารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นแบบ
- โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดท�ำแผนเผชิญเหตุทุกระดับ
ควรด�ำเนินการเพิ่ม
- การพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- การสรุ ป บทเรี ย นการจั ด ท� ำ แผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ
แผนยุทธศาสตร์กรม กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย
- การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
- เครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
- การส่งเสริมให้ชุมชนจัดท�ำพื้นที่เสี่ยงภัย (Risk Map)
- การพัฒนาเครือข่ายในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- การส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีแผนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท�ำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับกรอบเซนได
- การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนเตรียมความพร้อมหรือแผนอพยพ
- การส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการบูรณาการความเสี่ยงจากสาธารณภัย สู่การวางแผนเพื่อ
การพัฒนา

แผนงาน/โครงการ

ระยะสั้น
ระยะกลาง
ระยะยาว
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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ระยะสั้น
ระยะกลาง
ระยะยาว
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ตารางที่ 3.5 Roadmap การก�ำหนดทิศทางขององค์กรในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 3

- โครงการสัมมนา ให้ความรู้ด้านกฎหมาย
- โครงการประชาสัมพันธ์สง่ เสริมการเรียนรูด้ า้ นการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย
- โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรูแ้ ละเสริมสร้างจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน
- โครงการจัดท�ำจุลสารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย
- โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขีป่ ลอดภัยเสริมสร้างวินยั จราจร และการป้องกันอุบตั ภิ ยั
ในโรงเรียน
- โครงการจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
- โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยของหน่วยงาน
ควรด�ำเนินการเพิ่ม
- การถ่ายทอดความรู้ สร้างความเข้าใจ สร้างจิตส�ำนึกแก่ประชาชน
- โครงการฝึกอบรม/ ฝึกซ้อม/ฝึกปฏิบัติ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้
กับบุคลากร ปภ. หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน ประชาชน
- โครงการศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยประจ�ำชุมชน/หมู่บ้าน
- การจัดท�ำและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการใหม่
- โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านสาธารณภัยในแต่ละประเภทภัย
- โครงการจัดตั้งวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตประจวบคีรีขันธ์
(สถาบันกู้ภัยทางน�้ำทางทะเล)
- โครงการจัดตั้งสถาบันดับเพลิงและกู้ภัยแห่งชาติ
ควรด�ำเนินการเพิ่ม
- การจัดตั้งสถาบันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับประเทศ
- การฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ
- การอบรมร่วมกับต่างประเทศ

กลยุ ท ธ์ 3.2 เผยแพร่ ถ ่ า ยทอด
องค์ความรูด้ า้ นการจัดการความเสีย่ ง
จากสาธารณภั ย สร้ า งการเรี ย นรู ้
ตระหนัก จิตส�ำนึก มีส่วนร่วม และ
เตรียมรับมือกับสาธารณภัย ที่อาจ
จะเกิดขึ้น

กลยุทธ์ 3.3 จัดตั้งสถาบันป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยระดับประเทศ
จัดให้มีการฝึกอบรมการป้องกันและ
บรรทาสาธารณภั ย ให้ ค รอบคลุ ม
ทุกพืน้ ทีข่ องประเทศและให้มกี ารจัดการ
ฝึกอบรมร่วมกับต่างประเทศ

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์

แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 - 2564
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แผนงาน/โครงการ

1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM)
- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การทบทวนโครงสร้างอัตราก�ำลังให้สอดคล้องกับพันธกิจ
- แผนบริหารก�ำลังคน
- โครงการจัดท�ำแผนเสริมสร้างความผูกพันและสวัสดิภาพในการท�ำงานของบุคลากร  
- โครงการจัดท�ำแผนปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
- โครงการรณรงค์สื่อสารวัฒนธรรมองค์กร
- โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และวินัย
- การประชุมชี้แจงการบริหารงานบุคคล
- การทบทวนปรับปรุงค�ำบรรยายลักษณะงาน
- การบริหารจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
- การปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
- แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
- โครงการประกาศเกียรติคุณข้าราชการดีเด่น
- การคัดเลือกและประเมินข้าราชการให้เข้ารับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
- การวางระบบการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
- พัฒนาการสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession plan)
- การสร้างทีมแบบบูรณาการที่มีสมรรถนะ
- โครงการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์

กลยุทธ์ 4.1 การส่งเสริมและพัฒนา
บุ ค ลากร รวมทั้ ง พั ฒ นาระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคล (HRD ,
HRM)

ระยะสั้น
ระยะกลาง
ระยะยาว
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรและบุคลากรไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงได้
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แผนงาน/โครงการ

2. การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD)
- โครงการฝึกอบรม / สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
-  โครงการพัฒนาบุคลากรสร้างจิตส�ำนึก คุณธรรม จริยธรรม จรรยา และวินยั ข้าราชการ
- โครงการศึ ก ษาดู ง านโครงการพระราชด� ำ ริ ตามรอยเบื้ อ งพระยุ ค ลบาทและ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการสาธารณภัย และ
แบบข้ามสายงาน
ควรด�ำเนินการเพิ่ม
- การพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากร ตามหลัก
สมรรถนะ (Competency)
- การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (โครงสร้าง / จ�ำนวน / การสับเปลี่ยน
โยกย้าย / ความก้าวหน้าในสายงาน / ค่าตอบแทนและสวัสดิการ)
กลยุ ท ธ์ 4.2 เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ 1. งานตามหน้าที่ปกติ (Functional Based)
องค์กรในการด�ำเนินงาน
- โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- โครงการตรวจราชการตามภารกิ จ การป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย และ
ตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
- การด�ำเนินงานตามค�ำรับรองการด�ำเนินงานตามค�ำรบรองการปฏิบัติราชการ /
การด�ำเนินงานตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปี / การด�ำเนินงานตามแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปี
2. งานตามยุทธศาสตร์นโยบายหรือภารกิจที่มอบหมายพิเศษ (Agenda Based)
- การด�ำเนินงานตามวาระการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ
- การด�ำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
- การด�ำเนินงานแก้ไขปัญหาส�ำคัญตามภารกิจ
- การด�ำเนินงานตามภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

กลยุทธ์

ระยะสั้น
ระยะกลาง
ระยะยาว
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 - 2564
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กลยุทธ์

ระยะสั้น
ระยะกลาง
ระยะยาว
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ตารางที่ 3.6 Roadmap การก�ำหนดทิศทางขององค์กรในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 4

3. งานตามพื้นที่ หรือการบูรณาการการปฏิบัติงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน
(Area Based) เช่น
- งานบูรณาการอุบัติเหตุทางถนน
- การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ควรด�ำเนินการเพิ่ม
- การพัฒนากระบวนการและการสนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย (ให้รวดเร็ว)
- การสนับสนุนการส่งเสริมการพัฒนา การบริหารจัดการการสร้างนวัตกรรมด้านการ
พัฒนาระบบราชการให้สอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
พ.ศ. 2556 - 2561
- การอ�ำนวยความสะดวกในงานบริการสร้างความร่วมมือและความเข้าใจต่อภาคส่วนต่างๆ
- การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
- การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
- การสื่อสารประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน
- การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
- การด�ำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงาน/โครงการ
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ส่วนที่ 4

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2560 – 2564

แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 - 2564
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ส่วนที่

4

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 – 2564

การขับเคลือ่ นแผนยุทธศาสตร์ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ แปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ให้ไปสูก่ ารบรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ การขับเคลือ่ นแผนยุทธศาสตร์ไปสูป่ ฏิบตั ิ ต้องประกอบด้วย
กระบวนการหลักที่ส�ำคัญ ดังนี้
4.1 การสื่อสารถ่ายทอดยุทธศาสตร์
การสือ่ สารถ่ายทอดยุทธศาสตร์ ผูบ้ ริหารควรด�ำเนินการสือ่ สารถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสูบ่ คุ ลากร
ภายในองค์กรในแต่ละระดับ เพือ่ ให้เกิดการรับรูแ้ ละเข้าใจในทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ไปในทิศทางเดียวกัน
รวมถึงให้แต่ละหน่วยงานรับทราบถึงบทบาทของหน่วยงานในการขับเคลื่อนผลักดันแผนยุทธศาสตร์และ
สิ่งที่แต่ละหน่วยงานต้องด�ำเนินงาน นอกจากนั้นการสื่อสารถ่ายทอดยุทธศาสตร์โดยผู้บริหารขององค์กร
ยังมีส่วนสร้างให้เกิดความผูกพันภายในองค์กรของบุคลากรในแต่ละระดับ รวมถึงท�ำให้เกิดการปฏิบัติ
อย่างจริงจังในการน�ำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
เนื่องจากการด�ำเนินงานของส่วนราชการจ�ำเป็นต้องได้รับความร่วมมือขององค์กรที่เกี่ยวข้องใน
การขับเคลือ่ นแผนยุทธศาสตร์ การสือ่ สารถ่ายทอดยุทธศาสตร์ นอกจากการสือ่ สารภายในองค์กรแล้วจึงควร
มีการสื่อสารยุทธศาสตร์ไปสู่ภายนอกองค์กรทั้งในส่วนของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญ รวมถึง
องค์กรหรือหน่วยงานที่ท�ำงานร่วมกัน เพื่อท�ำให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
รับรูแ้ ละเข้าใจในทิศทางการด�ำเนินงานขององค์กร ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของ
องค์กรต่อไป
กลไกการสื่อสารถ่ายทอดยุทธศาสตร์สามารถท�ำได้หลายช่องทาง อาทิเช่น การมอบนโยบาย ค�ำสั่ง
มอบหมายงาน การจัดท�ำบันทึกข้อตกลง จัดประชุมชี้แจง การสัมมนา จัดท�ำเอกสารแจ้งเวียน/เผยแพร่
ทางเอกสาร ทางอินทราเน็ต/อินเทอร์เน็ต เป็นต้น
4.2 การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการประจ�ำปี (Action Plan)
เพื่ อ ให้ แผนยุท ธศาสตร์ไ ด้รับการขับเคลื่ อ นไปสู ่ ก ารปฏิ บัติ กลไกที่ ส� ำ คั ญ ประการหนึ่ ง คื อ
การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ทไี่ ด้จดั ท�ำไว้ไปสูแ่ ผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี (Action Plan)
ซึ่งเครื่องมือที่ส�ำคัญประการหนึ่งที่ควรน�ำมาใช้ในการบริหารจัดการได้แก่ การบริหารโครงการ (Project
Management) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ ก�ำหนด วางแผน ด�ำเนินงาน ติดตาม ควบคุม และ
ประเมินผลโครงการ เพื่อน�ำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ การบริหารโครงการจะช่วยท�ำให้ทราบ
ถึงวัตถุประสงค์และหน้าที่ที่ชัดเจน เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และท�ำให้เกิดผลลัพธ์หรือ
ประสิทธิผลของการด�ำเนินงานสูงสุด
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การวางแผนและบริหารโครงการ ประกอบด้วยขั้นตอนที่ส�ำคัญ 6 ขั้นตอน ได้แก่
(1) การทบทวน/ตรวจสอบผลการด�ำเนินโครงการที่ผ่านมา (Review Phase) เป็นขั้นตอนใน
การทบทวนและตรวจสอบผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาในกรณีที่เป็นโครงการที่มีการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
โดยการทบทวนตรวจสอบจะพิจารณาในด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ เพือ่ น�ำข้อมูล
ทีไ่ ด้รบั ไปใช้ในการตัดสินใจทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการต่อไป อาทิเช่น การด�ำเนินโครงการต่อเนือ่ ง การขยายผล
โครงการ การตัดสินใจยกเลิกโครงการ หรือการติดตามและเฝ้าดูให้มีความพร้อมก่อนด�ำเนินงาน เป็นต้น
(2) การริเริม่ โครงการใหม่และวิเคราะห์เบือ้ งต้น (Conceptual Phase) เป็นขัน้ ตอนในการริเริม่
โครงการ และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ เพื่อน�ำไปสู่การพิจารณาของผู้บริหารว่าโครงการมี
ความเหมาะสมหรือไม่ ซึง่ ประกอบด้วยรายละเอียดในการวิเคราะห์ ได้แก่ การพิจารณาทีม่ าและความส�ำคัญ
ของโครงการ พิจารณาลักษณะของโครงการ ระบุกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พิจารณาแนวทาง
การมีสว่ นร่วมของประชาชน พิจารณาความถูกต้องทางจริยธรรมและความเป็นธรรมในสังคม ระบุเป้าหมาย
ผลผลิต และคาดการณ์ผลลัพธ์ หรือผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พิจารณาผลกระทบต่อโครงการหรือ
กิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ มี อ ยู ่ แ ล้ ว วิ เ คราะห์ ก ระบวนการและแนวคิ ด ของโครงการใหม่ โดยเฉพาะในเรื่ อ ง
ความสอดคล้องและผลกระทบในมิติเชิงยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต ระบุทางเลือกอื่นและวิเคราะห์ความเหมาะสมของเทคโนโลยี
วิเคราะห์ความเหมาะสมของระยะเวลา กระบวนการ และวิธกี ารด�ำเนินการเบือ้ งต้น พิจารณาศักยภาพและ
ข้อจ�ำกัดของพื้นที่ พิจารณาความพร้อมและความเพียงพอของทรัพยากรและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์
ศักยภาพและความเหมาะสมของหัวหน้าโครงการและทีมงาน
(3) การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ (Project Planning Phase) เป็นขั้นตอนใน
การก�ำหนดรายละเอียดเชิงลึกของโครงการเพื่อจัดท�ำรายละเอียดของโครงการให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์
อาทิเช่น พิจารณาขอบเขตของโครงการ วิเคราะห์โครงสร้างผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการและ
ประโยชน์ต่อสาธารณชน พิจารณากฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินโครงการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ ความน่าเชื่อถือของสมมุติฐาน และผลประโยชน์โครงการทางเศรษฐกิจ
วิเคราะห์ทางเลือก เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม วิเคราะห์กระบวนการน�ำส่งผลผลิต
วิเคราะห์รายละเอียด ศักยภาพ และข้อจ�ำกัดของพืน้ ที่ วิเคราะห์แผนและความพร้อมในการใช้ทรัพยากรบุคคล
การประมาณราคา และทรัพยากรทีต่ อ้ งใช้ในการด�ำเนินกิจกรรม วิเคราะห์ความเสีย่ งของการด�ำเนินงาน และ
แผนการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น วิเคราะห์ต้นทุนและทบทวน/เปรียบเทียบกับ โครงการอื่น ที่ใช้ผลผลิต
และกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน
(4) การวิเคราะห์และจัดท�ำค�ำของบประมาณ (Budget Preparation Phase) เป็นขั้นตอน
ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด เพื่อพิจารณาจัดท�ำค�ำของบประมาณ โดยจัดล�ำดับความส�ำคัญของโครงการ
ตามมิติต่างๆ อาทิเช่นความจ�ำเป็นเร่งด่วน ผลที่คาดว่าจะได้รับ ความพร้อม ความเป็นไปได้ในการด�ำเนิน
โครงการ และจัดล�ำดับความส�ำคัญโครงการเพื่อพิจารณาจัดท�ำค�ำของบประมาณต่อไป
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(5) ติดตามความก้าวหน้าของการด�ำเนินโครงการ (Implementation Monitoring Phase)
เป็นขัน้ ตอนทีพ่ จิ ารณาถึงความคืบหน้าของการด�ำเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารและแผนงบประมาณทีก่ ำ� หนดไว้
ระหว่างการด�ำเนินงาน เพื่อทบทวนและปรับแผนปฏิบัติการให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เกิดขึ้น รวมถึงการสรุปผลการติดตาม ปัญหา อุปสรรค และบทเรียนจากการด�ำเนินงานเพื่อน�ำไปสู่
การด�ำเนินงานที่มีความเหมาะสมในระยะต่อไป
(6) การประเมินผลการใช้งาน และติดตาม/ปรับปรุง/แก้ไข (Utilization Phase) เป็นขั้นตอน
ในการประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยพิจารณาผลการด�ำเนินงานในด้านต่างๆ อาทิเช่น
ประเมินผลผลิตและผลลัพธ์เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายที่ด�ำเนินงาน ผลกระทบ
ในทางบวกและทางลบของการด�ำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข เป็นต้น
4.3 การก�ำกับติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
การติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผน (Plan Monitoring & Evaluation) โดยผูบ้ ริหาร
ผูป้ ฏิบตั งิ าน ผูร้ บั ผิดชอบและผูเ้ กีย่ วข้อง จะต้องติดตามประเมินผลและรายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนที่
ก�ำหนดไว้ทงั้ ในส่วนของการด�ำเนินงานตามแผนงานและกิจกรรมทีก่ ำ� หนดไว้ และผลการด�ำเนินงานทีเ่ กิดขึน้
เพือ่ ให้ทราบถึงความส�ำเร็จทัง้ ในส่วนของผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ทัง้ ในด้านเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพที่เกิดขึ้น การติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน สามารถแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่
(1) ช่วงก่อนการด�ำเนินงานตามแผน มุ่งเน้นการติดตามว่าแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ก�ำหนดไว้
ในแผนยุทธศาสตร์ ได้รับการขับเคลื่อนไปสู่แผนปฏิบัติการอย่างครบถ้วนตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้หรือไม่
(2) ช่วงระหว่างการด�ำเนินงานตามแผน มุ่งเน้นการติดตามความก้าวหน้าของการด�ำเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมทีก่ ำ� หนดไว้ ว่ามีความก้าวหน้าทีเ่ ป็นไปตามแผนงานและแผนงบประมาณ
ที่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้หรือไม่
(3) ช่วงสิ้นสุดการด�ำเนินงานแผน มุ่งเน้นการประเมินผลการด�ำเนินงานทั้งในส่วนของผลผลิต
(Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ทั้งในด้านเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถประเมินได้
ทั้งในส่วนของการประเมินแผนปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการพิจารณาว่าแผนประจ�ำปีที่ด�ำเนินงานมีความส�ำเร็จ
ตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้หรือไม่ รวมถึงการประเมินแผนยุทธศาสตร์ เพือ่ ให้ทราบว่าเป้าหมายระยะปานกลาง
ที่ก�ำหนดไว้มีแนวโน้มของความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นตามที่ก�ำหนดไว้หรือไม่
4.4 การถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
การถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชีว้ ดั จากระดับองค์กรสูร่ ะดับหน่วยงานและระดับบุคคล เป็นกลไก
หนึง่ ในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ทกี่ ำ� หนดไว้ รวมถึงให้มรี ะบบการประเมินผลทีม่ คี วามชัดเจน สอดคล้องกัน
ในแต่ละระดับ
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การพัฒนาระบบประเมินผลลงสูร่ ะดับหน่วยงานและระดับบุคคล เป็นกระบวนการในการด�ำเนินการ
พัฒ นาระบบประเมินผลจากระดับบนลงสู่ร ะดั บล่ า ง ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ดความสอดคล้ อ ง (Alignment)
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงช่วยมุง่ เน้น (Focus) ไปทีป่ ระเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ท�ำให้สามารถ
น�ำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน โดยการพัฒนาระบบประเมินผลลงสู่ระดับหน่วยงาน เริ่มจาก
การแปลงระบบประเมินผลจากระดับกรมลงสูร่ ะดับหน่วยงาน หลังจากนัน้ จึงค่อยด�ำเนินการพัฒนาในระดับ
บุคคลต่อไป
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 - 2564
แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 – 2564

การสื่อสารถ่ายทอดยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
เพิ่มศักยภาพการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย
การช่วยเหลือสงเคราะห์
และฟื้นฟู
ให้มีประสิทธิภาพ

ระดับ
นโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2
บูรณาการด้านการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ระหว่างหน่วยงานและ
เครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งใน
และต่างประเทศให้มี
เอกภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชน
เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร
และเครือข่าย ให้มีความรู้ ตระหนัก
มีวัฒนธรรมความปลอดภัย และมี
ส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี /แผนปฏิบัติราชการ ประจ�ำปี
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

ระดับ
ปฏิบัติ

การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคล

การมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาบุคลากรไปสู่
การเป็นองค์กรที่มี
ขีดสมรรถนะสูง
และสามารถรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงได้

การก�ำกับติดตาม
และประเมินผล
สัมฤทธิ์ของแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ

กฎระเบียบ / งบประมาณ /
การประชาสัมพันธ์

รูปภาพที่ 4.1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 - 2564
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ภาคผนวก
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แนวคิดของแผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2560 -2564
การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 – 2564 ได้มาจาก
การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ ที่เชี่ยมโยงกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อน�ำมาใช้วิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร และน�ำประเด็นที่ได้จาก
การวิเคราะห์ไปใช้ในการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
การศึกษาข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณภัย
การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 -2564 ประกอบด้วย
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานต่างๆ รวมถึงข้อตกลงระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องที่ส�ำคัญ ดังนี้

แผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ
พ.ศ. 2558

กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579)   

พระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550
และอนุบัญญัติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564)
เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs)
พ.ศ. 2558 – 2573

แผนยุทธศาสตร์
ตามภารกิจเฉพาะด้าน
กระทรวงมหาดไทย 10 ปี
(พ.ศ. 2557 –2566)

นโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ
พ.ศ. 2558 – 2564

ข้อมูลและสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้อง

แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2556 – 2561

ยุทธศาสตร์การ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2557 – 2561
นโยบายภายใต้
วาระ”ประเทศไทย
ปลอดภัย
(Safety Thailand)

การประชุมระดับสูง
เรื่องความปลอดภัย
บนท้องถนน
ณ กรุงมอสโก

กรอบด�ำเนินงาน            
เซนไดเพื่อลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  
พ.ศ. 2558 – 2573

รูปภาพ แสดงข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการจัดท�ำแผน
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1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ภายใต้วิสัยทัศน์ของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่กล่าวว่า
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นวิสยั ทัศน์ของประเทศว่า “มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน”ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6) ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ทกุ ภาคส่วนในสังคมมีความตระหนัก
ถึงเป้าหมายอนาคตของประเทศไทยร่วมกันและเกิดการรวมพลังในการขับเคลือ่ นการพัฒนาเพือ่ การสร้างและ
รักษาไว้ซงึ่ ผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวสิ ยั ทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติทกี่ ล่าวข้างต้น จึงจ�ำเป็นจะต้องมีการ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติสกู่ ารปฏิบตั ใิ นแต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ หน่วยงานภาครัฐ
ทีท่ ำ� หน้าทีก่ ำ� หนดแผนยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ควรจะยึดกรอบการพัฒนาทีก่ ำ� หนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
เป็นแนวทางในการพัฒนา ได้แก่
v ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมความร่วมมือกับ
ภูมภิ าคและนานาชาติ ในด้านความมัน่ คงด้านพลังงาน ด้านอาหาร ด้านสิง่ แวดล้อม และการบริหารจัดการ
ภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการป้องกันภัยในทุกรูปแบบ
v ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวต
ิ ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
วางระบบบริหารจัดการน�ำ้ ให้มปี ระสิทธิภาพ ปรับระบบการบริหารจัดการน�ำ้ อย่างบูรณาการ (ทัง้ แก้ปญ
ั หา
ขาดแคลนและป้องกันอุทกภัย) โดยฟื้นฟูป่าต้นน�้ำ  /จัดหาแหล่งกักเก็บน�้ำต้นทุนและแหล่งชะลอน�้ำให้
เพียงพอ /เพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักน�้ำ /เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรร การระบายน�้ำ และการผันน�้ำ /
พัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และการเตือนภัย /ปรับปรุงองค์กรและกฎหมาย /สร้างการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการน�้ำ/ การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ป้องกัน เฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริมการท�ำแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) น�ำวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และน�ำยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ด้านที่ก�ำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็น
แนวทางในการก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยจะก�ำหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบ
สนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในช่วง 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นส�ำคัญ
โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 ประกอบด้วย 10 ประเด็น คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรม
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ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ดังนี้
v ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เป้าหมายที่ 4 คนไทยมีสขุ ภาวะ
ที่ดีขึ้น ตัวชี้วัด 4.2 การตายจากอุบัติเหตุทางถนนต�่ำกว่า 18 คน ต่อประชากรแสนคน
v ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมเพือ
่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ข้อ 3.6 บริหาร
จัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด และน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ประกอบด้วย (1) บูรณาการการลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั เิ ข้าสูร่ ะบบการวางแผน ทัง้ ระดับชาติ ระดับชุมชน
ท้องถิ่น และสาขาการผลิตต่าง ๆ (2) เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการรับมือ
ภัย พิ บั ติ (3) พั ฒ นาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุ ก เฉิ น และ (4) พั ฒ นาระบบการฟื ้ นฟู บูร ณะ
หลังการเกิดภัย
v ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน ข้อ 4.8 แผนรองรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีแผนงานรองรับ ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ ฉบับที่ 12 ได้แก่ 4.8.8 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย
(1) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 (2) ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2557 - 2561 (2) ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม (3) ยุทธศาสตร์กองอ�ำนวย
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 – 2559 ข้อ 3.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนากับประเทศในอนุภมู ภิ าค และนานาประเทศ ทัง้ ในระดับทวิภาคี พหุภาคี และต่อยอดความร่วมมือกับ
ประเทศยุทธศาสตร์/มีศักยภาพและประเทศในอนุภูมิภาค เพื่อส่งเสริมความมั่นคงในอนุภูมิภาค ภูมิภาค
และในระดับโลก และความเจริญก้าวหน้าและลดความเหลื่อมล�้ำอย่างยั่งยืนร่วมกันในทุกมิติ โดย (3.5.1)
เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ ในการผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาค
และภูมภิ าค รวมทัง้ ประเทศก�ำลังพัฒนาในภูมภิ าคอืน่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรือ่ งการขับเคลือ่ นการพัฒนา
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล�้ำ  การสร้างโอกาสและที่ยืน
ในสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ การบริหารจัดการภัยพิบัติ การสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
อาหาร และน�้ำ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 - 2564
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ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
บทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาททีส่ ร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ รวมทัง้ การ
สนับสนุนการขับเคลือ่ นการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) ซึ่งมีแนวทางพัฒนาในเรื่องการบริหารจัดการภัยพิบัติ เป็นต้น
v

3. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)
เมือ่ วันที่ 25 กันยายน 2558 ผูน้ ำ� ประเทศกว่า 193 ชาติได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การ
สหประชาชาติ (UN General Assembly) ณ กรุงนิวยอร์ค เพื่อรับรอง "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
17 ประการ" (The Global Goals for Sustainable Development (SDGs)) โดยกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable
Development Goals (SDGs) ดังนี้
v เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ เป้าหมาย คือ ภายในปี 2573 สร้างภูมิต้านทาน
และลดการเปิดรับและความเปราะบางต่อเหตุรนุ แรงทีเ่ กีย่ วข้องกับภูมอิ ากาศ และภัยพิบตั ทิ างเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยู่ในสถานการณ์เปราะบาง
v เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน�้ำและสุขอนามัยส�ำหรับทุกคน และมีการบริหาร
จัดการที่ยั่งยืน เป้าหมายคือ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้ำในทุกภาคส่วน และสร้างหลักประกันว่าจะมีการ
ใช้นำ�้ และจัดหาน�ำ้ ทีย่ งั่ ยืน เพือ่ แก้ปญ
ั หาการขาดแคลนน�ำ 
้ และลดจ�ำนวนประชาชนทีป่ ระสบความทุกข์จาก
การขาดแคลนน�้ำ  ภายในปี 2573 และด�ำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำแบบองค์รวมในทุกระดับ
รวมถึงผ่านทางความร่วมมือระหว่างเขตแดนตามความเหมาะสม ภายในปี 2573
v เป้าหมายที่ 11 ท�ำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน
และยัง่ ยืน เป้าหมาย คือ สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงทีอ่ ยูอ่ าศัยและการบริการพืน้ ฐานทีพ่ อเพียง ปลอดภัย
และในราคาที่สามารถจ่ายได้ และยกระดับชุมชนแออัดภายในปี 2573 ภายในปี 2563 เพิ่มจ�ำนวนเมือง
และกระบวนการตัง้ ถิน่ ฐานของมนุษย์ทเี่ ลือกใช้และด�ำเนินการตามนโยบายและแผนทีบ่ รู ณาการ เพือ่ น�ำไป
สูค่ วามครอบคลุม ความมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ มีภูมิต้านทานต่อภัยพิบัติ และให้พัฒนาและด�ำเนินการตามการบริหารความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติแบบองค์รวมในทุกระดับ ให้เป็นไปตามกรอบการด�ำเนินงานเซนไดเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
พ.ศ. 2558 – 2573
v เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น เป้าหมาย คือ เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ และพัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้
และขีดความสามารถของมนุษย์ และของสถาบันในเรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ
การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัยล่วงหน้า
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เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
v เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟืน
้ ฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยัง่ ยืน จัดการป่าไม้อย่างยัง่ ยืน
ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุด
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
v เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมทีส่ งบสุขและครอบคลุมเพือ
่ การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน ให้ทกุ คนเข้าถึงความยุตธิ รรม
และสร้างสถาบันทีม่ ปี ระสิทธิผล รับผิดและรับชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ เป้าหมาย คือ เสริมความแข็งแกร่ง
ของสถาบันระดับชาติ ที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึงกระท�ำผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในทุกระดับ โดยเฉพาะในประเทศก�ำลังพัฒนา เพื่อจะป้องกันความรุนแรงและต่อสู้กับ
การก่อการร้ายและอาชญากรรม
v

4. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564
v นโยบายที่ 13 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
13.1 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ให้ประสานสอดคล้องระหว่างแผนระดับชาติ ระดับ
จังหวัด ระดับท้องถิ่น และระดับชุมชน เพื่อรองรับการเผชิญภัยคุกคามทั้งด้านการทหาร การก่อการร้าย
สาธารณภัย ภัยพิบัติขนาดใหญ่ และโรคอุบัติใหม่ รวมถึงการบรรเทา ฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ
13.2 จัดให้มีระบบสั่งการที่มีเอกภาพ สามารถบูรณาการและผนึกก�ำลังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในการบริหารจัดการภัยในเชิงรุก ทั้งการแจ้งเตือนภัย การป้องกันภัย การระงับภัย การบรรเทาภัย
และการฟื้นฟู ผลที่เกิดขึ้น
13.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการเตรียมพร้อมเผชิญภัยพิบัติ
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภัยในเชิงรุก ทั้งในระดับท้องถิ่น และในระดับชาติ
13.4 พัฒนาและสนับสนุนการมีระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมด้านภัยพิบตั ทิ ที่ นั สมัย
พร้อมระบบส�ำรองที่สามารถเอื้อต่อการเตือนภัยล่วงหน้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5. ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - 2561
รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ เน้นการบริหารวิกฤตการณ์
เพือ่ รับมือภัยคุกคามหรือภาวะไม่ปกติ ทัง้ ทีเ่ กิดจากภัยธรรมชาติและภัยทีม่ นุษย์สร้างขึน้ โดยมุง่ ระดมสรรพก�ำลัง
ทุกภาคส่วน เพื่อป้องกัน แก้ไข บรรเทา และฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากภัยต่างๆ รวมถึงให้ความส�ำคัญ
ในการเตรียมพร้อมเพือ่ เผชิญกับปัญหาความมัน่ คงในรูปแบบใหม่ในทุกด้าน โดยยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2557 – 2561 มีประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน เพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมกันตอบสนองหรือขับเคลื่อน
ด�ำเนินการ ซึง่ ในประเด็นยุทธศาสตร์ ทัง้ 5 ด้าน กระทรวงมหาดไทยโดยหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด จะต้องมีสว่ น
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ในการสนั บ สนุ น หรือขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 และยุ ท ธศาสตร์
การเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2557 – 2561 รวมทั้ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ในสังกัด จะด�ำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยด้วย
ฉะนั้ น แผนยุ ท ธศาสตร์ ก รมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ. 2560 – 2564 จึ ง มี
ความเชือ่ มโยง / สอดคล้อง / สนับสนุน กับนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 และยุทธศาสตร์
การเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - 2561 ในทุกประเด็นยุทธศาสตร์
6. กรอบการด�ำเนินงานเซนไดเพือ่ ลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ พ.ศ. 2558 - 2573 (Sendai Framework
for Disaster Risk Reduction 2015 – 2030)
ประเทศไทยได้รบั รองกรอบการด�ำเนินงานเซนไดเพือ่ ลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ พ.ศ. 2558 - 2573
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
ผลลัพธ์ : การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและลดการสูญเสียชีวิต วิถีชีวิต และสุขภาพ ตลอดจน
ความสูญเสียต่อสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ กายภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม ของบุคคล ธุรกิจ ชุมชน
และประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
เป้าหมาย : ป้องกันไม่ให้เกิดความเสีย่ งใหม่และลดความเสีย่ งทีม่ อี ยูเ่ ดิม ด้วยมาตรการทางเศรษฐกิจ
โครงสร้าง กฎหมาย สุขภาพ วัฒนธรรม การศึกษา สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี การเมือง รวมถึงมาตรการ
เชิงสถาบัน ที่มีการบูรณาการและลดความเหลื่อมล�้ำ  เพื่อป้องกัน และท�ำให้ความล่อแหลมและเปราะบาง
ต่อภัยพิบัติลดน้อยลง ตลอดจนช่วยให้มีการเตรียมความพร้อมส�ำหรับการเผชิญเหตุและฟื้นฟูที่ดียิ่งขึ้น
อันน�ำไปสู่ความสามารถที่จะรับมือและฟื้นคืนกลับได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
พันธกิจ :
1. เข้าใจความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
2. เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารและจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
3. ลงทุนในด้านการลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั เิ พือ่ ให้พร้อมรับมือและฟืน้ คืนกลับได้ในระยะเวลา
ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาศักยภาพในการเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจน
การฟื้นสภาพและซ่อมสร้างที่ดีกว่าเดิมในช่วงของการบูรณะฟื้นฟูภายหลังเหตุภัยพิบัติ
ตัวชี้วัดระดับโลก :
1. อัตราการเสียชีวิตจากภัยพิบัติของโลกลดลง
2. จ�ำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติของโลกลดลง
3. ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากภัยพิบัติโดยตรงลดลงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติของโลก
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4. สาธารณูปโภคที่ส�ำคัญ และบริการสาธารณะพื้นฐาน ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติลดลง
จากการพัฒนาความพร้อมในการรับมือและฟื้นกลับได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติ
5. จ�ำนวนประเทศที่มียุทธศาสตร์ลดความเสี่ยงภัยพิบัติในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
6. มีการยกระดับการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศแก่ประเทศก�ำลังพัฒนา ด้วยการให้
การสนับสนุนการด�ำเนินการตามกรอบนี้ในระดับชาติที่เพียงพอและยั่งยืน
7. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและข้อมูลความเสีย่ งภัยพิบตั เิ พิม่ มากขึน้
7. เจตนารมณ์ ณ กรุงมอสโก (Moscow Declaration) ในการประชุมระดับสูงเรื่องความปลอดภัยบน
ท้องถนน
เจตนารมณ์ ณ กรุงมอสโก (Moscow Declaration) ในการประชุมระดับสูงเรื่องความปลอดภัย
บนท้องถนน มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
b สนับสนุนให้มีการก�ำหนดเป้าหมายในระดับชาติที่ท้าทายแต่มีความเป็นไปได้
b พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่ปลอดภัยและยั่งยืน
b สนับสนุนให้ด�ำเนินการเพื่อเชื่อมโยงกฎเกณฑ์ความปลอดภัยทั้งของรถและถนน โดยยึดหลัก
แนวทางการปฏิบตั ติ ามมติขององค์การสหประชาชาติ และชุดคูม่ อื ทีผ่ ลิตโดยความร่วมมือเพือ่ ความปลอดภัย
ทางถนนขององค์การสหประชาชาติ
b เสริมสร้างความเข้มแข็งและรักษาระดับการบังคับใช้ตามกฎหมายทีม
่ อี ยู่ ตลอดจนการปรับปรุง
กฎหมายให้เหมาะสม ระบบการสอบใบขับขี่ การขึ้นและต่อทะเบียนรถ ให้เหมาะสมตามมาตรฐานสากล
b ผลักดัน ให้หน่วยงานทุกหน่วยงานที่มีงานเกี่ยวข้องกับการเดินทาง เอาจริงเอาจังที่จะบรรจุ
ประเด็นด้านความปลอดภัยเข้าในแผนการท�ำงาน
b ผลักดันให้เกิดความร่วมมือโดยประสานงาน สนับสนุน การปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งระหว่าง
หน่วยบริหารงานสาธารณะ เครือข่ายองค์การสหประชาชาติ หน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม
b พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบาดเจ็บในระดับชาติ ให้สามารถเปรียบเทียบกับข้อมูล
ระดับนานาชาติ รวมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลการบาดเจ็บ และเสียชีวิตที่ใช้ค�ำจ�ำกัดความสากล ว่าเป็น
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรภายใน 30 วันหลังจากเกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งกระตุ้นให้มีการประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือในระดับสากล
b เสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดระบบบริการการแพทย์กอ
่ นถึงโรงพยาบาล การรักษาผูป้ ว่ ย
ฉุกเฉิน ในสถานพยาบาล การฟื้นฟูสภาพผู้บาดเจ็บ
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8. นโยบายเน้นหนักประจ�ำปี พ.ศ. 2559 ภายใต้วาระ “ประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand)”
นโยบายเน้นหนักประจ�ำปี พ.ศ. 2559 ภายใต้วาระ “ประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand)”
โดยมุง่ ด�ำเนินมาตรการเชิงป้องกันให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถปฏิบตั กิ ารเผชิญเหตุ
และจัดการภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมสร้างความปลอดภัย
ทางถนน ตลอดจนพัฒนาคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ และระบบเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพ ในการเข้าถึง
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เพือ่ ให้ประเทศไทยรูร้ บั ปรับตัว และฟืน้ กลับจากภัยพิบตั ิ อย่างรวดเร็วและยัง่ ยืน
รวมถึงก้าวสู่การเป็นประเทศที่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” นโยบายเน้นหนักประจ�ำปี พ.ศ. 2559 ภายใต้วาระ
“ประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand)” ประกอบด้วย
1. การผลักดันการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยแห่งชาติให้เป็นรูปธรรม
2. การขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 สู่การปฏิบัติ
3. การป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนให้เกิดสัมฤทธิผลตามวาระแห่งชาติ ส่งเสริมให้ทกุ ภาคส่วน
ร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนน
4. การพัฒนาคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่ ง ชาติ ที่ มี ม าตรฐาน โดยปรั บปรุ ง ระบบคลั ง ข้ อ มู ล
สาธารณภัยแห่งชาติให้มีมาตรฐาน ข้อมูลมีความถูกต้อง แม่นย�ำ  สามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารจัดการสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ
5. การพัฒนาระบบเตือนภัยให้มปี ระสิทธิภาพ สนับสนุนให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการสื่อสารและแจ้งเตือนภัย ที่รวดเร็วและแม่นย�ำ  เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่
เสี่ยงภัยได้รับการแจ้งเตือนภัยอย่างทันท่วงที
6. เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 – 2561
v ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายอย่างยั่งยืนภายใต้วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
v ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพิบัติภัย (ภัยพิบัติ)
โดยสร้างความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
v ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
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10. แผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้านของกระทรวงมหาดไทย 10 ปี (พ.ศ. 2557 – 2566)
v ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการสาธารณภัยของประเทศมีศักยภาพได้มาตรฐานตามหลักสากล
v ยุทธศาสตร์ที่ 2 คลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติมีความครอบคลุมทุกสถานการณ์และทันสมัย
v ยุทธศาสตร์ที่ 3 ชุมชนและท้องถิน
่ มีศกั ยภาพในการจัดการสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
v ยุทธศาสตร์ที่ 4 การฟื้นฟู บูรณะไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
11. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และอนุบัญญัติ
v มาตรา 4 “สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภยั วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์
โรคระบาดในสัตว์ โรคระบาดสัตว์นำ 
�้ การระบาดของศัตรูพชื ตลอดจนภัยอืน่ ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน
ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ท�ำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของ
ประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สนิ ของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ
และการก่อวินาศกรรมด้วย
v มาตรา 11 ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ ในการด�ำเนินการ
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) จัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสนอ กปภ.ช. เพื่อขอ
อนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี
(2) จัดให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อหามาตรการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้มีประสิทธิภาพ
(3) ปฏิบตั กิ าร ประสานการปฏิบตั ิ ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงานภาคเอกชน ในการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
และให้การสงเคราะห์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย ผู้ได้รับภยันตราย หรือผู้ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย
(4) แนะน�ำ ให้ค�ำปรึกษา และอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่
หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน
(5) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในแต่ละระดับ
(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่
ผู้บัญชาการ นายกรัฐมนตรี กปภ.ช. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
v มาตรา 12 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตามมาตรา 11(1) อย่างน้อยต้องมี
สาระส�ำคัญดังต่อไปนี้
(1) แนวทาง มาตรการ และงบประมาณที่จ�ำเป็นต้องใช้ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
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(2) แนวทางและวิธีการในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนทีเ่ กิดขึน้
เฉพาะหน้าและระยะยาวเมื่อเกิดสาธารณภัย รวมถึงการอพยพประชาชน หน่วยงานของรัฐ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย การดูแลเกี่ยวกับการสาธารณสุข และการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการสื่อสารและการสาธารณูปโภค
(3) หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการด�ำเนินการ
ตาม (1) และ (2) และวิธีการให้ได้มาซึ่งงบประมาณเพื่อด�ำเนินการดังกล่าว
(4) แนวทางในการเตรียมพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้และ
จัดระบบการปฏิบตั กิ ารในการด�ำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการฝึกบุคลากรและประชาชน
(5) แนวทางในการซ่อมแซม บูรณะ ฟืน้ ฟู และให้ความช่วยเหลือประชาชนภายหลัง
ที่สาธารณภัยสิ้นสุด
12. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้กำ� หนดกรอบนโยบายการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติไว้ 4 ด้าน ดังนี้
1. การพัฒนาและส่งเสริมการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ด้วยการป้องกัน การลดผลกระทบ
และการเตรียมความพร้อมให้มีประสิทธิภาพ โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เป็นชุมชนปลอดภัย
และการส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการ เพื่อให้เกิดการรู้รับและปรับตัว
ต่อผลกระทบจากสาธารณภัยน�ำไปสู่การจัดการอย่างยั่งยืน
2. การบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการสาธารณภัย
ในภาวะฉุกเฉินให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทัง้ การบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัย
ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และทันเหตุการณ์
3. การพัฒนาระบบการฟืน้ ฟูให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของผูป้ ระสบภัยได้อย่างทัว่ ถึง
และเป็นธรรม พืน้ ทีป่ ระสบภัยได้รบั การซ่อมสร้างและฟืน้ สภาพให้กลับคืนสูส่ ภาพเดิมโดยเร็วหรือดีกว่าและ
ปลอดภัยกว่าเดิม
4. การพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์การจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยของแผนฉบับนี้ เป็นการตอบสนองต่อเป้าหมาย
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศและวัตถุประสงค์ของแผนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในอันทีจ่ ะยกระดับไปสูม่ าตรฐานตามหลักสากล เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ และความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
ของประชาชนและของรัฐ รวมถึงความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยัง่ ยืน ประกอบด้วย
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย
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การวิเคราะห์จากการรับฟังความคิดเห็นและแบบสอบถามจากหน่วยงานผู้รับบริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. ข้อจ�ำกัด ความต้องการ และความคาดหวังของผูร้ บั บริการ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และองค์กร
ที่เกี่ยวข้องที่ต้องการจากการด�ำเนินงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้
		
(1) ปัญหา /ข้อจ�ำกัด ที่พบในการปฏิบัติงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่
ด้านกฎหมาย และระเบียบ ทีเ่ กีย่ วข้องยังไม่มคี วามคล่องตัว ท�ำให้การช่วยเหลือหรือการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นไป
ด้วยความล่าช้าไม่เอื้ออ�ำนวยต่อการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ วิธีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ไม่เป็นไปอย่างบูรณาการไปในทิศทางเดียวกัน การบูรณาการและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัย
ยังพบปัญหาในความสับสนทั้งในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ และประชาชนยังขาดจิตส�ำนึกวัฒนธรรม
ความปลอดภัย รวมทัง้ บุคลากรยังขาดความรูค้ วามสามารถ ขาดองค์ความรูท้ างวิชาการและความเพียงพอ
ของบุคลากรในระดับพื้นที่ท�ำให้การช่วยเหลือหรือปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เกิดความล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
		
(2) ความต้องการและความคาดหวังของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ ต้องการ
ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานกลางในการจัดท�ำแผน ก�ำหนดทิศทาง ก�ำหนดมาตรการ
อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ ผลักดันการมีส่วนร่วม บูรณาการประสาน เชื่อมโยง สร้างการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานต่างๆ สร้างการรับรู้ ตระหนัก เป็นที่ปรึกษาที่เกี่ยวกับสาธารณภัย รวมทั้ง การปฏิบัติงานของ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยควรเป็นไปในเชิงรุก มีการเตรียมความพร้อม รวดเร็ว ทั่วถึง เป็นธรรม
		
(3) สิ่งที่ต้องพัฒนา/ปรับปรุง ในการปฏิบัติงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้แก่ ควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ ทีย่ งั เป็นปัญหาในการปฏิบตั งิ านด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั งิ านได้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ การบูรณาการการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ควรเพิ่มเติมความต่อเนื่อง / เครื่องมืออุปกรณ์ / การเผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ / การฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย / การให้ความช่วยเหลือเมือ่ เกิดภัย / การติดตามประเมินผล และการพัฒนาฐานข้อมูล
องค์ความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการสาธารณภัย
2. การรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อหน่วยงาน
ด้านความโดดเด่น ความเชี่ยวชาญ / จุดอ่อนที่ควรได้รับการพัฒนาแก้ไข / ความเสี่ยง ประเด็นท้าทาย /
โอกาส ดังนี้
(1) ความโดดเด่น ความเชี่ยวชาญ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในทรรศนะของ
บุคลากรของกรม ได้แก่ การมีกฎหมาย ระเบียบ อ�ำนาจหน้าที่ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 ที่รัฐบาลก�ำหนดให้มีความชัดเจนและเอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
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มีเครื่องมือ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างเพียงพอและทันสมัย
พร้อมในการปฏิบตั งิ าน บุคลากรมีความรูค้ วามสามารถทีห่ ลากหลายในหลายสาขาวิชา และมีความเชีย่ วชาญ
เฉพาะในการบริหารจัดการสาธารณภัย รวมทั้งมีหน่วยงานระดับภูมิภาค จึงท�ำให้การปฏิบัติงานในพื้นที่มี
ความคล่องตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้น
(2) จุดอ่อนทีค่ วรได้รบั การพัฒนาแก้ไข ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในทรรศนะ
ของบุคลากรของกรม ได้แก่ การขาดแคลนจ�ำนวนบุคลากร ความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะ
ด้านการจัดการในแต่ละประเภทภัย ท�ำให้ยงั ไม่มกี ารปฏิบตั งิ านได้อย่างเป็นระบบ การพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลยังไม่เชื่อมโยง สมบูรณ์ การประชาสัมพันธ์ให้ทราบบทบาทภารกิจหน้าที่
การขาดองค์ความรูจ้ ากต่างประเทศ รวมถึงผลงานการวิจยั ทีเ่ ป็นประโยชน์ในการปฏิบตั งิ าน ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลยังไม่เข้มแข็ง และขาดหน่วยงานในการปฏิบัติงานลงไปยังพื้นที่ในระดับอ�ำเภอ
(3) ความเสี่ยง /ประเด็นท้าทาย ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในทรรศนะของ
บุคลากรของกรม ได้แก่ สถานการณ์สาธารณภัยที่มีแนวโน้มรุนแรง ซับซ้อนมากขึ้นยากต่อการรับมือหรือ
ป้องกัน ความร่วมมือของเครือข่ายในการบูรณาการการท�ำงานยังไม่มีความเป็นเอกภาพ ความคาดหวัง
ของประชาชน ผู้ประสบภัย และหน่วยงานต่างๆ ต่อการให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย การขาดความรู้ จิตส�ำนึกของประชาชน และการเตรียมความพร้อม การช่วยเหลือตนเองของ
ชุมชน และจากสภาพเศรษฐกิจสังคม การเมือง ในปัจจุบันที่ยังไม่มีเสถียรภาพท�ำให้การด�ำเนินงานของ
หน่วยงานมีข้อจ�ำกัด รวมทั้งความความซ�้ำซ้อนในภารกิจระหว่างหน่วยงาน
(4) โอกาส ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในทรรศนะของบุคลากรของกรม ได้แก่
เครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศในการท�ำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความเข้มแข็ง
และพร้อมในการให้ความร่วมมือในการจัดการด้านสาธารณภัย และเทคโนโลยี เครือ่ งมือ อุปกรณ์ ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยมีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึน้ รัฐบาลให้ความส�ำคัญและให้ การสนับสนุน
ทั้งในเชิงนโยบาย งบประมาณ และบุคลากร ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งประชาชนมี
ความสนใจ และตื่นตัวในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยตนเองเบื้องต้นมากขึ้น
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คณะที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
นายพรพจน์ เพ็ญพาส
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
นายกอบชัย บุญอรณะ

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คณะผู้จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2560 – 2564
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายเชษฐา โมสิกรัตน์
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
นางนุชนาถ ประสพทรัพย์
นายณัฐวรรธน์ พรรังสรรค์
นางศิริอร นันตติกูล
นางมณีรัตน์ อดุลยประภากร

7. นางสาวฉัตราภรณ์ แก้วยนต์
8. นางสาวฉัตรทิพย์ ชุมพงศ์
9. นางจันทร์จิรา โพธิ์ทองนาค
10. นางภาปวิอร ฉันทเนรมิตร
11. นางสาวอรอนงค์ มโนหรทัต
12. นางสุนันทา สิทธิสุข
13. นางสาวเบญญพัฒน์ จารุภาคย์ชานนทน์
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ผู้อ�ำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย
ผูอ้ ำ� นวยการส่วนเลขานุการคณะกรรมการด้านสาธารณภัย
ผู้อ�ำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ผู้อ�ำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล
รักษาการผู้อ�ำนวยการส่วนนโยบายภัยจากมนุษย์และ
ความมั่นคง
นักวิชาการเผยแพร่ช�ำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย
Department of Disaster Prevention and Mitigation (DDPM)
Ministry of Interior, Thailand.

