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 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ได้จดัท�าหนงัสอืรายงานประจ�าปี พ.ศ.2563 เพือ่รวบรวม

ผลการด�าเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ส�าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แนวคิด

การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM) ซ่ึงประกอบด้วย 

การลดความเสีย่งจากสาธารณภยั (Disaster Risk Reduction : DRR) ต้ังแต่การป้องกนั (Prevention) 

การลดผลกระทบ (Mitigation) และการเตรียมความพร้อม (Preparedness) ควบคู่กับการจัดการ

ในภาวะฉกุเฉนิ (Emergency Management) ซึง่รวมทัง้การเผชญิเหตุ (Response) และการบรรเทาทกุข์ 

(Relief) รวมถึงการฟื้นฟู (Recovery) ทั้งการฟื้นสภาพและการซ่อมสร้าง (Rehabilitation and 

Reconstruction) การสร้างให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) ที่มุ่งเน้น

สู่การจัดการภัยเพื่อประชาชนปลอดภัยอย่างยั่งยืน 

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ�าปี พ.ศ.2563 ฉบับนี้  

จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในสงักดักรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และหน่วยงานภาคเีครอืข่าย 

ทีเ่กีย่วข้อง และเพือ่เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ผลการด�าเนนิงานของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ต่อสาธารณชน ผู้ที่สนใจต่อไป

(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ผู้บริหาร
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายชยพล  ธิติศักดิ์

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(วันที่ 15 มิถุนายน 2560 - 30 กันยายน 2563)

นายมณฑล  สุดประเสริฐ

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 14 มิถุนายน 2563)

นายชัยณรงค์  วาสนะสมสิทธิ์
รองอธิบดีกรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

นายเชษฐา  โมสิกรัตน์
รองอธิบดีกรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

นายเธียรชัย  ชูกิตติวิบูลย์
รองอธิบดีกรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย
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พฒันาระบบ กลไกการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภัย 
ของประเทศไทย และด�าเนินการจัดการสาธารณภัย
ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย

บูรณาการความร่วมมือองค์กรและเครือข่าย
ด้านการจัดการสาธารณภัยทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ

พฒันาระบบ ทรพัยากร และเครอืข่าย ให้มคีวามพร้อม 
และเพียงพอในการป้องกันและลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย อย่างมีประสิทธิภาพ

ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้
ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักให้แก่ทุกภาคส่วน

ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและบรรเทาทุกข์
ในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย พัฒนาระบบการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในเบื้องต้นให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

ฟื้นฟูบูรณะพ้ืนท่ีประสบภัยที่ได้รับความเสียหาย
จากสาธารณภัยให้กลับสู ่สภาพปกติโดยเร็ว 
และพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินงาน
ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในแต่ละระดับ

พันธกิจ
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เป็นองค์กรชั้นน�าด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ในระดับสากล เพื่อประเทศไทยปลอดภัยอย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์
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ค่านิยมองค์กร
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Dedication

Safety Mind 

Alert & Agility

Social Responsibility

Efficiency 

Integrity

Teamwork

การอุทิศตน เสียสละและมีจิตให้บริการ

การมีจิตมุ่งเน้นความปลอดภัย

ความตื่นตัวและคล่องตัวในการปฏิบัติงานพร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา

ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ในการท�างาน

การมุ่งเน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน

ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 
โดยน้อมน�าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�ารงชีวิต

การท�างานร่วมกันเป็นหมู่/คณะ โดยใช้การสื่อสารอย่างเปิดเผย 
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีภายในองค์กร





ข้อมูลทั่วไป
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ข้อมูลทั่วไปของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1. ความเป็นมา ภารกจิ อ�านาจหน้าที่

 ความเป็นมา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติปรับปรุง 

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 เป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วยบคุลากรทีถ่่ายโอน

มาจากกรมการเร่งรดัพฒันาชนบท กองป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง ส�านกังานคณะกรรมการ

ป้องกันอุบัติภัย ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี กองสงเคราะห์ผู ้ประสบภัย กรมประชาสงเคราะห์ 

และกรมการพัฒนาชุมชน (งานบริการด้านช่างพื้นฐาน)

 ภารกจิ   มีหน้าท่ีในการจัดท�าแผนแม่บท วางมาตรการ ส่งเสริมสนับสนุน การป้องกัน บรรเทา

และฟื้นฟูจากสาธารณภัย โดยก�าหนดนโยบายด้านความปลอดภัย สร้างระบบป้องกัน เตือนภัย ฟื้นฟู

หลงัเกดิภยั และการตดิตามประเมนิผล เพือ่ให้หลกัประกนัในด้านความมัน่คงปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ

 อ�านาจหน้าที ่  พระราชบัญญตัป้ิองกันและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.2550 มาตรา 11 ให้กรมป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยัเป็นหน่วยงานกลางของรฐัในการด�าเนนิการเกีย่วกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ของประเทศ โดยมีอ�านาจหน้าที่จัดท�าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสนอ กปภ.ช. 

เพื่อขออนุมัติคณะรัฐมนตรี จัดให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อหามาตรการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มี

ประสิทธภิาพ ปฏิบตักิารและประสานการปฏบิติั สนบัสนนุ และช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานภาคเอกชน ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และให้การสงเคราะห์เบือ้งต้น

แก่ผูป้ระสบภยั ผูไ้ด้รบัภยนัอนัตรายหรือผูไ้ด้รบัความเสียหายจากสาธารณภยั แนะน�า ให้ค�าปรกึษา และอบรม

เกีย่วกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแก่หน่วยงานของรฐั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงาน

ภาคเอกชน ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการด�าเนนิงานตามแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

ในแต่ละระดับ 
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 J ข้าราชการ  1,942 อัตรา

 J ลูกจ้างประจ�า    810 อัตรา

 J พนักงานราชการ 1,243 อัตรา

 J รวม   3,995 อัตรา

2.

3.

อัตราก�าลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ ปภ.

ร้อยละ 31
1,243

ร้อยละ 49
ร้อยละ 20

810
1,942

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจ�า

พนักงานราชการ

 b ราชการบริหารส่วนกลาง 

  v ส�านัก / กอง / ศูนย์ / หน่วยงาน 

(ตามกฎกระทรวงมหาดไทย) ประกอบด้วย 

ส�านักงานเลขานุการกรม กองกฎหมาย กองการ

เจ้าหน้าที่ กองคลัง กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กองบรูณาการความปลอดภยัทางถนน กองมาตรการ

ป้องกันสาธารณภัย กองส่งเสริมการป้องกัน

สาธารณภั ย  ศู นย ์ เ ตื อนภั ย พิบั ติ แห ่ งชา ติ 

ศูนย ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1-12 

ศนูย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัย สถาบันพัฒนา

บุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กลุ ่มตรวจสอบภายใน และกลุ ่มพัฒนาระบบ

บริหาร 

  v หน่วยงานภายใน (โครงสร้างภายใน) 

ประกอบด้วย ส�านกัผูต้รวจราชการกรม ส�านกัวจิยั

และความร่วมมือระหว่างประเทศ กองเผยแพร่

และประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

กองโรงงานเครื่องจักรกล ศูนย์ประสานราชการ

จั งหวัดชายแดนภาคใต ้  และศูนย ์ป ้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย เขต 13-18

 b ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
  v ส�านักงานป ้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัด (76 จังหวัด) 

  v มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 พฤษภาคม 

2554 ให้จัดตั้งส�านักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจงัหวดัสาขา (ปัจจบุนัมี 30 สาขาในพืน้ท่ี 

16 จังหวัด)
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โครงสร้างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส�านักผู้ตรวจราชการกรม

ศูนย์ประสานราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กองโรงงานเครือ่งจกัรกล

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

ส่วนราชการตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2557 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2560

ส่วนราชการภายใน

จดัตัง้ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่3 พฤษภาคม 2564

ส�านักงานเลขานุการกรม

กองกฎหมาย

กองคลัง

กองบรูณาการ
ความปลอดภยัทางถนน

สถาบนัพฒันาบคุลากร
ด้านการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัย

ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กองการเจ้าหน้าที่

กองนโยบายป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั

กองมาตรการป้องกนั
สาธารณภยั

กองส่งเสรมิการป้องกนั
สาธารณภยั

ศนูย์อ�านวยการ
บรรเทาสาธารณภยั

กองช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยั

ส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวดั (76 จงัหวดั)

ส�านกังานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัจงัหวดัสาขา (๓๐ สาขา)

ศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1-12

กองเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์

ส�านกัวจิยัและความ
ร่วมมอืระหว่างประเทศ

ศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13-18

ราชการบรหิารส่วนภมูภิาค

กลุม่งานยุทธศาสตร์
และการจดัการ

ฝ่ายป้องกัน
และปฏบิติัการ

ฝ่ายสงเคราะห์
ผูป้ระสบภยั

ฝ่ายป้องกนัสาธารณภยั ฝ่ายปฏบิตักิารและ
บรรเทาสาธารณภยั
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4. งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 b กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วงเงนิทัง้สิน้ 7,570.2901 ล้านบาท น�าไปจดัท�าพระราชบญัญติั 

โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563 จ�านวนเงิน 687.7195 ล้านบาท โอนงบประมาณเบิกแทนกันให้

กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการตรวจสอบ และซ่อมบ�ารุงสถานีวัดระดับน�้า

ในพ้ืนทีฝ่ั่งทะเลอนัดามนั จ�านวนเงนิ 0.6000 ล้านบาท และได้รบัโอนงบประมาณจากส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จ�านวนเงิน 41.6804 ล้านบาท ประกอบด้วย งบบุคลากร 

จ�านวนเงิน 39.8729 ล้านบาท และงบด�าเนินงาน จ�านวนเงิน 1.8075 ล้านบาท คงเหลืองบประมาณ

หลังโอนเปลี่ยนแปลง ทั้งสิ้นจ�านวน 6,923.6510 ล้านบาท

ตารางที่ 1 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ�าแนกตามประเภทงบ 

หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทรายจ่าย งบประมาณ

หลังโอน

(ล้านบาท)

ผลการเบิกจ่าย ก่อหนี้ผูกพัน

(ล้านบาท)

ผลการใช้จ่าย คงเหลือ

(ล้านบาท)

สถานะเบิก

จ่าย/เทียบกับ

เป้าหมาย

ไตรมาสที่ 4

(ร้อยละ)

สถานะใช้

จ่าย/เทียบกับ

เป้าหมาย

ไตรมาสที่ 4

(ร้อยละ)

จ�านวนเงิน

(ล้านบาท)

ร้อยละ จ�านวนเงิน

(ล้านบาท)

(ร้อยละ)

ภาพรวม 6,923.6510 3,436.7077 49.64 3,200.5514 6,637.2592 95.86 7.0204 -50.36 -4.14

รายจ่ายประจ�า 2,160.4070 2,030.6647 93.99 122.9924 2,153.6571 99.69 6.7498 -6.01 -0.31

 - งบบุคลากร 1,464.5859 1,464.5859 100.00 - 1,464.5859 100.00 - - -

 - งบด�าเนินงาน 526.4909 451.1023 85.68 69.2004 520.3027 98.82 6.1882 -14.32 -1.18

 - งบเงินอุดหนุน 53.2182 12.0570 22.66 41.0658 53.1228 99.82 0.0954 -77.34 -0.18

- งบรายจ่ายอื่น 116.1120 102.9195 88.64 12.7262 115.6457 99.60 0.4662 -11.36 -0.40

รายจ่ายลงทุน 4,763.2440 1,406.0430 29.52 3,077.5590 4,483.6021 94.13 0.2706 -70.48 -5.87

*ส�ำรองเงิน (Helicopter) จ�ำนวนเงิน 279.3714 ล้ำนบำท
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ตารางที่ 2 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ�าแนกตามแผนงาน 

หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน งบประมาณ

หลังโอน

เปลี่ยนแปลง

ผลการใช้จ่าย คงเหลือ

งบประมาณจ�านวนเงิน

(ล้านบาท)

เบิกจ่าย

(ร้อยละ)

เบิกจ่าย+PO

(ร้อยละ)

ภาพรวม 6,923.6510 6,637.2592 49.64 95.86 7.0204

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1,517.2134 1,513.7454 99.77 99.77 3.4680

2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง 311.3216 310.6915 88.92 99.79 0.6301

3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบ

การเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบ

บริหารจัดการภัยพิบัติ

5,095.1160 4,812.8223 32.31 94.46 2.9223

ตารางที่ 3 กราฟแสดงผลการเบกิจ่ายงบประมาณเปรยีบเทยีบกับผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ผลเบิกรวมก่อหนี)้ 

  แบ่งตามประเภทงบรายจ่าย (ข้อมูลกราฟจากตารางที่ 1)

หน่วย : ล้านบาท
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ผลการด�าเนินงานของตัวชี้วัดความส�าเร็จตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 ตัวชี้วัดความส�าเร็จตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ประกอบด้วย 14 ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินการ ดังนี้ 

ที่ ตัวชี้วัด

ผลการด�าเนินงาน

หมายเหตุแล้วเสร็จ 
ตามเป้าหมาย

ไม่สามารถ
ด�าเนินการได้

ปรับวิธี
ด�าเนินงาน

1 การเตือนภัยล่วงหน้า ในพื้นที่เสี่ยงภัย
มคีวามแม่นย�า (เฉพาะภยัธรรมชาต ิ4 ภยั 
ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย น�้าป่าไหลหลาก 
และดินโคลนถล่ม และสึนามิ ภายใน 
24 ชั่วโมง)

3

2 ผู ้ประสบภัยได ้รับความช ่วยเหลือ
อย่างรวดเร็วตามเวลามาตรฐานภายใน 
72 ชั่วโมง

3

3 ผูป้ระสบสาธารณภัยได้รับความช่วยเหลอื
ในเบื้องต้น มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
(ร้อยละ 85)

3

4 ร้อยละของจ�านวนเครื่องจักรกล 
ยานพาหนะ และอุปกรณ์สาธารณภัย 
มีความพร้อมในการป้องกันและฟื้นฟู
สาธารณภัย ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 90)

3

5 โครงการจัดหาอากาศยานปีกหมุน 
(Helicopter) เพิม่ประสทิธภิาพ ในการ
แก้ไขปัญหาสาธารณภัยด�าเนินการ
แล้วเสร็จ (4 ล�า)

3

6 ระดบัความเชือ่ม่ันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของการแจ้งเตือนภัย (ร้อยละ 80)

3

7 ผู้ประสบสาธารณภัย ได้รับการบรรเทา
ความเดอืดร้อนเบือ้งต้น มคีวามพงึพอใจ
ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 85)

3
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ที่ ตัวชี้วัด

ผลการด�าเนินงาน

หมายเหตุแล้วเสร็จ 
ตามเป้าหมาย

ไม่สามารถ
ด�าเนินการได้

ปรับวิธี
ด�าเนินงาน

8 การจัดหาอากาศยาน ปีกหมุน (Heli-
copter) เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัยด�าเนินการแล้วเสร็จ 
(4 ล�า)

3

9 จ�านวนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ
และอุปกรณ์สาธารณภัยมีความพร้อม
ในการป้องกันและฟื้นฟู สาธารณภัย
ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 90)

3

10 ระดบัความส�าเรจ็ในการจดัตัง้เครอืข่าย
ป ้องกันและบรร เทาสาธารณภัย  
และเสรมิสร้างทกัษะความรูใ้ห้ประชาชน
พร้อมรับมือกับสาธารณภัยในระดับ
พื้นที่เพิ่มมากขึ้น (ระดับ 5)

3 เนื่องจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
(COVID-19)

11 บุคลากรกรมป ้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ผู ้ เข ้ารับการฝึกอบรม 
มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มข้ึนบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ (ร้อยละ 80)

3

12 ประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงภัยตระหนักถึง
ความปลอดภัยและมกีารปรบัตวั เมือ่ได้รบั
การแจ้งเตือน (อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง 
และดินโคลนถล่ม) เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 80)

3

13 ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย มีการจัดตั้ง
เครือข่ายเฝ้าระวังและมีทักษะความรู้
พร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยในระดับ
พื้นที่ (ร้อยละ 80)

3 เนื่องจากสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
(COVID-19) และได้
น�างบประมาณ ไปจัด
ท�าพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ.2563

14 ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ตระหนักถึง
ความปลอดภยัและมกีารปรบัตัว เมือ่ได้
รับการแจ้งเตอืน (อทุกภยั วาตภยั ภยัแล้ง 
และดินโคลนถล่ม) (ร้อยละ 80)

3
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 1. งบลงทนุ ส่วนใหญ่เป็นการจดัซือ้ครภุณัฑ์

เครื่ อ ง จักรกล ยานพาหนะ ท่ีมี เทคโนโลยี 

และสมรรถนะสูง ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ 

ระยะเวลาการส่งมอบอยู่ในช่วง 270-360 วัน 

และบางรายการต้องน�ามาติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ

ในประเทศเพิ่มเติม และต้องขอรับการสนับสนุน

เจ้าหน้าท่ีผู ้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก 

ร ่ วมเป ็นคณะกรรมการจัดท� ารายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะ (Spec) คณะกรรมการจัดท�า

ขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการพจิารณา

ปัญหา อุปสรรคของผลการด�าเนินงาน

และการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

การประกวดราคา หรือบางรายการมีการเสนอแนะ

วิจารณ์ ซ่ึงจะต้องน�ามาพิจารณาถึงประโยชน์

ของทางราชการเป็นส�าคัญ หรือบางรายการมีการ

อุทธรณ์ ผลการประกวดราคา ท�าให้มีกระบวนการ 

และระยะเวลาในการด�าเนนิการจัดซือ้จดัจ้างมากขึน้

 2. ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ท�าให้คู ่สัญญาบางรายต้องขยายระยะเวลาการ

ส่งมอบ



ผลการด�าเนินงาน
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 ปภ. เป็นหน่วยงานกลางในการด�าเนินการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ 

มุง่เน้นเก่ียวกบัการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภยั

ของประเทศ โดยมีแนวทางการด�าเนินงาน

ที่สอดคล ้องกับเป ้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน 

(Sustainable Development Goals : SDGs) 

กรอบการด�าเนินงานเซนได เพื่อการลดความเสี่ยง

จากภยัพบิตั ิพ.ศ.2558-2573 (Sendai Framework 

for disaster risk reduction 2015-2030) 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้

ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี แผนการปฏริปูประเทศ 11 ด้าน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2558-2564 

นโยบายที ่13 พฒันาระบบ การเตรยีมความพร้อม

แห่งชาติเพ่ือเสริมสร ้างความม่ันคงแห่งชาติ 

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

พ.ศ.2558 และยทุธศาสตร์กรมป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัย พ.ศ.2560-2564 รวมถงึ การด�าเนนิงาน

ตามนโยบายรัฐบาล 

 รายงานประจ�าปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ปภ. ได้จัดท�าผลการด�าเนินงานในการขับเคลื่อน

การจดัการความเสีย่งจากสาธารณภัยเชงิรกุในทกุมติิ

เพื่อสร้างประเทศไทยให้มีความปลอดภัย (Safety 

Thailand) ดังนี้

ผลการด�าเนินงานของ ปภ. ประจ�าปี พ.ศ.2563

1. ผลการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จ�ำนวน 6 โครงกำร ดังนี้

นโยบายเร่งด่วน ข้อ 11 การจัดเตรียม

มาตรการรองรับอุทกภัย และภัยแล้ง 

1.1 การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย น�้าป่า

ไหลหลาก และดินโคลนถล่ม

 1.1.1 มาตรการเตรียมพร้อม/ข้อสั่งการ 

  (1) รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย 

ในฐานะผูบ้ญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

แห่งชาติ สั่งการให้จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

ด�าเนินการเตรยีมความพร้อมรบัสถานการณ์อทุกภยั

ในช่วงฤดูฝน ใน 2 แนวทาง ได้แก่ 1) การเตรียม

ความพร้อม อาทิ การจัดตั้งคณะท�างานติดตาม

สถานการณ์ การจัดท�าแผนเผชิญเหตอุทุกภัยจงัหวดั 

การส�ารวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย และการเตรียม

ความพร้อมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกล

สาธารณภยั การก�าหนดจุด/พืน้ทีป่ลอดภยั เส้นทาง

อพยพประชาชน การแจ้งเตือนภัย การระบายน�้า

และการเพิม่พืน้ทีร่องรับน�า้ และ 2) การเผชิญเหตุ

เม่ือเกิดอุทกภัย เน้นย�้าให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการ

เหตกุารณ์ทกุระดับ จดัตัง้ระบบสือ่สาร การจดัก�าลงั

เฝ้าระวังพ้ืนท่ีชุมชนและพื้นท่ีส�าคัญทางเศรษฐกิจ 

การจัดเจ้าหน้าท่ีอ�านวยความสะดวกการจราจร 

การจัดทีมช่างในพื้นที่เป็นทีมประชารัฐ ซ่อมแซม

บ้านเรือนของประชาชน และให้ความช่วยเหลือ

ประชาชนด้านการด�ารงชพี รวมถึงการสร้างการรบัรู้

ให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

 



Department of Disaster Prevention and Mitigation

Annual Report 2020
18

  (2) ปภ. ในฐานะกองอ�านวยการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยักลาง ได้ประสานให้จงัหวดั

ทั้ง 76 จังหวัด ด�าเนินการตามข้อสั่งการของ

ผูบ้ญัชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ

ในการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัย

ในช่วงฤดฝูนในประเดน็ส�าคญั ได้แก่ 1) การส�ารวจ

พื้นที่เสี่ยงภัยและการเตรียมการลงลึกในระดับ

พืน้ที ่เพือ่ใช้เป็นข้อมลูในการวเิคราะห์สถานการณ์ 

และใช ้ประกอบการตัดสินใจในการป ้องกัน

และแก้ไขปัญหาอทุกภยัในพืน้ที ่และ 2) การทบทวน

ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับสภาพ

ความเสี่ยงในพื้นที่ 

  (3) จดัประชุมกองอ�านวยการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก. )  

ณ กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เพือ่เตรียม

ความพร้อมในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาอทุกภยั

ในช่วงฤดฝูน ปี 2563 ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 

ตลอดจนประสานการปฏิบัตกิบัหน่วยงานด้านการ

พยากรณ์ หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน�้า 

และหน่วยงานด้านการเผชิญเหตุ เพื่อรับมือ

สถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน

  (4) รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย 

ในฐานะผูบ้ญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

แห่งชาติ ก�าชับการด�าเนินการตามแนวทาง

แผนเผชิญเหตุ มุ ่งเน้นการติดตามสถานการณ์

ในพื้นท่ีอย่างใกล้ชิด และแจ้งเตือนให้หน่วยงาน

ในระดบัพืน้ท่ีด�าเนนิการตามแผนเผชญิเหตอุทุกภยั 

แจ้งเตือนประชาชนและชุมชนในพื้นท่ีเสี่ยงภัย 

ด�าเนินการตามแผนอพยพประชาชนไปยังพ้ืนท่ี

ปลอดภยั การปฏบัิตกิารให้ความช่วยเหลอืประชาชน

ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ โดยแบ่งมอบพื้นที่ 

ก�าหนดภารกิจ และหน่วยปฏิบัติการในการ

ให้ความช่วยเหลอืประชาชน ตลอดจนให้เร่งส�ารวจ

ความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

โดยเร่งด่วน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  (5) ประชุมกองบัญชาการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 

เพือ่ติดตามการด�าเนนิการป้องกนัและแก้ไขปัญหา

อุทกภัยในระดับพื้นที่  ตลอดจนบูรณาการ

และประสานการปฏบิติัร่วมกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

ให้เป็นเอกภาพ โดยเฉพาะเหตุการณ์ท่ีมผีลกระทบ

ในวงกว้าง เช่น การประชุม บกปภ.ช. ในช่วง

เดอืนตลุาคม 2562 เพ่ือติดตามสถานการณ์อทุกภยั 

วาตภัย ดินโคลนถล่มจากอิทธิพลของพายุโพดุล

และคาจิกิ และการประชุม บกปภ.ช. เมื่อวันที่ 

19 กนัยายน 2563 เพ่ือติดตามสถานการณ์อทุกภัย 

วาตภยั ดินโคลนถล่มจากอทิธิพลพายโุนอลึ เป็นต้น

 1.1.2 สนับสนุนทรัพยากรเครื่องจักรกล

สาธารณภยัเข้าปฏบิตังิานช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั

  ปภ. สนบัสนนุเคร่ืองจกัรกลสาธารณภยั

เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัปี 2563 ปฏบิติัการ

ร่วมกับจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ดังนี้

  (1) สนบัสนนุเครือ่งจกัรกลสาธารณภยั

เ พ่ือการป ้องกันและแก ้ ไขป ัญหาอุทกภั ย 

และสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น เช่น วาตภัย ภัยจาก

ดินโคลนถล่ม และภัยจากการคมนาคม โดยติดตั้ง

เครื่องจักรกลในพื้นที่เสี่ยง และขุดลอกคู คลอง 

และก�าจัดผักตบชวา วัชพืช เพ่ือเปิดทางน�้า 

และการระบายน�้า พร่องน�้า เพิ่มพื้นที่รองรับน�้า 

ในพืน้ที ่17 จังหวดั ได้แก่ จงัหวดัขอนแก่น บงึกาฬ 

เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา 
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ประจวบคีรีขันธ์ อุบลราชธานี พทัลุง สุราษฎร์ธานี 

ชุมพร นครศรีธรรมราช ชัยภูมิ สงขลา สกลนคร 

และจังหวัดมุกดาหาร 

  (2) สนับสนุนเครื่องจักรกลในพื้นที่

เสีย่งภยัจากอิทธิพลของพาย ุ“ชินลากลู” และพายุ

โซนร้อน โนอึล” โดยติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสูบน�้า

ระบายน�า้ออกจากพืน้ท่ีน�า้ท่วมขัง อพยพประชาชน

ออกจากพื้นท่ีประสบภัย และพื้นท่ีเสี่ยง ขนย้าย

เคร่ืองมือการเกษตร สิ่งของเครื่องใช้ และติดต้ัง

สะพานเบลีย์ (Bailey Bridge) ในพื้นที่ 23 จังหวัด 

28 อ�าเภอ ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี 

นครราชสีมา ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม 

กาฬสินธุ์ สกลนคร มุกดาหาร พิษณุโลก สุโขทัย 

เพชรบูรณ์ ตาก อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 

สิงห์บุรี จันทบุรี เลย เชียงราย น่าน ล�าปาง 

และจังหวัดตราด 

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

 เชิงคุณภาพ : หน่วยงานในระดับพื้นที่

มีการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหา

อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่มแบบบูรณาการ

ทุกภาคส่วนตามกฎหมายและแผนท่ีเกี่ยวข้อง

อย่างเป็นรูปธรรม 

 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รบั : ประชาชนได้รับ

การแจ้งเตือนภยั ท�าให้มีการเตรียมความพร้อมรับมือ

กบัสถานการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ได้ในเบือ้งต้น ตลอดจน

ได้รบัทราบช่องทางการตดิต่อขอรบัความช่วยเหลอื

จากหน่วยงานภาครัฐหากมีความประสงค์รับการ

ช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน

ภาพแสดง : การแก้ไขปัญหาผักตบชวาเพื่อเปิดทางน�้า
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1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

 1.2.1 มาตรการเตรียมพร้อม/ข้อสั่งการ

  (1) ประชุม ซักซ ้อมการป ้องกัน

และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยมกีารด�าเนนิการ 2 ระดบั 

ได้แก่ 1) การประชุมกองบัญชาการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อบูรณาการ

การป้องกนัและแก้ไขปัญหาร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ 

และ 2) การประชุมกองอ�านวยการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยกลาง เพื่อติดตาม

สถานการณ์และด�าเนินการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาภัยแล้งเป็นประจ�าทุกสัปดาห์

  (2) กองบญัชาการป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยัแห่งชาต ิมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ 

และสั่ งการให ้ทุกจังหวัดเตรียมการป ้องกัน

และแก้ไขปัญหาภัยแล้งภายใต้กฎหมายและแผน

ว ่าด ้วยการป ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ใน 3 ลักษณะ ได้แก่ การคาดหมายและพยากรณ์ 

การบริหารจัดการน�้า และการปฏิบัติการแก้ไข

ปัญหาการขาดแคลนน�า้ โดยให้ความส�าคญัในเร่ือง

น�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นอันดับแรก 

ภาพแสดง : การสนับสนุนเครื่องจักรกลในพื้นที่เสี่ยงภัยจากอิทธิพลพายุ “ชินลากูล” และพายุโซนร้อน“โนอึล”
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  (3) กองอ�านวยการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยักลาง สัง่การให้ทุกจงัหวดัส�ารวจข้อมลู
พื้นที่เสี่ยงการขาดแคลนน�้าอุปโภคเพื่อน�าข้อมูล
มาใช ้ประโยชน ์ ในการประสานการปฏิบัติ 
และสนับสนุนข ้อมูลพื้นที่ เสี่ยงภัยแล ้งให ้กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการการท�างาน
ร่วมกันในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบ พร้อมทั้งการระดมเครื่องจักรกล

สาธารณภยัของศนูย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั
เขต 1-18 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งของจังหวัดในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
หรือที่ได้รับมอบหมาย
 1.2.2 สนับสนุนทรัพยากรเครื่องจักรกล
สาธารณภยัเข้าปฏบิตังิานช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มอบหมาย
ให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1-18 
ซึ่ งมี พื้น ท่ี รับผิดชอบครอบคลุมทั่ วประเทศ 
สนับสนุนบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัย 

บรูณาการการปฏิบตังิาน ในระดับพ้ืนทีร่่วมกบัจงัหวัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในการปฏิบตังิานบรรเทา
และฟ้ืนฟสูาธารณภยั โดยชุดเครือ่งจกัรกลปฏิบตักิาร 
ชดุเครือ่งจักรกลสนบัสนนุ แบ่งเป็น ด้านการป้องกนั
และฟื้นฟู ด้านไฟฟ้า และแสงสว่าง ด้านอุปโภค-
บรโิภคเพือ่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมทัง้สิน้ 54 จังหวดั 
211 อ�าเภอ บรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชน 
จ�านวน 138,761 ครัวเรือน 570,156 คน พื้นท่ี
การเกษตร จ�านวน 29,375 ไร่ โดยได้ด�าเนินการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ได้แก่ การขุดเจาะบ่อน�้าตื้น
และพัฒนาเป่าล้างบ่อบาดาล การผลิตน�้าด่ืม
แจกจ่าย การแจกจ่ายน�า้เตมิถังน�า้กลาง การสบูน�า้
เข้าแหล่งน�า้ประปาหมูบ้่านและแหล่งน�า้สาธารณะ 

และการขุดลอกและพัฒนาแหล่งน�้า 

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

 เชิงคุณภาพ : ปภ. พร้อมสนับสนุนบุคลากร

และเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการปฏิบัติงาน 

เพือ่ช่วยเหลอืบรรเทาภยัผูป้ระสบภัย และการฟ้ืนฟู

พ้ืนท่ีประสบภัยสาธารณภัยครอบคลุมพ้ืนท่ี

ทั่วประเทศ

 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ : ประชาชน

ผู้ประสบภัยและผู้ได้รับผลกระทบ ได้รับการ

ให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทั่วถึง เป็นธรรม 

และมีความเชื่อมั่นในการด�าเนินการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานภาครัฐ
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1.3 การฝ ึกการป ้องกันและระงับอัคคี ภัย
ในอาคารสูง ประจ�าปี พ.ศ.2563
 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับ
กรุงเทพมหานคร กองทัพบก ประชาชนจิตอาสา 
องค์กรการกุศล มูลนิธิ และหน่วยงานเครือข่าย 
ได้ด�าเนินการตามแนวทางการฝึกซ้อมการป้องกัน
และระงบัอคัคภียัในอาคารสงู ประจ�าปี พ.ศ.2563 
มีการปฏิบัติตามแผนที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน
เครือข่ายมีการแลกเปล่ียนแนวทางและวิธีการ
ด�าเนินการระหว่างกัน สามารถน�าไปเป็นแนวทาง
ในการจัดท�า พัฒนา และปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ของหน่วยงาน รวมถงึการพฒันารปูแบบและกลไก
การประสานงานระหว่างหน่วยงาน เพือ่เสรมิสร้าง
ความมัน่ใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน และนักท่องเที่ยว
 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
 เชิงปริมาณ : การฝึกการป้องกันและระงับ
อคัคภียัในอาคารสงู ประจ�าปี พ.ศ.2563 มหีน่วยงาน
เข้าร่วมการฝึก จ�านวน 40 หน่วยงาน และผูเ้ข้ารับ

การฝึก รวมจ�านวน 3,890 คน 

 เชิงคุณภาพ :

 1.3.1 หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

มีความเข้าใจในหลักการ ข้ันตอน วิธีปฏิบัติ 

และสามารถด�าเนนิการตามแผนปฏบิตักิารได้อย่าง

เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในแนวทาง

เดียวกัน

 1.3.2 หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

มคีวามเข้าใจในกระบวนการจัดการฝึกท่ีเป็นระบบ 

และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 1.3.3 ค้นพบข้อบกพร่อง ช่องว่างของแผน 

ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ และทรัพยากรท่ีมีอยู่ 

น�าไปสู่การปรับปรุงแผน และการเตรียมความพร้อม

ของทรัพยากรให้เป็นปัจจุบันและมีความสมบูรณ์

ยิ่งขึ้น

 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ : ประชาชน

และนักท ่องเที่ยวมีความเชื่อมั่น หน ่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องมีศักยภาพต่อการป้องกันและระงับ

อัคคีภัยในอาคารสูง และมีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 

ภาพแสดง : การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
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1.4 โครงการฝึกการจัดตัง้กองบญัชาการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) 

ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 

พ.ศ.2563

 ปภ. ร่วมกบัหน่วยงานภาคีเครือข่ายด�าเนนิการ

ฝึกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แห่งชาติ (ส่วนหน้า) ในพื้นท่ีของศูนย์ป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยเขต 1-18 โดยมีการจัดตั้ง

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แห่งชาติ (ส่วนหน้า) เพื่อการระดมทรัพยากร

การเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกล การฝึกศูนย์

ประสานการปฏิบติัเครอืข่ายอาสาสมัคร (หน่วยกูชี้พ

กู้ภัย อปพร. ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม) 

การเตรียมความพร้อมระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า 

แนวทางในการประชาสัมพันธ์ การบริหารสิ่งของ

บริจาค และการบริหารศูนย์พักพิงชั่วคราว 

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

 เชิงปริมาณ : ศูนย์ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยเขต 1-18 ด�าเนินการฝึกการจัดตั้ง

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

แห่งชาติ (ส่วนหน้า) ศูนย์ ปภ. เขต เขตละ 1 ครั้ง 

รวมจ�านวน 18 ครั้ง 

ภาพแสดง : การฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง ประจ�าปี พ.ศ.๒๕๖๓
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 เชงิคณุภาพ : มกีารจดัตัง้กองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) การระดม

ทรัพยากร การเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกล การฝึกศูนย์ประสานการปฏิบัติเครือข่ายอาสาสมัคร 

(หน่วยกูช้พีกูภ้ยั อปพร. ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม) การเตรยีมความพร้อมระบบแจ้งเตอืนภยัล่วงหน้า 

แนวทางในการประชาสัมพันธ์ การบริหารสิ่งของบริจาคและการบริหารศูนย์พักพิงชั่วคราว 

 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ : ประชาชนมีความมั่นใจในการท�างานอย่างบูรณาการของหน่วยงาน

ภาครัฐที่เป็นระบบ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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ภาพแสดง : การฝึกการจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า)

  ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต พ.ศ.2563
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1.5 โครงการร่วมฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลอื

อากาศยานประสบภัยกับกระทรวงคมนาคม 

ประจ�าปี พ.ศ.2563 (SAREX 2020)

 ปภ. ได ้ เข ้าร ่วมการฝ ึกซ ้อมการค ้นหา

และช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยกับกระทรวง

คมนาคม ประจ�าปี พ.ศ.2563 (SAREX 2020) 

โดยน�าเฮลิคอปเตอร์การป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย แบบ 32 (ฮ.ปภ.32) จ�านวน 1 ล�า 

พร ้อมเจ ้าหน ้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต 

(ERT) ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2563 

ณ ค่ายพระรามหก อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี 

โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ 

จนัทร์โอชา เป็นประธานพธิเีปิด-ปิด รวมทัง้มอบโล่

ให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึก ท�าให้เจ้าหน้าที่

และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องมคีวามเข้าใจในกระบวนการ

จดัการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลอือากาศยาน

ประสบภัยทีเ่ป็นระบบ และเป็นไปในทศิทางเดยีวกัน

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

 เชิงปริมาณ : เข้าร่วมการฝึกซ้อมการค้นหา

และช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย กับกระทรวง

คมนาคมประจ�าปี พ.ศ.2563 (SAREX 2020) 

จ�านวน 1 ครั้ง

 เชิงคุณภาพ :

 1.5.1 เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มีความเข้าใจในหลักการ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ 

และสามารถด�าเนนิการตามแผนปฏบัิตกิารได้อย่าง

เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในแนวทาง

เดียวกัน

 1.5.2 เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มีความเข้าใจในกระบวนการจัดการฝึก การซ้อม

การค้นหา และช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย

ที่เป็นระบบ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 1.5.3 ค้นพบข้อบกพร่อง ช่องว่างของแผน

ปฏบิตักิาร ความพร้อมของเจ้าหน้าที ่และทรพัยากร

ที่มีอยู ่ อันน�าไปสู ่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการ 

และความพร้อมของทรัพยากรให้เป็นปัจจุบัน

และมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รบั : สร้างความม่ันใจ 

และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ

ประชาชน รวมถงึ ปภ. และหน่วยงานภาคีเครือข่าย 

มคีวามพร้อมต่อการค้นหาและช่วยเหลอือากาศยาน

ประสบภัย



รายงานประจ�าปี 2563

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
27

1.6 โครงการเสรมิสร้างประสทิธิภาพการป้องกนั

และลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่

 ปภ. ได ้จัดประชุมโครงการเสริมสร ้าง

ประสทิธภิาพการป้องกนัและลดอบัุตเิหตทุางถนน

ในระดับพื้นที่ เพื่อมุ ่งเสริมสร้างประสิทธิภาพ

ด้านการบริหารจัดการให้กับศูนย์อ�านวยการ

ความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (ศปถ.จังหวัด) 

ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ�าเภอ 

(ศปถ.อ�าเภอ) และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย

ทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) 

ในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บังคับการ

ต�ารวจภูธรจังหวัด ผู ้อ�านวยการศูนย์ป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยเขต หวัหน้าส�านกังานป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และเจ้าหน้าท่ี

ผู ้ รั บผิ ดชอบด ้ านความปลอดภัยทางถนน

จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ 

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 เชงิปรมิาณ : การจดัประชุมโครงการเสรมิสร้าง

ประสทิธภิาพการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนน 

ในระดับพื้นที่ จ�านวน 4 รุ่น รวม 949 คน ดังนี้

 - รุ ่น ท่ี  1 เมื่ อวัน ท่ี  7 สิงหาคม 2563 

ณ ห้องประชมุนนัทา โรงแรม ฮอลเิดย์อนิน์ จงัหวดั

เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุม จ�านวน 250 คน

 - รุ ่นที่  2 เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 

ณ ห้องประชุมออคดิบอลรมู โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น 

ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมประชุม

จ�านวน 231 คน

 - รุ ่นที่  3 เมื่อวันที่  28 สิงหาคม 2563 

ณ ห้องประชมุบงกชรัตน์ โรงแรม ทวินโลตัส จังหวัด

นครศรีธรรมราช มผีูเ้ข้าร่วมประชมุ จ�านวน 240 คน

 - รุ ่นที่  4 เมื่อวันที่  14 กันยายน 2563 

ณ ห้องประชุมเพชรบุรีแกรนด์ฮอลล์ โรงแรม 

เดอะรีเจนท์ชะอ�า บีช รีสอร์ท อ�าเภอชะอ�า 

จงัหวดัเพชรบรุ ีมผีูเ้ข้าร่วมประชมุ จ�านวน 228 คน

ภาพแสดง : การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลอือากาศยานประสบภัย ประจ�าปี พ.ศ.2563 (SAREX 2020)
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 เชิงคุณภาพ : 

 1. จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�านโยบายและแนวทางการด�าเนินงานการป้องกัน 

และลดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปขับเคลื่อนการด�าเนินงานในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม

 2. น�าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการสรุปผลการด�าเนินการโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ

การป้องกนัและลดอบัุตเิหตทุางถนนในระดบัพ้ืนที ่น�ามาพฒันาแผนการด�าเนนิงานอย่างเป็นระบบ ต่อเนือ่ง 

และมีประสิทธิภาพ 

 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ : ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น

ภาพแสดง : การจัดประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

  ในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่
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ภาพแสดง : การจัดประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับ 

  พื้นที่ รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
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ภาพแสดง : การจัดประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

  ในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 3 ณ ห้องบงกชรัตน์ 1 - 2 โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ภาพแสดง : การจัดประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

  ในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมเดอะ รีเจนท์ ชะอ�า บีช รีสอร์ท อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี
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2.1 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 : 

ก�าหนดให้วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปี เป็นวัน

ป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ 

 ปภ. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกจังหวัด

ได้เสริมสร้างความตระหนักและสร้างจิตส�านึก

ด้านความปลอดภยัให้แก่ประชาชน ถือเป็นส่วนหนึง่

ในการขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญของรัฐบาลภายใต้

วาระ “ประเทศไทยปลอดภยั” (Safety Thailand) 

ตัง้แต่ในระดบัชมุชนจนถึงระดับองค์กร และสนบัสนนุ

2. ผลการด�าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี จ�ำนวน 5 โครงกำร ดังนี้

ภาพแสดง : การรณรงค์วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจ�าปี 2563

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการสร้าง

ความปลอดภัยในพื้นที่ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง

จากสาธารณภยั ลดความสูญเสียในชวีติและทรพัย์สิน

จากสาธารณภัยอย่างยั่งยืน 

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 เชงิปรมิาณ : ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม จ�านวนรวม

ทั้งสิ้น 25,720 คน  

 เชิงคุณภาพ : ประชาชนให้ความส�าคัญกับ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
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2.2 มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่20 มนีาคม 2561 : เห็นชอบให้ประเทศไทย โดย ปภ. กระทรวงมหาดไทย 
ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ และส�านักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรม 
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs : 
UNOCHA) เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก พ.ศ.2562 ภายใต้
หลกัการและรปูแบบตามมาตรฐานของคณะทีป่รกึษาด้านการค้นหากู้ภัยในเขตเมืองสากล (International 
Search and Rescue Advisory Group : INSARAG)

 โดย ปภ. เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อม
แผนเผชญิเหตรุะดับภูมภิาคเอเชยี-แปซิฟิก พ.ศ.2562 
ภายใต้หลักการและรูปแบบตามมาตรฐานของ
คณะทีป่รึกษาด้านการค้นหากูภั้ยในเขตเมอืงสากล 
(International Search and Rescue Advisory 
Group : INSARAG) ระหว่างวนัที ่9-18 ธนัวาคม 2562 
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย ล�าพูน 
และจงัหวัดล�าปาง มีผูเ้ข้าร่วมการฝึก จ�านวน 577 คน 
จาก 23 ประเทศ และ 3 องค์การระหว่างประเทศ 
ประกอบด้วย ทีมผู ้ควบคุมการฝึก (EXCON) 
จากประเทศไทยและต่างประเทศ จ�านวน 71 คน 
ผู ้ เข ้ารับการฝึก (Player) จ�านวน 230 คน 
และผู ้สังเกตการณ์ เจ ้าหน้าที่จัดนิทรรศการ 
เจ้าหน้าที่ UNOCHA และเจ้าหน้าที่อ�านวยการฝึก 
อีกจ�านวน 275 คน 
 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
 เชิงปริมาณ : ผู ้ เข ้าร ่วมการฝ ึกซ ้อม
แผนเผชญิเหตรุะดับภูมภิาคเอเชยี-แปซิฟิก พ.ศ.2562 
จ�านวน 577 คน 

 เชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
ประเทศไทยได้รับการฝึกอบรมความรู้ท่ีจ�าเป็น
ต่อการเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ
ระดบัภูมภิาคเอเชยี-แปซฟิิก พ.ศ.2562 และบคุลากร
ด้านการค้นหา และกูภ้ยัของประเทศไทยได้รบัการ
พัฒนาองค์ความรู้และระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐาน INSARAG
 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ : หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการสาธารณภัยระดับชาติ
และระดับพื้นที่มีความเข้าใจกระบวนการฝึกซ้อม
แผนเผชญิเหตรุะดบัภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิก พ.ศ.2562 
รวมถึงข้ันตอนการรับความช่วยเหลือด้านมนษุยธรรม
จากต่างประเทศ และระบบการประสานการ
ปฏิบติังานภายใต้มาตรฐาน INSARAG และสามารถ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได ้อย่างถูกต้อง 
สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้ว่าจะได้รับ
ความช่วยเหลอื ให้เกิดความปลอดภัยจากสาธารณภัย
ได้อย่างรวดเร็วและมีมาตรฐานสากล รวมทั้ง
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกจิในพืน้ทีก่ารฝึกและจังหวดั
ใกล้เคียง



Department of Disaster Prevention and Mitigation

Annual Report 2020
34

2.3 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 : 

เห็นชอบแผนปฏิบตักิารขบัเคลือ่นวาระแห่งชาติ 

“การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”

 ปภ. ได้มดี�าเนินการในการป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

PM2.5 ดังนี้

 มาตรการเตรียมพร้อม/ข้อสั่งการ

 (1) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภยัแห่งชาต ิสัง่การเมือ่วนัที ่2 ตลุาคม 2563 

ให้จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ด�าเนินการ

ตามแนวทางของนายกรฐัมนตรแีละแผนปฏบิตักิาร

ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษ

ด้านฝุน่ละออง” ตลอดจนมาตรการในส่วนทีเ่กีย่วข้อง 

เพื่อบูรณาการหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหา โดยใช้กลไกระบบบัญชาการเหตุการณ์

ตามกฎหมายและแผนว ่ าด ้ วยการป ้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

 (2) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยแห ่ งชาติ  สั่ งการเมื่ อวัน ท่ี  15 

พฤศจิกายน 2562 ให้จังหวัดท่ีเป็นพื้นที่เส่ียงต่อ

การเกิดไฟป่า จ�านวน 65 จงัหวดั เตรยีมการป้องกนั

และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั ปี 2562 - 2563 

ตามมาตรการ “4 พืน้ท่ี 5 มาตรการบรหิารจดัการ” 

ประกอบด้วย 1) มาตรการเชิงพื้นที่ 4 พื้นที่ ได้แก่ 

พื้นที่ป่าสงวน/ป่าอนุรักษ์ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่

ชุมชน/เมือง และพื้นท่ีริมทางและ 2) มาตรการ

บริหารจัดการ 5 มาตรการ ได้แก่ ระบบบัญชาการ

เหตกุารณ์ สร้างความตระหนกั ลดปรมิาณเชือ้เพลงิ 

การบังคับใช้กฎหมาย และทีมประชารัฐ

 (3) กระทรวงมหาดไทย ส่ังการเมื่อวันท่ี 

13 ธนัวาคม 2562 ให้จังหวดั และกรุงเทพมหานคร 

ด�าเนินการป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหา

ฝุ ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ตามแนวทาง

ของกองบญัชาการป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยั

แห่งชาติ ตามมาตรการ ได้แก่ 1) เฝ้าระวัง ติดตาม

ข้อมูลคุณภาพอากาศ กับกรมควบคุมมลพิษ 

และกระทรวงสาธารณสขุ อย่างใกล้ชดิ เพือ่วเิคราะห์

และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ ค่าฝุ ่นละออง

ขนาดเล็ก PM2.5 2) เมื่อสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง

ขนาดเลก็ (PM2.5) มค่ีาเกนิมาตรฐาน (50 ไมโครกรมั/

ลูกบาศก์เมตร) ให้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการแก้ไขปัญหา โดยมีการแบ่งพื้นที่ ก�าหนด

ตัวบุคคล และหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน

เป็นรูปธรรม และพิจารณาด�าเนินการตามความ

เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที ่และ 3) กรณีการลดปัญหา

ฝุน่ละอองขนาดเล็ก (PM2.5) หากหน่วยงานมบีรเิวณ

พื้นที่ก่อสร้างอาคาร/ถนน ให้ขอความร่วมมือ

จากผู้รับเหมาก่อสร้างปิดก้ันบริเวณมิให้เกิดการ

ฟุ ้งกระจายของฝุ ่นละออง ด�าเนินการฉีดล้าง

ท�าความสะอาด และฉีดพ่นละอองน�้าบริเวณพื้นที่

ก่อสร้างเพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง

 (4) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยแห่งชาติ สั่งการเมื่อวันที่ 22 มกราคม 

2563 ให้จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ประสาน

และสนับสนุนหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องในพื้นที่ 

น�ามาตรการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระ

แห่งชาติ ว่าด้วยการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุน่ละออง

ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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มาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง 

(แหล ่ งก� า เนิด )  อันมีสา เหตุมาจากมลพิษ

จากยานพาหนะ การเผาในท่ีโล ่ง/พื้นที่ป ่า/

ภาคการเกษตร การก ่อสร ้ างและผัง เมือง 

ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนภาคครัวเรือน รวมทั้ง

การสร้างการรบัรูใ้ห้ประชาชนเข้าใจในข้อกฎหมาย

ที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ให้ผูท่ี้มหีน้าท่ีรบัผดิชอบท่ีเก่ียวข้อง

บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบการกระท�า 

ความผิดให้ด�าเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจัง 

 (5) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยแห่งชาติ สั่งการเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 

2563 ให้จังหวัด และกรุงเทพมหานคร เพิ่มความ

เข้มงวดในการด�าเนินมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่า

หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กตามข้อสั่งการ

ของนายกรฐัมนตรใีนคราวประชมุผ่านระบบวีดทัีศน์

ทางไกล (VCS) เมื่อวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2563 

โดยให้จัดท�าแผนปฏิบัติการให้ครอบคลุมทุกด้าน 

พร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงาน

ที่ เกี่ยวข ้องในพื้นที่  และบังคับใช ้กฎหมาย

อย่างเคร่งครัดต่อผู้กระท�าผิดอย่างจริงจังควบคู่

ไปกับการสร้างการรับรู้กับประชาชน ในมิติต่างๆ 

 การสนับสนุนทรัพยากรเครื่องจักรกล

สาธารณภัยเข้าปฏิบัติงาน

 ปภ. เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกล

สาธารณภยัเข้าปฏบิตังิานในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

PM2.5 ประจ�าศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

เขต 1-18 บูรณาการการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

ร่วมกบัจงัหวดั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่แก้ไข

ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

PM2.5 ในพื้นที่ 33 จังหวัด 35 อ�าเภอ กิจกรรม

ทีด่�าเนนิการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การฉดีพ่นหมอกน�า้

ลดฝุ่นละออง และปฏิบัติการดับไฟป่า 

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

 เชิงปริมาณ : ด�าเนินการตามแผนปฏิบัติ

การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหา

มลพิษด้านฝุ่นละออง” ในระดับพื้นที่ทุกจังหวัด 

(76 จงัหวดั) และสนับสนนุเครือ่งจกัรกลสาธารณภยั

เข้าปฏิบัติงาน ในพื้นที่ 33 จังหวัด 35 อ�าเภอ

 เชิงคุณภาพ : เกิดการบูรณาการด้านการ

ป ้องกันและแก ้ ไขป ัญหาไฟป ่า หมอกควัน  

และฝุน่ละออง ขนาดเลก็ PM2.5 อย่างมปีระสทิธภิาพ 

และประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วม

ในการท�ากิจกรรม เพื่อปกป้องป่าและลดการเผา

 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ : ประชาชน

มีความปลอดภัยจากปัญหาไฟป่า หมอกควัน 

และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
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ภาพแสดง : การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน

ภาพแสดง : การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
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2.4 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 : เห็นชอบการปรับแนวทางประเมินส่วนราชการ 

และองค์การมหาชน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยกรอบการประเมินได้ก�าหนดให้มีการน�าผล

การประเมนิ PMQA 4.0 มาเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินด้วยเกณฑ์การประเมนิสถานะของหน่วยงาน

ในการเป็นระบบราชการ 4.0 

 การด�าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของ ปภ.

 การด�าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของ ปภ. ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ซ่ึงกรอบการประเมนิได้ก�าหนดให้มกีารน�าผลการประเมนิ PMQA 4.0 มาเป็นส่วนหนึง่ของการ

ประเมนิ ซึง่เกณฑ์การประเมนิสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 มีความเชือ่มโยงระหว่าง 

PMQA และ PMQA 4.0 โดยรายละเอียดของเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็น

ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ดังนี้

หมวด 1 การน�าองค์การ

Basic

(A&D)

Advance

(Alignment)

Significance

(Integration)

1.1 ระบบการน�า

องค์การที่สร้าง

ความยั่งยืน

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ 

ตอบสนองพันธกิจ

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ 

สอดรับกับยุทธศาสตร์

ประเทศ

สร้างนวัตกรรม/วัฒนธรรม 

ที่มุ่งประโยชน์สุขประชาชน 

1.2 ป้องกันทุจริต 

และสร้างความ

โปร่งใส

นโยบายการป้องกันทุจริต

และระบบก�ากับดูแลที่มี

ประสิทธิภาพ

การติดตาม ปรับปรุง 

และรายงานผลต่อสาธารณะ

และหน่วยงานบังคับบัญชา

ผลการประเมินในระดับดี 

โดยหน่วยงานภายนอก 

เป็นแบบอย่างที่ดีและการ

สร้างต้นแบบด้านความโปร่งใส

1.3 การมุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์ผ่านการ

สร้างการมีส่วนร่วม 

จากเครือข่าย

ทั้งภายในและ

ภายนอก

สร้างสภาพแวดล้อม 

ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ผ่านการ

มีส่วนร่วมของบุคลากร

ภายใน และการสร้าง

เครือข่ายภายนอก

การตั้งเป้าหมายท้าทาย 

และการส่งเสริมให้เกิด

นวัตกรรมของกระบวนการ

และการบริการ

สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย

ที่มีผลกระทบสูงที่สามารถ

แก้ปัญหาที่ซับซ้อน

1.4 ค�านึงถึง

ผลกระทบต่อสังคม

และการมุ่งเน้น

ให้เกิดผลลัพธ์

ติดตามตัวชี้วัด 

และผลการด�าเนินงาน 

อย่างต่อเนื่อง

การใช้กลไกการสื่อสาร และ

เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อน�าไปสู่

การแก้ไขปัญหาอย่างทันการณ์

ติดตามผลด�าเนินการ และ

ผลกระทบระยะสั้นและ

ระยะยาวที่มี ต่อเศรษฐกิจ สังคม 

สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

Basic

(A&D)

Advance

(Alignment)

Significance

(Integration)

2.1 แผนยุทธศาสตร ์

ที่ตอบสนอง 

ความท้าทาย

และสร้างนวัตกรรม 

เพื่อการเปลี่ยนแปลง

กระบวนการวางแผน

ยุทธศาสตร์ที่เป็นระบบ 

ตอบสนองความต้องการ 

ของประชาชน และบรรลุ

พันธกิจส่วนราชการ

แผนยุทธศาสตร์

ตอบสนองความท้าทาย

ของส่วนราชการมีการ

คาดการณ์ การเปลี่ยนแปลง

ที่ก�าลังจะเกิดในอนาคต

แผนยุทธศาสตร์

เพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันสร้างโอกาส 

และส่งเสริมการพัฒนา

ประเทศ

2.2 เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้น

และระยะยาว 

สอดคล้องพันธกิจ 

และยุทธศาสตร์ชาติ

ก�าหนดเป้าประสงค์ และ

ตัวชี้วัดที่ตอบสนองพันธกิจ

ในระยะสั้น ระยะยาว 

และสร้างการเปลี่ยนแปลง

วิเคราะห์ผลกระทบ 

ของเป้าประสงค์และตัวชี้วัด

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

ต่อยุทธศาสตร์ประเทศ

วิเคราะห์ผลกระทบ 

ต่อเศรษฐกิจ สังคม 

สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 

ทั้งทางตรงและทางอ้อม

2.3 แผนงาน

ขับเคลื่อนลงไป

ทุกภาคส่วน

แผนครอบคลุมทุกส่วนชัดเจน 

มีการสื่อสารสู่การปฏิบัติ

แผนเน้นประสิทธิภาพ 

ท�าน้อยได้มาก และสร้าง

คุณค่าแก่ประชาชน

บูรณาการกับแผนงาน 

ด้านบุคลากร การใช้ทรัพยากร 

การใช้ข้อมูลร่วมกัน

2.4 การติดตาม

ผลการแก้ไขปัญหา

และการรายงานผล

การติดตามรายงานผล 

และการบรรลุเป้าหมาย 

เชิงยุทธศาสตร์

การคาดการณ์ การแก้ปัญหา 

และการปรับแผนให้ทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลง

ปรับแผนตอบสนองได้ทันเวลา 

เชิงรุกมีประสิทธิผล
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หมวด 3 การให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Basic

(A&D)

Advance

(Alignment)

Significance

(Integration)

3.1 ระบบข้อมูล 

และสารสนเทศ

ที่ทันสมัยเพื่อการ

บริการและการเข้าถึง

ใช้ข้อมูลเพื่อตอบสนอง 

ความต้องการที่แตกต่าง

วิเคราะห์เพื่อค้นหา

ความต้องการ

และความคาดหวังใหม่

ใช้ข้อมูลทั้งภายใน 

และภายนอก

เพื่อวางนโยบายเชิงรุก

ทั้งปัจจุบันและอนาคต

3.2 การประเมิน

ความพึงพอใจ

และความผูกพัน

การประเมินความพึงพอใจ 

และความผูกพันของกลุ่ม

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียหลัก

วิเคราะห์ผลเพื่อตอบสนอง 

ความต้องการ และแก้ปัญหา 

เชิงรุก

บูรณาการกับฐานข้อมูล 

แหล่งอื่นเพื่อการวางแผน 

และการสร้างนวัตกรรม 

ในการให้บริการ

3.3 การสร้าง

นวัตกรรมการบริการ

และตอบสนอง 

ความต้องการ 

เฉพาะกลุ่ม

การปรับปรุงบริการ

ที่ตอบสนองความต้องการ 

และความคาดหวัง

ของกลุ่มผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก

ปรับปรุงกระบวนการ

และสร้างนวัตกรรม

ที่ตอบสนองความต้องการ

ในภาพรวมและเฉพาะกลุ่ม

สร้างนวัตกรรม ที่สามารถ

ออกแบบการให้บริการ

เฉพาะบุคคล

3.4 กระบวนการ

แก้ไขข้อร้องเรียน 

ที่รวดเร็วและ

สร้างสรรค์

กระบวนการรับข้อร้องเรียน

อย่างเป็นระบบ และมี

มาตรฐาน

กระบวนการจัดการ 

ข้อร้องเรียนเป็นระบบ 

ตอบสนองรวดเร็ว ทันการณ์

ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนอง 

และสร้างความพึงพอใจ
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และจัดการความรู้

Basic

(A&D)

Advance

(Alignment)

Significance

(Integration)

4.1 การก�าหนด

ตัววัด เพื่อการ

ติดตามงาน

อย่างมีประสิทธิผล

การวางแผนและรวบรวม

ข้อมูลและตัววัดทุกระดับ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบจัดการข้อมูล 

มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย 

น่าเชื่อถือ พร้อมใช้ 

เข้าถึงง่าย

การจัดให้มีข้อมูล และ

สารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อ

ประชาชน โดยไม่ต้องร้องขอ

4.2 การวิเคราะห์ผล 

จากข้อมูลและตัววัด 

ในทุกระดับ เพื่อการ

แก้ปัญหา

การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล

และตัววัดเพื่อแก้ปัญหา 

ในกระบวนการที่ส�าคัญ

เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา 

และแก้ไขในเชิงนโยบาย 

และการปรับยุทธศาสตร์

เชื่อมโยงผลในทุกระดับ 

เพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ที่เกิด

4.3 การใช้ความรู้

และ ปัญญาในการ

แก้ปัญหา เรียนรู้ 

และมีเหตุผล

การรวบรวมองค์ความรู้ 

อย่างเป็นระบบเพื่อใช้ในการ

เรียนรู้ พัฒนา และต่อยอด

วิเคราะห์เชื่อมโยงกับข้อมูล

และองค์ความรู้จากภายนอก

เพื่อแก้ปัญหา และสร้าง

นวัตกรรม

น�าองค์ความรู้ไปใช้ปรับปรุง

จนเกิดกระบวนการที่เป็นเลิศ 

บรรลุยุทธศาสตร์และการ

สร้างมูลค่าเพิ่มสู่ประชาชน

4.4 การบริหาร

จัดการข้อมูล 

สารสนเทศ และ

การปรับระบบการ

ท�างานเป็นดิจิทัล 

เต็มรูปแบบ

วางแผนปรับรูปแบบ 

การท�างาน และการรวบรวม

ข้อมูลเป็นระบบดิจิทัล

อย่างมีประสิทธิภาพ

มีระบบความมั่นคง 

ทางไซเบอร์ และการเตรียม

พร้อม ในภาวะฉุกเฉิน

ใช้ดิจิทัลเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ กระบวนการ 

ลดต้นทุน และรวบรวมข้อมูล 

ได้อย่างมีประสิทธิผล
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร

Basic

(A&D)

Advance

(Alignment)

Significance

(Integration)

5.1 ระบบการ

จัดการบุคลากร

ตอบสนอง 

ยุทธศาสตร์ 

และสร้างแรงจูงใจ

การวางแผนก�าลังคน

ตรงกับความต้องการ

และเพื่อประโยชน์สูงสุด

ของระบบงานของราชการ

ระบบการประเมินผลงาน

และความก้าวหน้า 

สร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร 

และบรรลุยุทธศาสตร์

นโยบายการจัดการบุคลากร

สนับสนุนการท�างานให้มี

ความคล่องตัว รองรับการ

เปลี่ยนแปลง

5.2 ระบบการท�างาน

ที่มีประสิทธิภาพ 

คล่องตัว และมุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์

สภาพแวดล้อมการท�างาน

ปลอดภัย คล่องตัว สนับสนุน

การท�างาน สร้างความร่วมมือ

สภาพแวดล้อมที่สร้าง

แรงจูงใจให้บุคลากรมีความ

รับผิดชอบ กล้าตัดสินใจ 

เข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้ท�างาน

เป็นทีม มีสมรรถนะสูง

คล่องตัว ท�างานร่วมกับ

เครือข่ายภายนอก แก้ปัญหา

ที่ซับซ้อน

5.3 การสร้าง

วัฒนธรรมการ

ท�างานที่ดี 

และความร่วมมือ

สร้างวัฒนธรรมที่เป็นมืออาชีพ 

เปิดโอกาสให้คิดริเริ่ม 

และสร้างสรรค์สู่การสร้าง

นวัตกรรม

ค้นหาปัจจัยที่สร้างความ

ผูกพัน ทุ่มเท มีผลการด�าเนิน

งานที่ดี

มีประสิทธิภาพสูง

สร้างความภูมิใจ

และความเป็นเจ้าของให้แก่

บุคลากร

5.4 ระบบการ

พัฒนาบุคลากร

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

ทักษะ ความรู้ ในการท�างาน

และด้านดิจิทัล

เพิ่มพูน สั่งสมทักษะ ความรู้ 

ความเชี่ยวชาญ ที่ส�าคัญ

ต่อสมรรถนะหลักองค์การ

พัฒนาบุคลากรและผู้น�าให้มี

ความรอบรู้ สามารถตัดสินใจ

พร้อมรับปัญหาที่ซับซ้อน
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หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

Basic

(A&D)

Advance

(Alignment)

Significance

(Integration)

6.1 กระบวนการ

ท�างานเชื่อมโยง

ตั้งแต่ต้นจนจบน�าสู่

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ออกแบบกระบวนการ 

ที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ 

ทั้งภายในและงานที่ข้าม

ส่วนราชการเพื่อให้เกิด

ประสิทธิผลสูงสุด

ติดตามควบคุมกระบวนการ

โดยใช้ตัววัดและเทคโนโลยี

ดิจิทัล

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ในการจัดการกระบวนการ

และการบูรณาการที่มุ่งสู่ 

ความเป็นเลิศ

6.2 การสร้าง

นวัตกรรมในการ

ปรับปรุงผลผลิต

กระบวนการ

การบริการ 

บริหารจัดการและปรับปรุง 

อย่างเป็นระบบ 

ทั้งกระบวนการหลัก

และกระบวนการสนับสนุน

สร้างนวัตกรรมการปรับปรุง

กระบวนการหลัก สนับสนุน

การบริการและการสื่อสาร

นวัตกรรมของกระบวนการ

ระดับองค์การจนเกิดความ

เป็นเลิศ เพื่อประโยชน์แก่

ประชาชนและภาคธุรกิจ

6.3 การลดต้นทุน

การใช้ทรัพยากร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

และความสามารถ

ในการแข่งขัน

วิเคราะห์ต้นทุน และลงทุน

ในทรัพยากรที่ใช้ใน

กระบวนการหลัก

และสนับสนุน

ก�าหนดนโยบาย

การลดต้นทุน ใช้เทคโนโลยี

และใช้ทรัพยากรร่วมกัน

ใช้ข้อมูลเทียบเคียง เพื่อสร้าง

นวัตกรรม ลดต้นทุน เพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขัน

6.4 การมุ่งเน้น

ประสิทธิผล

ทั้งองค์กร และ

ผลกระทบต่อ

ยุทธศาสตร์ประเทศ

ติดตามควบคุมประสิทธิผล

กระบวนการหลักและตัววัด

เชิงยุทธศาสตร์

การเตรียมการเชิงรุก

เพื่อลดผลกระทบ

จากความเสี่ยง

การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือ

กับเหตุการณ์

บูรณาการกระบวนการต่างๆ 

ทั้งภายในและภายนอก 

เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ 

และส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม 

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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หมวด 7 ผลลัพธ์ด�าเนินการ ประกอบด้วย

 7.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ

 7.2 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการ และประชาชน

 7.3 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร

 7.4 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ

 7.5 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

 7.6 การบรรลผุลลพัธ์ของตวัชีว้ดัด้านการลดต้นทนุ การสร้างนวตักรรม และการจดัการกระบวนการ

ภาพแสดง : การเชื่อมโยงระหว่าง PMQA และ PMQA 4.0
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2.5 มตคิณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที ่9 มถินุายน 2563 

(มาตรการ 7) การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร

เครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือ หน่วยงาน

รับผิดชอบ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย (มท.) 

กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ (กษ.) และกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (ทส.)

 ปภ. โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั

เขต 1-18 เตรียมความพร้อมให้การสนับสนุน

เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ 

พร้อมเจ้าหน้าที่ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ด้านอุทกภัยและภัยที่อาจเกิดขึ้นตามมา เช่น 

วาตภัย ภัยจากดินโคลนถล่ม และภัยจากการ

คมนาคม ให้พร้อมปฏิบัติงานทันทีเมื่อได้รับการ

ร้องขอรับการสนับสนุนจากจังหวัดในเขตพื้นที่

รับผิดชอบ หรือพื้นที่ที่มีสถานการณ์ที่เสี่ยงในการ

เกิดสาธารณภัย ให้ปฏิบัติการเชิงรุก โดยการน�า

เครื่องจักรกลสาธารณภัยปฏิบัติการในพ้ืนท่ี

ตามความจ�าเป็นเหมาะสม รวมถึงการวางแผน

การใช้เครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อแก้ไขปัญหา

อุทกภัย และรับผิดชอบเป็นจุดระดมทรัพยากร 

(Staging Area)

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

 เชิงปริมาณ : สามารถบูรณาการการใช้

เครื่องจักรกลร ่วมกับหน ่วยงานท่ีเกี่ยวข ้อง 

ด้านอุทกภัย โดยมหีน่วยงาน ปภ. กรมชลประทาน 

และกองทัพบก ซึ่งมีข้อมูลเครื่องจักรกล เครื่องมือ 

ทีม่คีวามพร้อมใช้งาน ได้แก่ ปภ. จ�านวน 6,954 หน่วย 

กองทัพบก จ�านวน 9,173 หน่วย กรมชลประทาน 

จ�านวน 4,850 หน่วย

 เชงิคณุภาพ : เตรยีมความพร้อมเครือ่งจกัรกล

สาธารณภัย เครื่องมือ แบบบูรณาการ ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยร่วมกบัองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานเครือข่าย ในการทดสอบ

กระบวนการระดมทรพัยากรเครือ่งจกักลสาธารณภัย 

(Staging Area) แบบบูรณาการ 4 ภาคของ

ประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ (ศปภ. เขต 15 

เชียงราย) ภาคกลาง (ศปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศปภ. เขต 7 สกลนคร) 

และภาคใต้ (ศปภ. เขต 11 สุราษฎร์ธานี)

 ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รบั : มเีครือ่งจกัรกล

สาธารณภัยในการบริหารจัดการสาธารณภัย

ให้มมีาตรฐาน ตอบสนองทกุระดับความรนุแรงของ

ภัยพิบัติและเพ่ิมขีดความสามารถในการช่วยเหลือ

ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

อย่างทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ
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3.1 โครงการขบัเคลือ่นการปฏบิตังิานด้านข้อมลู

สาธารณภัยส�าหรับศูนย์ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยเขต

 ด้วยโมเดล “การจัดการสาธารณภยั : ปภ. 4.0” 

(พ.ศ.2560 - 2579) เป็นรูปแบบการปฏิบัติงาน 

ของ ปภ. ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

ของโลกยคุดจิทัิล มุง่จดัการสาธารณภัยอย่างยัง่ยนื 

โดยประสานพลัง “ประชารัฐ” เป็นกลไกส�าคัญ

ในการขบัเคลือ่นการจัดการสาธารณภยัเชงิรุก มุง่สู่

การเป็นองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อน

การท�างานทัง้ระบบ (Digital Culture) การพฒันา

ทรัพยากรบุคคล ให้ปรับตัวเท่าทันต่อเทคโนโลยี 

และพร้อมจัดการสาธารณภัยทกุรปูแบบ การวางแผน

รับมือสาธารณภัย เชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุมทุกด้าน 

เพือ่ให้องค์กรเติบโตภายใต้บริบทการเปลีย่นแปลง

ทางเทคโนโลยีของโลก ยุคดิจิทัล และมีศักยภาพ

ภาพแสดง  : เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องมือ แบบบูรณาการ

ภาพแสดง  : การบูรณาการการใช้เครื่องจักรกลเครื่องมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.

ผลการด�าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ยุทธศาสตร์ ด้านความมัน่คง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านการสร้างการเตบิโต บนคณุภาพชีวติทีเ่ป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม
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ในการจัดการสาธารณภัยเชิงรุกอย่างยั่งยืน จึงได้จัดถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการใช้เทคโนโลยีให้แก่

บุคลากรของศูนย์ ปภ. เขต 1-18 ซึ่งมีพื้นที่การปฏิบัติงานครอบคลุมทั่วประเทศ 

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

 เชิงปริมาณ : มีผู้รับการถ่ายทอดความรู้ จ�านวน 124 คน 

 เชิงคุณภาพ : ศูนย์ ปภ. เขต ท่ีเข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ IT 

สามารถน�าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้

ภาพแสดง : การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านข้อมูลสาธารณภัยส�าหรับศูนย์ ปภ. เขต
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3.2 โครงการพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์

เครือ่งมอืในการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั 

 ปภ. ได้จดัฝึกอบรมโครงการพฒันาศกัยภาพ

ชุดปฏิบัติการสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ 

(Incident Management Assistant Team : 

IMAT) (ระยะที่ 1) ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภยัเขต และส�านกังานป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในการสนับสนุน

การปฏิบัติขององค ์กรปฏิ บัติ ในการจัดการ

ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : 

EOC) ในแต่ละระดับให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ

และมีประสิทธิภาพ 

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

 เชิงปริมาณ : จัดฝึกอบรม จ�านวน 2 รุ่น 

มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจ�านวน 108 คน

 เชิงคุณภาพ : เจ ้าหน้าท่ีศูนย์ป ้องกัน

และบรรเทาสาธารณภยัเขต และส�านกังานป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทีไ่ด้รับการฝึกอบรม

มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ

ชดุปฏบิตักิารสนบัสนนุการจดัการเหตกุารณ์ (IMAT) 

และสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานในองค์กร

ปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency 

Operation Center : EOC) ได้อย่างเป็นระบบ

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาพแสดง : การพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์

  เครื่องมือในการจัดการความเสี่ยง 

  จากสาธารณภัย
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3.3 โครงการ จัดซื้ อครุภัณฑ ์ยานพาหนะ

และขนส่ง ครุภัณฑ์สนาม และครุภัณฑ์อื่นๆ 

ประจ�าปีงบประมาณ 2563 

 ปภ. ได้จดัซือ้ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

ครุภัณฑ์สนาม และครุภัณฑ์อื่นๆ โดยมอบให้

หน่วยงานในสังกัด ทีอ่ยูใ่นส่วนภูมิภาค ทัง้ศูนย์ป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยัเขต และส�านกังานป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั เพือ่เตรียมความพร้อม

ในการบริหารจัดการภัย สามารถลดผลกระทบ

และลดความเสยีหายจากสาธารณภยัทีอ่าจเกดิขึน้

ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

 เชิ งปริมาณ :  ครุภัณฑ ์ยานพาหนะ

และขนส่งสาธารณภัย ของ ปภ. สามารถปฏบัิติการ

ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยครอบคลุม

พื้นที่ 76 จังหวัด   

 เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพของครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง ครภุณัฑ์สนาม และครภุณัฑ์

อื่นๆ ประจ�าป ีงบประมาณ 2563 ตรงตาม

ความต้องการในการใช้บริหารจัดการสาธารณภัย 

และมีความพร ้อมในการใช ้งานในทุกระดับ

ความรุนแรงของสาธารณภัยในพื้นที่ประสบภัย

 ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รบั : มเีครือ่งจกัรกล

สาธารณภัยในการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มี

มาตรฐานตอบสนองทุกระดับความรุนแรงของ

ภัยพิบัติและเพ่ิมขีดความสามารถในการช่วยเหลือ

ประชาชนและองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น

ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ

1. สะพานถอดประกอบได้พร้อมชดุทอดสะพาน (Bailey Bridge) ขนาดผวิจราจรไม่น้อยกว่า 3 เมตร 

 ความยาว 48 เมตร 

ประจ�าการอยู ่ณ ศนูย์ ปภ. เขต 1-18 ศูนย์ละ 1 ชดุ 

ใช้ส�าหรับวางพาดข้ามล�าน�้า หรือถนนท่ีได้รับ 

ความเสียหายจากสาธารณภัยชั่วคราว เพื่อให้

สามารถใช้สญัจรไป-มาได้ในกรณฉีกุเฉนิ สะพาน

โครงสร้างเหล็กส�าเร็จรูป สามารถประกอบเป็นส่วนๆ ได้สะดวก มีความยาว 30 เมตร และสามารถ

รับน�้าหนักได้ 40 ตัน

ผลงานส�าคัญ เหตุการณ์ถนนขาดท่ี อ�าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัด

ขอนแก่น สะพานขาดที่อ�าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 

อ�าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร อ�าเภอวัฒนานคร 

จังหวัดสระแก้ว อ�าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 

และอ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
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2.  รถตรวจการสมรรถนะสูง ขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล

  ประจ�าการอยู ่ณ ปภ. ส่วนกลาง ศนูย์ ปภ. เขต 1-18 ส�านกังาน ปภ. 

จังหวัด 76 จงัหวัด และส�านกังาน ปภ. จงัหวัดสาขา 30 สาขา ใช้ส�าหรับ

ตรวจพื้นที่ประสบสาธารณภัยในจังหวัดที่รับผิดชอบ เป็นรถขับเคลื่อน 

4 ล้อ (4x4) 11 ที่นั่ง เสริมกันชนเหล็กพร้อมกว้านไฟฟ้า (Winch) ก�าลังดึง

สูงสุด 9,500 ปอนด์ ส�าหรับลากจูง มีท่ออากาศหายใจจากหม้อกรอง

อากาศ (Snorkel)พร้อมปลายท่อไอเสยียกสงู สามารถลยุน�า้ท่วมได้สงู 1 เมตร 

และสามารถใช้สนับสนุนเป็นรถอ�านวยการเคลือ่นทีเ่รว็ตอบรบักับสาธารณภัย

ได้ทุกประเภทภัย

ผลงานส�าคญั การตรวจพืน้ทีป่ระสบภยั ได้แก่ อทุกภยัทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (พายโุพดลุ) อทุกภยั 

ทางภาคใต้ (พายุปาบึก)

     

3.  รถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย พร้อมอุปกรณ์

 ประจ�าการอยู่ ณ สถาบนัพฒันาบคุลากรด้านการป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยั 

ศูนย์ ปภ. เขต 1-18 ใช้ส�าหรับขนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมสัมภาระ

ได้มากกว่า 12 คน หลังคาสามารถถอดเพื่อบรรทุกสิ่งของได ้ติดตั้งเครน

ท�างานด้วยระบบไฮดรอลกิ ขนาด 7.2 ตนั/เมตร ตวัรถยกสงู ขบัเคลือ่น 

4 ล้อ สามารถสัญจรในพื้นที่น�้าท่วมสูงได้ไม่เกิน 60 เซนติเมตร 

และสามารถขนย้ายเครื่องจักรกลสาธารณภัย สิ่งของส�ารองจ่าย 

ถุงยังชีพ ฯลฯ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านอุทกภัย ภัยแล้ง 

พื้นที่ทุรกันดาร หรือพื้นที่น�้าท่วมขัง 

ผลงานส�าคัญ อุทกภัยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พายุโพดุล) 

อุทกภัยทางภาคใต้ (พายุปาบึก) และภัยแล้งทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
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4.  รถขุดล้อยางกู้ภัยขนาดใหญ่ ชนิดปรับระดับฐานล้อได้ พร้อมอุปกรณ์

 ใช้สนับสนุนภารกิจกู้ภัยอาคารถล่ม ดินโคลนถล่ม สามารถ

ปรับระดับฐาน ล้อยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 2,200 มิลลิเมตร 

ล้อทัง้ 4 ล้อ สามารถปรบักางออก-หบุเข้า และปรับยกขึน้-ลงได้ 

มีขาค�้ายันยึดพ้ืน มีแขนชนิดยืดเข้าออกด้วยไฮดรอลิก ท�าให้

สามารถปฏิบัติงานในที่ลาดชัน ภูเขามีอุปกรณ์ตัด-ถ่าง  

และเจาะกระแทก สามารถใช้ในการ สร้างทางน�า้ ขจดัผกัตบชวา/

ส่ิงกดีขวางทางน�า้สามารถเปล่ียนหวัขดุ-ตัก เป็นหัวเจาะส�าหรับ

เจาะคอนกรีตซากอาคารถล่มได้ และเปลี่ยนเป็นหัวตัดส�าหรับ 

ตัดเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก

ผลงานส�าคัญ สนับสนุนการให้ความช่วยด้านอุทกภัยขุนน�้านางนอน และช่วยเหลือพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง

ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2559 - 2563

5.  รถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัย พร้อมเครื่องสูบน�้าขนาดใหญ่

  ประจ�าการอยู่ ณ ศูนย์ ปภ. เขต 1-18 ใช้ส�าหรับ สูบระบาย

น�้าท่วมขังในพื้นที่ชุมชน/ตัวเมือง มีตู้ส�าหรับจัดเก็บชุดเครื่องสูบน�้า

แบบทุน่ลอยอตัราสบู 18,000 ลติร/นาท ีจ�านวน 3 ชดุ รวม 54,000 

ลติร/นาท ีและอปุกรณ์ประกอบการใช้งาน ตดิตัง้ชดุเครนไฮดรอลกิ 

ขนาด 2.5 ตัน/เมตร ส�าหรับยกชุดเครื่องสูบน�้า ลงจากตู้เก็บได้โดย

สะดวก 
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6.  รถยนต์ดบัเพลงิขนาดอัตราสบูฉดีน�า้/โฟมไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร/นาที 

พร้อมติดตั้งระบบผสมโฟม

 ปัจจบัุนมปีระจ�าการอยู ่ณ ศนูย์ ปภ. เขต 1-18 ใช้ในการป้องกัน

และระงับอัคคีภัยที่เกิดจากน�้ามันและสารเคมีที่เกิดกับอาคารสูง 

อาคารขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม มีขาค�้ายันแบบ H-Type 

ยื่นออกด้านข้างตัวรถ ข้างละ 2 ตัว ติดตั้งเครื่องสูบส่งน�้าดับเพลิง

แรงดันสูง อัตราสูบส่งไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร/นาที มีอุปกรณ์หนีภัย

จากที่สูง และอุปกรณ์ส�าหรับการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย 

ขนาดความสูงใช้งานสูงสุดไม่น้อยกว่า 44 เมตร

 

7.  รถประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์

ประจ�าการอยู ่ณ ศนูย์ ปภ. เขต 1-18 เป็นยานพาหนะทีม่คีวามส�าคัญ

ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหาร ท่ีปรุงใหม่ สะอาด 

ถูกสุขลักษณะ และในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินสามารถเข้าพ้ืนที่

พร้อมประกอบอาหารแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กบัประชาชน

ผู้ประสบภัยในพื้นท่ีที่เกิดสาธารณภัย ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง 

และมีประสิทธิภาพ
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8.  รถผลิตอากาศ พร้อมระบบส่งระยะไกล

เป็นรถ 6 ล้อ ติดตั้งเครื่องผลิตอากาศ พร้อมระบบส่งระยะไกลทางท่อส่งอากาศ ใช้ส�าหรับปฏิบัติงาน

ฉกุเฉนิ เตมิอากาศในพ้ืนทีอ่บัอากาศ เช่น กรณขีนุน�า้นางนอน สนบัสนนุการกูภั้ย ดับเพลงิ และสาธารณภยั

ต่างๆ สามารถอัดอากาศเข้าถัง SCBA ได้ครั้งละ 6 ถัง ใช้เวลา 3 นาที มีเครื่องอัด

อากาศแบบยกหิ้วท�างานด้วยระบบไฟฟ้าเพื่อน�าไปอัดอากาศเข้าถัง SCBA 

ในระยะ 1 กิโลเมตรได้ครั้งละ 2 ถัง ใช้เวลา 15 นาที สามารถส่งอากาศ

ผ่านท่อ เพื่อต่อเข้ากับหน้ากากเจ้าหน้าที่กู้ภัย ให้สามารถใช้ปฏิบัติงาน

ระยะ 3 กิโลเมตร ได้ 4 คน และสามารถ ส่งอากาศผ่านท่อเพ่ือเติม

อากาศในพื้นที่อับอากาศได้ 300 ลิตร/นาที

9.  รถยนต์กู้ภัยอเนกประสงค์ขนาดกลาง

ประจ�าการอยู่ ณ ศูนย์ ปภ. เขต 1-18 เป็นรถยนต์กู้ภัย ขนาด 6 ล้อ 

แบบเก๋งหน้าสั้น มีที่นั่งพนักงานกู้ภัย ในเก๋งได้ 7 ที่นั่ง ตัวรถเป็น

แบบตู้เก็บอุปกรณ์ (COMPARTMBNT BODY) ติดตั้งเครื่องมือ

และอุปกรณ์ส�าหรับใช ้ในการกู ้ ภัย มีชั้นเก็บเครื่องมือ 

และอุปกรณ์กู้ภัย/ช่วยชีวิตพร้อมใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

ผลงานส�าคัญ ช่วยเหลืออาคารก่อสร้างหอพักถล่ม ต�าบล

คลองหก จงัหวดัปทมุธาน ีโบสถ์ถล่ม วดัต้นเชอืก จังหวัดนนทบรีุ 

และอาคารถล่ม อ�าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

 



รายงานประจ�าปี 2563

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
53

10. รถสูบน�้ากู้ภัยเคลื่อนที่สมรรถนะสูง แบบโมบายยูนิต พร้อมอุปกรณ์ ส�าหรับพื้นที่แคบและพื้นที่  

 มีอุปสรรค

เป็นรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน�้าแบบจุ่ม (Handy Submersible pump) 

ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า มีอัตราการสูบน�้าได้ไม่น้อยกว่า 7.5 ลบ.ม.ต่อนาที 

พร้อมเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าขับด้วยเคร่ืองยนต์ ติดต้ัง อยู่บนโครงเหล็ก

เดียวกัน ก�าลังไฟฟ้า (Prime Power Rating) ไม่น้อยกว่า 120 KVA 

ด้านท้ายติดเครนยกไฮดรอลิก แบบแขนพับ มีความสามารถยกได้

ไม่น้อยกว่า 12 ตัน-เมตร ส�าหรับใช้ในการป้องกนัและบรรเทาภยัพบิติั

11. รถเครนกู้ภัยสมรรถนะสูง รัศมีการท�างานไม่น้อยกว่า 7 เมตร สามารถยกน�้าหนักได้ไม่น้อยกว่า  

 56,000 กิโลกรม พร้อมอุปกรณ์

เป็นรถบรรทุกติดเครนสมรรถนะสูง ติดตั้งเครนไฮดรอลิคแบบแขนพับ

ยืดแขนตรง (Max static Moment) รัศมีการท�างานไม่น้อยกว่า 

7 เมตร มีความสามารถในการยกได้ไม่น้อยกว่า 500 ตัน/เมตร 

พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ สนับสนุนการปฏิบัติงาน

ภาพแสดง : ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง



Department of Disaster Prevention and Mitigation

Annual Report 2020
54

12. ครุภัณฑ์สนาม

 

 เป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกล ส�าหรับสถาบันกู้ภัยทางน�้าทางทะเล 4 หมวด ได้แก่ 

หมวดที ่1 เครือ่งมอืและอปุกรณ์ส�าหรบัการว่ายน�า้ ลอยตวั และด�าน�า้ลกึ หมวดที ่2 เครือ่งมอืและอปุกรณ์

ส�าหรับการกู้ภัยและช่วยชีวิต หมวดท่ี 3 เครื่องมือและอุปกรณ์ส�าหรับการปฐมพยาบาลและฝึกกู้ชีพ 

และหมวดที ่4 เครือ่งมอื อปุกรณ์ และเครือ่งจักรกลส�าหรับสนบัสนนุการกูภ้ยัทางน�า้ทางทะเล/กู้ภัยใต้น�า้ 

เพื่อส่งเสริม พัฒนาทักษะให้แก่หน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีกู้ภัยและหน่วยงานท่ีสนใจเพ่ือเพ่ิมทักษะให้ส�าหรับ

เจ้าหน้าที่และผู้ที่มีความสนใจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต้ังแต่ระดับเบื้องต้นไปจนถึงระดับสูง เพ่ือลด

การสญูเสยีในทกุภาคส่วน และมเีจ้าหน้าทีท่ีม่คีวามพร้อมรบัมอืกบัสถานการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต ทัง้นี้ 

ได้ฝึกอบรมการป้องกัน รับมือ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน�้า/ทางทะเลทั้งผิวน�้า ในระยะแรก โดยได้

ก�าหนดหลักสูตรออกเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการกู้ภัยทางน�้าเบื้องต้น (Basic) หลักสูตรการกู้ภัย

ทางน�้าก้าวหน้า (Advance) และหลักสูตรการขับเรือกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน�้า/ทางทะเล

 

 

ภาพแสดง : ครุภัณฑ์สนามของโครงการสนับสนนุเครือ่งมอืและอปุกรณ์ส�าหรบัสถาบนักู้ภัยทางน�า้ทางทะเล  

  และการฝึกอบรม
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13. เครื่องสูบน�้าขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล อัตราการสูบ 28,000 ลิตร/นาที ระยะสูบส่งไม่น้อยกว่า  

 12 เมตร ติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง พร้อมอุปกรณ์

ประจ�าการอยู ่ณ ศนูย์ ปภ. เขต 1-18 ใช้ในงานระบายน�า้ สูบส่งน�า้ หรือป้องกนั

และแก้ไขปัญหาน�า้ท่วม และภยัแล้ง เป็นเคร่ืองสบูน�า้ชนดิ แรงไหลหนศูีนย์ 

(Centrifugal pump) สามารถสูบน�้า 28,000 ลิตรต่อนาที ขนาดท่อส่ง 

14 นิ้ว ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งอยู่บนเทรลเลอร์ลากจูง 4 ล้อ

ผลงานส�าคญั สนบัสนนุการให้ความช่วยเหลืออทุกภยัทางภาคตะวนั

ออกเฉียงเหนือ (พายุโพดุล) อุทกภัย ทางภาคใต้ (พายุปาบึก) 

และภัยแล้งทุกภูมิภาคของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2559 - 2563

 

ภาพแสดง : ครุภัณฑ์เครื่องสูบน�้าขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล อัตราการสูบ 28,000 ลิตร/นาที

14. ระบบฝึกอบรมการดับเพลิงแบบความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality)

เป็นระบบฝึกอบรมการดับเพลิงแบบความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

ความเชี่ยวชาญให้แก่เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง โดยจ�าลองเหตุการณ์เพลิงไหม้เสมือนจริงในสถานการณ์ 

และสถานที่รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกที่เหมือนจริง ท�าให้ผู้รับการฝึกอบรม

ได้เหน็ภาพและรูส้กึเสมอืน ได้เข้าไปดบัเพลงิในสถานการณ์จริง สามารถประมวล

ผลการใช้น�า้และเวลาในการดบัเพลงิแต่ละครัง้ สามารถท�าการฝึกอบรมได้บ่อยครัง้ 

ใช้เวลาเตรยีมการน้อย ท�าการฝึกภายในอาคารได้ และประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก

เม่ือเทยีบกับการจดัการฝึกอบรมแบบเดมิ รวมถงึไม่เกดิมลพษิต่อสิง่แวดล้อมด้วย



Department of Disaster Prevention and Mitigation

Annual Report 2020
56

3.4 โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กับกองทัพบกในการจัดหาอากาศยานปีกหมุน (Helicopter) เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา

สาธารณภัย จ�านวน 2 ล�า

 รัฐบาลมนีโยบายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัร่วมกบักองทพับก 

จัดหาอากาศยานปีกหมุน (Helicopter) เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย มีวัตถุประสงค์

เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการปฏิบัตงิานตอบโต้ภัยพบิตัฉิกุเฉนิส�าหรบัการกูภ้ยัและช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั 

ลดความสญูเสยีในชวีติหรอืความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนทีเ่กดิจากสาธารณภยั ตลอดจนสร้าง

ความเชื่อม่ันให้กับประชาชนต่อการปฏิบัติงานของภาครัฐ ที่มุ่งสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน หากเกดิสาธารณภยัฉกุเฉนิ และสนบัสนนุการปฏบิตังิานตามภารกจิของกองทพับกในด้าน

การบรรเทาสาธารณภัย ผลงานส�าคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้

ภารกิจ ระหว่างวันที่

1. ฝึกบินควบคุมไฟป่ากับกองทัพอากาศ และสนับสนุนการแก้ปัญหา

หมอกควัน พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ

26 ม.ค. – 22 ก.พ. 63

2. ควบคุมไฟป่า อ�าเภอบ้านนา และอ�าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 23 – 25 ก.พ. 63

3. ควบคุมไฟป่าและหมอกควัน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในพ้ืนท่ีจังหวัด

ปราจีนบุรี และจังหวัดสระบุรี

26 ก.พ. – 1 มี.ค. 63

4. ควบคุมไฟป่า/หมอกควัน และอื่น ๆ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 27 มี.ค. – 9 พ.ค. 63

5. ฝ ึกเตรียมความพร้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง

ด้วยอากาศยาน ฮ.ปภ. 32 ณ กองพันซ่อมบ�ารุงเคร่ืองบินทหารบก 

และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อ�าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

12 – 14 ส.ค. 63

6. ฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง ประจ�าปี พ.ศ.2563

ณ อาคารบางกอกยอร์ชคลับคอนโดมิเนียม ซอยราษฎร์บูรณะ 17 

เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

26 – 30 ส.ค. 63

7. ฝ ึกอบรมโครงการผู ้ปฏิบัติงานร่วมกับเฮลิคอปเตอร์การป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย แบบ 32 : หลักสูตรการสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ภาคพืน้ (Ground Support) ระยะที ่1 ณ ศนูย์ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกนัภยั 

ฝ่ายพลเรือน ต�าบลเขาท่าพระ อ�าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

30 ส.ค. – 4 ก.ย. 63

8. ฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ประจ�าปี 2563 

ณ ค่ายพระรามหก อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

15 – 18 ก.ย. 63
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ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ : 

 เชิงปรมิาณ : อากาศยานปีกหมนุ (Helicopter) 

ทั้ง 2 ล�า ได้ด�าเนินการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา

ไฟป่า ทั้งหมด 405 เที่ยวบิน เป็นการทิ้งน�้าเพื่อ

สนับสนุนการดับไฟป่าประมาณ 1,215,000 ลิตร 

คิดเป็นพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประมาณ 100 ไร่

 เชงิคณุภาพ : ช่วยรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ

อันมีค่าของประเทศ ช่วยป้องกันทรัพยากรป่าไม้

จากการกระจายตัวของไฟป่า สามารถลดพ้ืนที่

ที่เสียหายจากการถูกเพลิงไหม้ และช่วยรักษา

ทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นแหล่งต้นน�้าของแม่น�้าสาย

ต่าง ๆ  ซึง่เป็นการช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งอกีทางหนึง่

 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ : 

 1. ลดความสญูเสียในชวิีต หรอืความเสยีหาย

ต่อทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย 

ตลอดจนสร้างความเชือ่มัน่ให้กบัประชาชนต่อการ

ปฏิบัติงานของภาครัฐ ท่ีมุ่งสร้างความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย ์สินของประชาชนหากเกิด

สาธารณภัยฉุกเฉิน และสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจของกองทัพบกในด้านการบรรเทา

สาธารณภัย

 2. ช่วยให้การบริหารจัดการสาธารณภัย

มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีอากาศยาน

ปีกหมุน เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจกู้ภัย/ดับเพลิง 

ตามหลักสากลอย่างครบถ้วน สามารถปฏิบัติ

ภารกิจได้อย่างรวดเร็ว (Speed) เข้าถึง (Access) 

และสังเกตการณ์ (Observation) พื้นที่ประสบภัย 

ที่เครื่องจักรกลภาคพื้นไม่สามารถเข้าปฏิบัติงาน

หรือเข้าปฏิบัติงานได้ด้วยความยากล�าบาก ภาพแสดง : การใช้อากาศยานปีกหมนุ (Helicopter)  

  ในการแก ้ ไขป ัญหาสาธารณภัย  

  และการฝึกการป้องกันและระงับ 

  อัคคีภัย
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3.5 โครงการเช่าใช้บริการส่ือสารโทรคมนาคม 

ส�าหรับอุปกรณ์เตือนภัย 

 ปภ. โดยศนูย์เตอืนภัยพบิตัแิห่งชาต ิได้ด�าเนนิ

การจัดหาระบบสื่อสารหลัก (สัญญาณดาวเทียม 

inmarsat) ให้กบัชุดควบคุมการเตอืนภยัของอุปกรณ์

เตอืนภัย ได้แก่ หอเตอืนภยั 328 จดุ สถานถ่ีายทอด

สัญญาณเตือนภัย 271 จุด และเครื่องรับสัญญาณ

เตือนภัย 164 จุด รวมทั้งชุดควบคุมการเตือนภัย

ประจ�าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต

อกี 12 แห่ง รองรบัการสือ่สารส�าหรบัแจ้งเตอืนภยั

พิบัติในพื้นที่เสี่ยงให้มีช่องทางที่ปลอดภัยอย่างมี

เสถยีรภาพ รองรบัภารกจิการแจ้งเตอืนภยัได้ตลอด 

24 ชั่วโมง พร้อมระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย

เพือ่สร้างความเชือ่มัน่และรบัประกนัความปลอดภยั

ของข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เชื่อมต่อระบบสื่อสาร

มายังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ทั้งในปัจจุบัน

และอนาคต

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 เชงิปรมิาณ : ระบบการสือ่สารผ่านดาวเทยีม

ที่เชื่อมโยงระหว่างศูนย์ควบคุมไปยังอุปกรณ์

เตอืนภยัไม่น้อยกว่า 763 จดุ (หอเตอืนภยั 328 จดุ 

สถานีถ ่ ายทอดสัญญาณเตือนภัย 271 จุด  

และเครื่องรับสัญญาณเตือนภัย 164 จุด) 

 เชิงคุณภาพ : ระบบการส่ือสารเพ่ือแจ้ง

เตอืนภยัทีร่องรบัการปฏิบตัภิารกจิของกรมป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพแสดง : การน�าอากาศยานปีกหมุน

  มาใช้ในการฝึกซ้อม

ภาพแสดง : การน�าอากาศยานปีกหมุนไปปฏิบัติงานจริง
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3.6 โครงการเช่าใช้บรกิารรบั-ส่งสัญญาณเตอืนภยั

ส�ารอง 

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ได้เพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบการแจ้งเตอืนภยัด้วยการพฒันาระบบเฝ้าระวงั

แบบบรูณาการ โดยตดิตัง้ระบบสือ่สารส�ารองให้กบั

อปุกรณ์เตอืนภยัในกลุม่เครือ่งรบัสญัญาณเตอืนภยั

ผ่านดาวเทียม สถานีถ่ายทอดสัญญาณเตือนภัย 

และศูนย์ควบคุมอุปกรณ์เตือนภัยประจ�าจังหวัด 

เพือ่เป็นระบบสัญญาณส�ารองให้กบัอปุกรณ์เตอืนภัย

ที่ใช้ระบบรับ-ส่งสัญญาณ ผ่านดาวเทียม ท�าให้

ระบบสือ่สารส�าหรบัอุปกรณ์เตอืนภัยมคีวามพร้อม

ใช้งานตลอดเวลาและสนับสนุนการแจ้งเตือนภัย

ให้กับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและประชาชนได้รบัทราบ

อย่างทัว่ถงึ โดยได้จัดหาระบบสือ่สารสญัญาณเตอืนภยั

ส�ารองที่เชื่อมโยงชุดอุปกรณ์เตือนภัย รวมท้ังส้ิน 

801 จุด ประกอบด้วย 1) ระบบรับ-ส่งสัญญาณ 

ในรูปแบบระบบอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร จ�านวน 

1 จุด และระบบสื่อสารอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ 

ชนิด FTTx จ�านวน 231 จุด 2) ระบบสื่อสาร

อินเทอร์เน็ตไร้สายผ่านโครงข่ายโทรศัพท์ระบบ 

3G/4G จ�านวน 419 จุด และ 3) ระบบรับ-ส่ง

สัญญาณสื่อสารแบบวิทยุดิจิทัล (Digital Trunk 

Radio System: DTRS) จ�านวน 150 จุด

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 เชงิปรมิาณ : ระบบส่ือสารสัญญาณเตือนภยั

ส�ารองทีเ่ชือ่มโยงชดุอปุกรณ์เตือนภยั รวม 801 จดุ

 เชิงคณุภาพ : ระบบส่ือสารส�าหรับอปุกรณ์

เตือนภัยมีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา สนับสนุน

การแจ้งเตือนภัยได้รวดเร็ว และทันท่วงทีเมื่อเกิด

ภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยงภัย

 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ : ระบบการ

แจ้งเตือนภยัมคีวามเสถยีร และมคีวามพร้อมใช้งาน

ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง 365 วัน 

เพ่ือลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

ภาพแสดง : การเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคม ส�าหรับอุปกรณ์เตือนภัย
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3.7 โครงการจ้างเหมาบ�ารุงรักษาหอเตือนภัย 

 ปภ. ได้ด�าเนินการบ�ารุงรักษาหอเตือนภัย

จ�านวน 32 หอใน 11 จังหวัดของพื้นที่ภาคกลาง

และภาคใต้ ของประเทศไทย ให้สามารถส่งสญัญาณ

การแจ้งเตอืนภัยได้อย่างมปีระสทิธิภาพตลอดเวลา 

พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่เสื่อมสภาพจากการใช้งาน

ของหอเตอืนภยัดงักล่าว อาท ิ1) บ�ารงุรกัษาอปุกรณ์

ส�าหรับระบบกระจายเสียง 2) บ�ารุงรักษาอุปกรณ์

ส�าหรับระบบ Remote Terminal Unit (RTU) 

รวมถงึการท�างานของวงจรอเิลก็ทรอนกิส์ ในตูค้วบคมุ 

3) บ�ารงุรกัษาอุปกรณ์ควบคมุสัง่การของระบบการ

ท�างานของแผงโซล่าเซลล์ 4) เปลี่ยนแบตเตอรี่

ภายในตูค้วบคมุของหอเตอืนภยั และ 5) ตรวจสอบ

และบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ส�าหรับการรับส่งสัญญาณ

ดาวเทียม เป็นต้น 

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 เชิงปริมาณ : การบ�ารุงรักษาหอเตือนภัย 

จ�านวน 32 หอ

 เชิงคุณภาพ : หอเตือนภัย จ�านวน 32 หอ 

ในพื้นท่ีเสี่ยงภัยพิบัติในพื้นท่ีภาคกลางและภาคใต้ 

สามารถรับสัญญาณเตือนภัยได้ทันต่อสถานการณ์

ภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ : หอเตือนภัย

ทีไ่ด้ด�าเนนิการบ�ารงุรักษาอปุกรณ์เตือนภยัทัง้ระบบ

ในปี 2563 จ�านวน 32 หอ มีความพร้อมใช้งาน

อย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา และประชาชนมีความม่ันใจ

ในความปลอดภัย

 

ภาพแสดง : ระบบการส่งสัญญาณสื่อสารส�ารอง
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3.8 โครงการ เสริมสร ้ า งศั กยภาพชุมชน

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ด ้วยสภาวการณ์แพร ่ระบาดโควิด-19 

ไม่สามารถด�าเนนิการฝึกอบรมเครอืข่ายอาสาสมคัร

ภาคประชาชนได้ ปภ. จึงได้ปรับการเรียนรู้ในการ 

เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติจากรูปแบบ

การบรรยาย การแบ่งกลุม่สาธติ และการฝึกปฏบิตัิ

ในห้อง จัดท�าเป็นสื่อการเรียนในรูปแบบการเรียนรู้

ด้วยตนเองผ่านสือ่วดิทิศัน์ “ประชาชนป้องกนัภยั

ใกล้ตัว” เผยแพร่ให้กับประชาชน ผู ้น�าชุมชน 

และอาสาสมัครประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้ความ

ส�าคญัด้านความรูค้วามเข้าใจในการบรหิารจดัการ

สาธารณภัยโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

โดยให้มีส่วนร่วมคดิ ร่วมวางแผน และร่วมด�าเนนิการ

เพ่ือลดความเส่ียงภัย ป ้องกัน และควบคุม

ความเสยีหายจากภยั ตลอดจนสามารถฟ้ืนฟสูภาพ

ความเสยีหายให้กลบัสูส่ภาวะปกตไิด้รวดเรว็ยิง่ข้ึน 

เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ

ด้วยตนเองของชุมชน/หมู่บ้าน

 

ภาพแสดง : แผนทีแ่สดงจดุตดิตัง้หอเตอืนภยั จ�านวน 32 หอ ท่ีบ�ารุงรักษาอปุกรณ์เพ่ือการรับ-ส่งสัญญาณ 

  เตือนภัย

ภาพแสดง : การบ�ารงุรกัษาการท�างานของวงจรอเิลก็ทรอนกิส์ ระบบไฟฟ้า และระบบพลงังานในตู้ควบคมุ
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 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

 เชิงปริมาณ : จ�านวนชุมชนท่ีได้รับ

การพัฒนาศักยภาพตามหลักการจัดการ

ความเสีย่งจากภัยพบัิติ โดยอาศยัชุมชนเป็นฐาน 

(Community Based Disaster Risk Management : 

CBDRM) จ�านวน 11 ชุมชน/หมู่บ้าน

 เชิงคุณภาพ : ประชาชนในชุมชน/

หมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงภัยมีการเตรียมพร้อมรับมือ

กับภัยพิบัติ ได้แก่ 1) มีแผนป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยของชุมชน/หมู่บ้าน 2) มีการจัดตั้ง

คณะกรรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย

ชมุชน/หมู่บ้าน และ 3) มีการฝึกซ้อมแผนป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมู่บ้าน  ภาพแสดง : การเสรมิสร้างศกัยภาพชมุชนด้านการป้องกนั 

  และบรรเทาสาธารณภัย

3.9 โครงการการฝึกอบรม/สมัมนาด้านการบรหิาร

จัดการภัยพิบัติ ให้กับบุคลากรของกรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 

 ปภ. ได้ด�าเนินโครงการฝึกอบรม/สัมมนา

ให้กับบุคลากร และบุคคลภายนอก จ�านวน 19 

โครงการ มผีูผ่้านการฝึกอบรม รวมทัง้สิน้ 1,587 คน 

ประกอบด้วย

 3.9.1 โครงการพัฒนาประสทิธิภาพชดุเผชญิ

สถานการณ์วิกฤต (ERT) : หลักสูตรการเสริมสร้าง

ศักยภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตระดับพื้นฐาน 

มีผู้ผ่านการอบรม จ�านวน 37 คน

 3.9.2 โครงการฝึกอบรมเจ้าพนกังานป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัย (ตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทย) มีผู้ผ่านการอบรม จ�านวน 66 คน

 3.9.3 โครงการเจ้าหน้าท่ีบริหารงานป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั (จบ.ปภ.) มผีูผ่้านการอบรม 

จ�านวน 44 คน

 3.9.4 โครงการสมัมนาการบรหิารงานป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัย มผีูผ่้านการอบรม จ�านวน 

475 คน

 3.9.5 หลักสูตรปฐมนิเทศบคุลากรบรรจใุหม่ 

2 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรม จ�านวน 93 คน

 3.9.6 โครงการพัฒนาเสริมสร้างทีมงาน : 

วิทยากรด ้านการป ้องกันและระงับอัคคีภัย

ในหลักสูตรสถานประกอบกิจการ หลักสูตร

แผนฉุกเฉินและการดับเพลิง มีผู้ผ่านการอบรม 

จ�านวน 34 คน
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 3.9.7 โครงการพัฒนาเสริมสร้างทีม : 

วทิยากรด้านการป้องกนัและระงบัอคัคภัียในหลกัสตูร 

สถานประกอบกิจการ หลักสูตรการประเมิน

ความเสีย่งจากอคัคภียัในโรงงานอตุสาหกรรม 2 รุน่ 

มีผู้ผ่าน การอบรม จ�านวน 101 คน

 3.9.8 โครงการนักบริหารงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) มผีูผ่้านการอบรม 

จ�านวน 31 คน

 3.9.9 การใช้และบ�ารงุรกัษา รถปฏบิติัการ

กู้ภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายเบ้ืองต้น มีผู้ผ่าน

การอบรม จ�านวน 19 คน

 3.9.10 โครงการสัมมนาการบริหารงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั : เหลยีวหลงั แลหน้า 

ในทศวรรษหน้า มผีูผ่้านการอบรม จ�านวน 225 คน 

 3.9.11 โครงการครูฝึกป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย มีผู้ผ่านการอบรม จ�านวน 65 คน 

(บุคลากรภายใน ปภ. จ�านวน 12 คน)

 3.9.12 โครงการฝึกอบรมหลกัสตูร การพฒันา

ทกัษะดจิิทัลส�าหรบัผูป้ฏบัิตงิาน มผีูผ่้านการอบรม 

จ�านวน 50 คน

 3.9.13 โครงการฝึกอบรมหลกัสตูร การพฒันา

ทักษะดิจิทัลส�าหรับผู้บริหาร มีผู้ผ่านการอบรม 

จ�านวน 38 คน

 3.9.14 หลกัสตูรระบบบัญชาการเหตกุารณ์ 

ICS มีผู้ผ่านการอบรม จ�านวน 41 คน

 3.9.15 โ ค ร ง ก า รฝ ึ ก อบรมห ลั กสู ต ร

การบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน

จังหวัด มีผู้ผ่านการอบรม จ�านวน 102 คน

 3.9.16 โครงการเสรมิสร้างวฒันธรรมองค์กร

แห่งการเรียนรู้ : การปรับกระบวนทัศน์เพื่อเตรียม 

ความพร้อม มีผู้ผ่านการอบรม จ�านวน 60 คน

 3.9.17 หลกัสตูรการพฒันาศกัยภาพหวัหน้า

หน่วยงานระดับพืน้ที ่มผีูผ่้านการอบรม จ�านวน 45 คน

 3.9.18 หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพ

ชดุเผชิญสถานการณ์วกิฤต (Emergency Response 

Team : ERT) ด้านการขบัเครือ่งจกัรกลหนกัในงาน

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มีผูผ่้านการอบรม 

จ�านวน 35 คน

 3.9.19 หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพ

ชดุเผชิญสถานการณ์วกิฤต (Emergency Response 

Team : ERT) ด้านระบบเชือกระดับผูป้ฏิบติังานกู้ภัย 

(Rope Rescue Operational Level) มีผู้ผ่าน

การอบรม จ�านวน 26 คน

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

 เชิงปริมาณ : มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จ�านวน 

1,587 คน

 เชงิคณุภาพ : บคุลากรของ ปภ. รวมถงึบคุคล

ภายนอก มีความรู้ความเข้าใจ ในกฎระเบียบ

และมีความพร้อม รับสถานการณ์สาธารณภัย 

รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

ได้ถูกต้องและทันท่วงที 
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ภาพแสดง : การฝึกอบรมนักบรหิารงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

  (นบ.ปภ.)

ภาพแสดง : การฝึกอบรมครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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3.10 โครงการประชาสมัพันธ์ส่งเสริมการเรยีนรู้

ด้านการจัดการสาธารณภัย

 ปภ. ด�าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การปฏิบัติตน

อย่างถูกต ้อง และปลอดภัยจากสาธารณภัย

ภาพแสดง : การฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพหัวหน้าหน่วยงานระดับพื้นที่

ภาพแสดง : การฝึกอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต

  (Emergency Response Team : ERT)

ผ่านช่องทางส่ือต่างๆ ท้ังโทรทัศน์ วทิย ุหนังสือพิมพ์ 

เ ว็ บ ไซต ์  ส่ื อสิ่ งพิ มพ ์  สื่ อประชาสั มพั นธ ์ 

และส่ือรูปแบบอื่นๆ รวมถึงการจัดนิทรรศการ 

โดยมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้
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 3.10.1 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน ดังนี้  

ประเภทสื่อ โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์/

นิตยสาร
วิทยุ สื่ออื่นๆ รวม

แบบใช้

งบประมาณ

-สกู๊ปสาระน่ารู้ 

26 ครั้ง

-สปอตโทรทัศน์ 

1,644 ครั้ง

-สกู๊ปโทรทัศน์ 5 ครั้ง

-พิธีกร 

พูดประชาสัมพันธ์

6 ครั้ง

-พื้นที่ประชาสัมพันธ์ 

ทางหนังสือพิมพ์ 

9 ครั้ง

-พื้นที่ประชาสัมพันธ์ 

ทางนิตยสาร 2 ครั้ง

-สปอตวิทยุ 274 ครั้ง

-ผู้ด�าเนินรายการ

ประชาสัมพันธ์

ในรายการวิทยุ 

123 ครั้ง

ออนไลน์ 34 ครั้ง 2,123 ครั้ง

แบบไม่ใช้

งบประมาณ

ข่าวและบทความ

ประชาสัมพันธ์ 

79 ครั้ง

ข่าวและบทความ

ประชาสัมพันธ์ 

79 ครั้ง

สารคดีวิทยุ 40 ครั้ง ออนไลน์ของ

หน่วยงาน 

130 ครั้ง

328 ครั้ง

 3.10.2 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อรูปแบบอื่น และการจัดนิทรรศการ โดยด�าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

จัดสรรให้แก่หน่วยงานในสังกัดและสนับสนุนให้แก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ รวมถึง

จัดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการสาธารณภัย ดังนี้

ประเภท รายละเอียด จ�านวน

แผ่นพับ แผ่นพับประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปฏิบัติตนให้ปลอดภัย

จากสาธารณภัย จ�านวน 5 เรื่อง ได้แก่

- เรื่อง “โรคระบาดในมนุษย์ ภัยร้ายที่โลกเฝ้าระวัง”

- เรื่อง “ลดความเสี่ยง เลี่ยงภัยพิบัติ”

- เรื่อง “คนพร้อม รถพร้อม ศึกษาเส้นทาง เดินทางปลอดภัย”

- เรื่อง “เร็ว เมา โทร ง่วง เสี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนน”

- เรื่อง “แก้ไขเหตุฉุกเฉินถูกวิธี ลดเสี่ยงอันตรายบนท้องถนน”

769,200 แผ่น

จุลสาร จุลสารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติ (จุลสารลด – หยุด – ภัย) 100,000 ฉบับ

นิทรรศการ นิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการป้องกัน การปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง 

และปลอดภัยจากสาธารณภัย

6 ครั้ง
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 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

 เชิงปริมาณ : ด�าเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนงานในโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเรียนรู้

ด้านการจัดการสาธารณภัย ร้อยละ 100 

 เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับความรู้และมีความเข้าใจวิธีการป้องกันและปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง 

และปลอดภัยเมื่อเกิดสาธารณภัย ตลอดจนเข้าใจบทบาท ภารกิจ และแนวทางบริหารจัดการสาธารณภัย 

ของหน่วยงาน

ภาพแสดง : การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการสาธารณภัย
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3.11 โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัย

 ด�าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการเตรียมความพร้อมรับมือ ป้องกัน แก้ไขปัญหา

สาธารณภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยของหน่วยงาน รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย

ด้านการบรหิารจดัการสาธารณภยัของรฐับาล เพ่ือให้ประชาชนรับทราบบทบาท ภารกจิ และเข้าใจแนวทาง

การจดัการสาธารณภยัของหน่วยงาน รวมทัง้ร่วมเป็นเครือข่ายสนบัสนนุการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติของหน่วยงาน

 3.11.1 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน ดังนี้  

ประเภทสื่อ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์/นิตยสาร วิทยุ สื่ออื่นๆ รวม

แบบใช้

งบประมาณ

- -พื้นที่ประชาสัมพันธ์ 

ทางหนังสือพิมพ์ 

18 ครั้ง

- - 18 ครั้ง

แบบไม่ใช้

งบประมาณ

ข่าวและบทความ

ประชาสัมพันธ์ 

334 ครั้ง

ข่าวและบทความ

ประชาสัมพันธ์ 

334 ครั้ง

สารคดีวิทยุ 

40 ครั้ง

ออนไลน์ของ

หน่วยงาน 643 ครั้ง

1,351 ครั้ง

 3.11.2 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อรูปแบบอื่น และการจัดนิทรรศการ โดยด�าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

จดัสรรให้แก่หน่วยงานในสงักดัและสนบัสนนุให้แก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายทัว่ประเทศ รวมถึงจัดนทิรรศการ

เสริมสร้างความเข้าใจ แนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัยของหน่วยงาน ดังนี้

ประเภท รายละเอียด จ�านวน

คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติงานประจ�าปี พ.ศ. 2563 5,000 เล่ม

นิทรรศการ นิทรรศการเผยแพร่ภารกิจด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยของหน่วยงาน 13 ครั้ง

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

 เชงิปรมิาณ : ด�าเนนิการประชาสมัพนัธ์ตามแผนงานในโครงการประชาสมัพนัธ์เสรมิสร้างความเข้าใจ 

แนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัย ร้อยละ 100

 เชิงคุณภาพ : ประชาชนเข้าใจบทบาท ภารกิจ และแนวทางบริหารจัดการสาธารณภัย รวมถึง

เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงาน
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ภาพแสดง : การประชาสมัพนัธ์เสรมิสร้างความเข้าใจ

  แนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัย

3.12 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อจัดท�าข้อมูล

เชิงพื้นท่ีและแผนที่ภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือการ

จัดการสาธารณภัย กรณีศึกษา : การประเมิน

ความเสีย่งและการวางแผนการจดัการความเสีย่ง

จากอุทกภัย และดินโคลนถล่ม ระยะที่ 1

 ปภ. มีเป้าหมายในการลดความเสี่ยงเดิม

ทีมี่อยูใ่นชุมชน และไม่เพิม่ความเสีย่งใหม่ทีอ่าจจะ

เกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนา 

การประเมินความเสีย่งจากสาธารณภยัให้มมีาตรฐาน 

และพฒันามาตรการลดความเสีย่งจากสาธารณภยั

โดยการบรูณาการความร่วมมือในการท�างานระหว่าง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่

ให้เกดิขึน้อย่างเป็นรปูธรรม มมีาตรฐาน และด�าเนนิการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท�าโครงการวิจัย

และพัฒนาเพื่อจัดท�าข้อมูลเชิงพื้นที่และแผนท่ี

ภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการจัดการสาธารณภัย กรณี

ศึกษา : การประเมินความเส่ียงและการวางแผน 

การจัดการความเสีย่งจากอทุกภยัและดินโคลนถล่ม 

ระยะท่ี 1 เพ่ือเป็นแนวทางการจัดการความเส่ียง

จากสาธารณภัยแบบชุมชนมีส่วนร่วม 
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 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

 เชงิปรมิาณ : แบบประเมนิเพือ่ใช้เป็นต้นแบบ

ในการประเมนิความเสีย่งจากอทุกภยัและดนิโคลนถล่ม

ระดับชุมชน และแผนการจัดการอุทกภัย

และดินโคลนถล่มของหมู ่บ้านบ่อหลวง ต�าบล

บ่อเกลือใต ้อ�าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

 เชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ ภาคประชาสงัคม และประชาชนมกีาร

รบัรู ้ตระหนกัถงึความเสีย่งจากสาธารณภยัในพ้ืนที่ 

และมีส่วนร่วมในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.13 โครงการศึกษาประเมินความต้องการ

หลังเกิดสาธารณภัย เพ่ือการวางแผนฟื ้นฟู

ในภาคการเกษตร กรณีเหตุการณ์อทุกภยัจงัหวดั

อุบลราชธานี

 ปภ. ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการ

มฐีานข้อมลูภายหลงัการเกดิสาธารณภยั โดยเฉพาะ

ฐานข้อมูลความเสยีหาย ความสญูเสยี และผลกระทบ

ที่มีต่อภาคการเกษตร จึงได้จัดท�าโครงการศึกษา

การประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย 

เพื่อการวางแผนฟื้นฟูในภาคการเกษตร กรณี

เหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้

แนวทางการวิเคราะห์ความเสียหาย (damage) 

ความสูญเสีย (loss) และความต้องการ (Needs) 

เพือ่จดัท�าข้อมลูผลกระทบจากสาธารณภัย ส�าหรับ

น�าไปใช้ในการวางแผนฟื้นฟู เพื่อการสร้างคืนใหม่ 

ให้ดีกว่าเดิมและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back 

Better and Safer) 

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

 เชิงปริมาณ : มีรายงานผลการประเมิน

ความต้องการหลงัเกดิสาธารณภยั (Post - Disaster 

Needs Assessment : PDNA) กรณีเหตุการณ์

อทุกภยัจงัหวัดอบุลราชธาน ีและข้อมลูความเสยีหาย 

ความสูญเสีย ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ 

เ พ่ือเป ็นกรอบแนวทางการฟ ื ้นฟู ภายหลัง

เกิดสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี

 เชงิคุณภาพ : บุคลากรของกรม ปภ. ส่วนกลาง 

ส่วนภมิูภาค และหน่วยงานภาคเีครอืข่ายทีเ่ก่ียวข้อง 

ได้รับการพฒันา เสรมิสร้างองค์ความรูเ้รือ่งการประเมนิ

ความต้องการหลงัเกดิสาธารณภยั (Post - Disaster 

Needs Assessment: PDNA) 

 

ภาพแสดง : การประเมนิความเสีย่งและการวางแผน

การจดัการความเสีย่งจากอุทกภัย และดนิโคลนถล่ม 

ระยะที่ 1
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3.14 โครงการประยกุต์ระบบการบริหารจดัการข้อมลูสารสนเทศในภาวะวกิฤตในการพฒันาระบบงาน ปภ.

 ปภ. ได้น�าระบบการบรหิารจดัการข้อมลูสารสนเทศในภาวะวกิฤต (Crisis Information Management 

System : CIMS) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบให้ครอบคลุมการท�างานของหน่วยงานในสังกัด ปภ. 

ในการบริหารจดัการข้อมลูของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ และมเีอกภาพ โดยได้ด�าเนนิการพัฒนา

ระบบงานของหน่วยงานท่ีขอใช้บริการโดยใช้ระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในภาวะวิกฤต 

(Crisis Information Management System : CIMS) ในรูปแบบของ Web Base Application เพื่อให้

บุคลากร ในหน่วยงานสามารถใช้งานได้ทุกเวลาและทุกสถานที่

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

 เชงิปรมิาณ : หน่วยงานในสงักดั ปภ. จ�านวน 2 หน่วยงาน 

ได้แก่ กลุ่มตรวจสอบภายใน และกองคลัง มีระบบงานท่ีใช้

ระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในภาวะวิกฤต 

(Crisis Information Management System : CIMS) 

มาประยุกต์ใช้ คือ ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค

และทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย

 เชงิคณุภาพ : หน่วยงานในสงักดัของ ปภ. มรีะบบงาน

ทีม่คีวามสมบูรณ์ ครอบคลมุการใช้งานตามภารกจิของหน่วยงาน

ภาพแสดง : การศกึษาประเมนิความต้องการหลงัเกิดสาธารณภยั เพือ่การวางแผนฟ้ืนฟใูนภาคการเกษตร 

  กรณีเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

ภาพแสดง : ทะเบียนคุมเงินงบประมาณรายจ่าย

  ประจ�าปีงบประมาณของกองคลัง
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3.15 โครงการซ่อมบ�ารุงระบบเครือข่ายภายในศูนย์ ปภ. เขต 1-18
 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มคีวามประสงค์ซ่อมบ�ารงุระบบเครอืข่ายภายในศนูย์ ปภ. เขต 
1-18 ทีช่�ารดุเสียหาย เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการเชือ่มโยงด้านคอมพวิเตอร์เครือข่าย ระหว่างกรมป้องกนั 
และบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนกลาง) และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1-18 โดยได้ซ่อมบ�ารุง
สายสัญญาณที่ช�ารุดเสียหายทัง้ภายในและภายนอกอาคาร และซ่อมบ�ารงุช่องกระจายสญัญาณ (Outlet) 
ที่ช�ารุดเสียหายภายในอาคาร
 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
 เชิงปริมาณ : อุปกรณ์สายสัญญาณ
ที่ช�ารุดเสียหาย ทั้งภายในและภายนอก
อาคาร ช่องกระจายสัญญาณ (Outlet) 

ทีช่�ารดุเสยีหายภายในอาคาร ทีศ่นูย์ป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัเขต 1-18 รวมจ�านวน 
18 ชุด มีการบ�ารุงรักษาให้มีความสมบูรณ์

พร้อมใช้งาน

 เชิงคณุภาพ : ศนูย์ป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัยเขต 1-18 มีประสิทธิภาพในการ

เชื่อมโยงด้านคอมพิวเตอร์เครือข่ายท่ีมี

ความรวดเร็วและมีเสถียรภาพ

 

ภาพแสดง : ทะเบียนคุมการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค  

  ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

ภาพแสดง : ระบบติดตามและประมวลผลตัวชี้วัด 

  ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

อุปกรณ์ Fortinet ของผู้บริหาร

ช่องทางการเดินสายสัญญาณ รูปแบบและต�าแหน่ง

การติดตั้งอุปกรณ์
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3.16 โครงการจ้างเหมาระบบประชุมทางไกล

ผ่านจอภาพ (Video Conference) 

 ปภ. ได้มีการประยุกต์ใช้งานระบบประชุม

ทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ในภารกจิ

หลากหลายรปูแบบ ได้แก่ การใช้งานภายในองค์กร

ระหว่างหน่วยงานในส่วนกลางกับศูนย์ ปภ. เขต 

โดยใช้ในการเร่งรัดติดตามผลการด�าเนินงานตาม

ภารกจิ ตลอดจนการสัง่การ การมอบนโยบายให้แก่

ผู้ปฏบัิติงานในพืน้ที ่ซึง่เป็นการประหยดังบประมาณ 

เวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และการใช้งาน

ในลักษณะ บูรณาการร่วมกันกับทุกหน่วยงาน

ในการด�าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จึงได้มกีารจ้างเหมาระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ 

(Video Conference) เพ่ือให้ระบบประชมุทางไกล

ครอบคลุมการปฏิบัติ งาน มีความทันสมัย

และมปีระสทิธภิาพ สนบัสนนุการจดัการสาธารณภัย 

ทั้งการใช้งานในภาวะปกติ และภาวะเร่งด่วน 

ตลอด 24 ชั่วโมง

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

 เชิงปริมาณ : ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 

ชั้น 5 ปภ. ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ อาคาร 3 ชัน้ 5 ปภ. 

ห้องปฏิบติัการศนูย์เตือนภัยพิบติัแห่งชาติ (บางนา) 

และห้องประชุม ศูนย์ ปภ. เขต 1-18 รวมทั้งสิ้น 

21 แห่ง มรีะบบประชมุทางไกลผ่านจอภาพ (Video 

Conference)

 เชิงคุณภาพ : ระบบประชุมทางไกล

ผ่านจอภาพ (Video Conference) ของกรมป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัยมีความทันสมัย สามารถ

เช่ือมต่อระบบได้อย่างมปีระสิทธภิาพและพร้อมใช้งาน

ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต

ภาพแสดง : การใช้ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ส�าหรับการประชุม
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13.17 การซ่อมบ�ารงุรกัษาระบบตูส้าขาโทรศพัท์ 

(PABX) ส่วนกลาง ศูนย์ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยเขต ส�านักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดและระบบรับแจ ้ง เหตุ

สาธารณภัย (1784)

 ปภ. ได้จัดหาอุปกรณ์สื่อสาร เพื่อมาใช้ใน

ภารกิจการป ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ประกอบด้วย 1) ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) 

จ�านวน 1 ระบบ ติดตั้งใช้งานท่ีกรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยเขต 1-18 และส�านักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั 76 จงัหวดั 2) ระบบ

รบัแจ้งเหตสุาธารณภยั (1784) และ 3) ระบบวิทยุ

สื่อสาร ซึ่งอุปกรณ์สื่อสาร เมื่อมีการใช้งานนาน

อาจเกิดการช�ารุดเสียหายได้ จึงจ�าเป็นต้องมี

การซ่อมบ�ารุงกรณีช�ารุดเสียหาย เพื่อให้สามารถ

ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ 

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

 เชิงปริมาณ :

 1. บ�ารงุรกัษาระบบตูส้าขาโทรศพัท์ (PABX) 

ที่ ปภ. ส่วนกลาง ศูนย์ ปภ. เขต และส�านักงาน 

ปภ. จังหวัด จ�านวน 6 แห่ง

 2. บ�ารุงรักษาระบบรับแจ้งเหตุสาธารณภัย 

(1784) จ�านวน 6 แห่ง

 3. บ�ารุงรักษาระบบวิทยุส่ือสาร จ�านวน 

5 แห่ง 

 เชิงคุณภาพ : หน่วยงานส่วนกลาง ปภ. 

ศูนย ์ป ้ องกันและบรร เทาสาธารณภัย เขต 

และส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัด มีระบบรับแจ้งเหตุสาธารณภัย (1784) 

และระบบวทิยสุือ่สาร สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนือ่ง

และมีประสิทธิภาพ

 

ภาพแสดง : การตรวจเช็คซ่อมบ�ารุงตู้สาขา

  โทรศัพท์ศูนย์ ปภ. เขต



รายงานประจ�าปี 2563

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
75

4.1 โครงการผูป้ฏิบตังิานร่วมกับเฮลคิอปเตอร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบบ 32 : หลกัสตูร 

การสนับสนุนการปฏิบัติงานภาคพื้น (Ground Support) ระยะที่ 1    

 ปภ. ได้จดัหาอากาศยานปีกหมนุแบบเฮลคิอปเตอร์รุน่ KA32 จ�านวน 2 ล�า เพือ่ใช้ในภารกจิการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัย โดยจอดประจ�าการอยู่ ณ กองพันซ่อมบ�ารุงเครื่องบินทหารบก กรมการขนส่ง

ทหารบก จังหวัดลพบุรี ซึ่งการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว เจ้าหน้าที่ของ ปภ. มีความจ�าเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้

และทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อภารกิจ อีกทั้ง

เป็นการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยร่วมกัน ทั้งในส่วนอากาศยาน

และภาคพื้นดิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ปภ. สามารถปฏิบัติงาน ด้านการ

สนับสนุนอากาศยานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดให้มีโครงการ

ผู้ปฏิบติังานร่วมกบัเฮลคิอปเตอร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

แบบ 32 : หลักสูตรการสนับสนุนการปฏิบัติงานภาคพื้น (Ground 

Support) โดยมีเจ้าหน้าท่ี ปภ. ในส่วนกลาง และผู้ปฏิบัติหน้าที่

ในพื้นที่เกิดเหตุการณ์ไฟป่า และหมอกควัน และเหตุการณ์ไฟไหม้

ป่าพรุ เข้ารับการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม-4 กันยายน 2563 

ณ ศนูย์ฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภัยฝ่ายพลเรอืน อ�าเภอเมืองชยันาท 

จังหวัดชัยนาท 

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

 เชิงปริมาณ : ผู้ผ่านการฝึกอบรม จ�านวน 35 คน  

 เชงิคณุภาพ : ผูผ่้านการฝึกอบรมสามารถประสานการปฏบิติั

ระหว่างเจ้าหน้าท่ีภาคพืน้และเจ้าหน้าท่ีบนอากาศยานเพือ่ให้ปฏบิตัิ

ภารกิจได ้บนพื้นฐานของความปลอดภัย เกิดประสิทธิผล

และประสิทธิภาพสูงสุด

4.

ผลการด�าเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 
และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 
จ�ำนวน 4 โครงกำร ดังนี้

ภาพแสดง : การฝึกปฏิบัติงานภาคพื้น 
  (Ground Support) 
  ระยะที่ 1
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4.2 โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 

 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พักพิง

ชั่วคราวให้บุคลากรของ ปภ. ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในพืน้ทีท่ีม่กีารสร้างศนูย์พักพิงชัว่คราวส�าหรบัผูป้ระสบภัยในจงัหวดั

ที่มีพื้นที่ติดทะเล 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร 

นครศรีธรรมราช นราธวิาส ปัตตาน ีสงขลา และจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี

ศูนย์ ปภ. เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 11 สุราษฎร์ธานี และเขต 12 

สงขลา ส�านักงาน ปภ. จังหวัด ส�านักงาน ปภ.จังหวัดสาขา 

ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 

ที่ท�าการปกครองจังหวัด ส�านักงานท้องถ่ินจังหวัด องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และประสานกรรมการประสานศูนย์อาสา

สมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 8-11 

กันยายน 2563 รวม 4 วัน ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดซ์ โฮเทล 

แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 เชิงปริมาณ : ผู้ผ่านการฝึกอบรม จ�านวน 60 คน

 เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวมากขึ้น

ภาพแสดง : การขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
  ศูนย์พักพิงชั่วคราว

ภาพแสดง : การจัดซื้อสิ่งของส�ารองจ่าย
  ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

4.3 โครงการจัดซื้อสิ่งของส�ารองจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

 ปภ. ด�าเนนิการจัดหาสิง่ของส�ารองจ่ายเพือ่ให้ความช่วยเหลอื

ผูป้ระสบสาธารณภยั ซึง่เป็นการเตรยีมความพร้อมเพือ่ลดผลกระทบ

จากภัยพิบัติ โดยจะจัดเก็บสิ่งของส�ารองไว้ที่ศูนย์ป ้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยเขตและจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศเพ่ือให้

สามารถแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 

เฉพาะหน้าของผู ้ประสบภัยได้ทันท่วงทีตามความเหมาะสม 

โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ด�าเนนิการจดัซือ้สิง่ของส�ารองจ่าย 

จ�านวน 3 รายการ ได้แก่ ถุงพลาสติก มีหูหิ้ว ขนาด 16” x 29” 

จ�านวน 1,000 กิโลกรัม ขวดพลาสติกใสส�าหรับบรรจุน�้าด่ืม 

ขนาด 500 มลิลลิติร จ�านวน 570,000 ขวด และข้าวสารอาหารแห้ง 

(ถุงยังชีพ) จ�านวน 96,366 ชุด
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 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

 เชงิปรมิาณ : ผูป้ระสบสาธารณภยัได้รบัความช่วยเหลืออย่างรวดเรว็ตามมาตรฐาน คดิเป็นร้อยละ 100 

โดยมีผลของตัวชี้วัด ร้อยละ 100

 เชิงคุณภาพ : ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น มีความพึงพอใจ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยมีผลของตัวชี้วัด ร้อยละ 99.90

4.4 โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 จังหวัดได้ใช้จ่ายเงินทดรองราชการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระยะเร่งด่วนฉุกเฉิน

เมื่อเกิดภัยพิบัติไปแล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,780,605,793.27 บาท ดังนี้

 4.4.1 วงเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ เป็นเงิน 1,148,842,433.21 บาท

  - กรณีอุทกภัย จ�านวนเงิน     13,147,796.97 บาท

  - กรณีภัยแล้ง จ�านวนเงิน   106,443,927.60 บาท

  - กรณีฝนทิ้งช่วง จ�านวนเงิน         552,229.00 บาท

  - กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ�านวนเงิน 1,025,607,805.47 บาท

  - กรณีภัยอื่น ๆ จ�านวนเงิน     3,090,674.17 บาท

 4.4.2 วงเงนิทดรองราชการเพือ่ให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบัิต ิเป็นเงนิ 631,763,360.06 บาท

  - กรณีอุทกภัย จ�านวนเงิน   340,950,246.30 บาท

  - กรณีภัยแล้ง จ�านวนเงิน  100,548,098.53 บาท

  - กรณีฝนแล้ง จ�านวนเงิน     95,401,059.50 บาท

  - กรณีฝนทิ้งช่วง จ�านวนเงิน    17,672,192.77 บาท

  - กรณีภัยหนาว จ�านวนเงิน     30,028,000.00 บาท

  - กรณีวาตภัย จ�านวนเงิน    39,534,145.59 บาท

  - กรณีอัคคีภัย จ�านวนเงิน      1,161,614.34 บาท

  - กรณีก่อการร้าย จ�านวนเงิน      2,576,000.00 บาท

  - กรณีภัยอื่น ๆ จ�านวนเงิน      3,891,994.03 บาท

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 เชิงปริมาณ : ให้ความช่วยเหลือผู ้ประสบภัยปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ�านวนเงินทั้งสิ้น 

1,780,605,793.27 บาท

 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ : ผู้ประสบภัยพิบัติได้รับความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

เฉพาะหน้า
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5.
5.1 โครงการประกวดศนูย์อาสาสมคัรป้องกนัภยั

ฝ่ายพลเรือนดีเด่น

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศูนย์ อปพร. ที่ได้

รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นศูนย์ อปพร. ดีเด่น 

และศูนย์ อปพร. ท่ีได้รับการพิจารณาคัดเลือก

ให้เป็น อปพร. ดีเด่น จะได้รับรางวัล 20,000 บาท 

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

 เชิงปริมาณ : ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

มีศูนย์ อปพร. ดีเด่น จ�านวน 48 ศูนย์ และ อปพร. 

ดีเด่น จ�านวน 115 คน  

 เชิงคุณภาพ : ผูบ้รหิารศนูย์ อปพร. เจ้าหน้าที่

ศูนย์ อปพร. และ อปพร. ท่ีได้รับรางวัล มีขวัญ 

และก�าลังใจในการปฏิบัติงานและมีการพัฒนา

ศูนย์ อปพร. ให้มีประสิทธิภาพในการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยมากขึ้น

  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ : ประชาชน

ในชมุชนมภีมูคิุม้กนัและมคีวามพร้อม ในการจดัการ

ความเสี่ยงจากสาธารณภัยในเบื้องต้นด้วยตนเอง

 

ภาพแสดง : การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า

ผลการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ.2560-2564 จ�ำนวน 6 โครงกำร ดังนี้

ภาพแสดง : ผู้ได้รับรางวัล อปพร. ดีเด่น



รายงานประจ�าปี 2563

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
79

5.2 โครงการจดัท�าวารสาร Disaster Profile (วารสารสาระภยั) 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

 ปภ. ได้จัดท�าวารสาร Disaster Profile (วารสารสาระภยั) 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อการศึกษาวิจัยเพื่อสร้าง

องค์ความรูใ้ห้แก่บุคลากรของกรม ปภ. หน่วยงานภาคเีครอืข่าย

ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนทั่วไป 

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

 เชงิปรมิาณ : มวีารสาร Disaster Profile (วารสารสาระภยั) 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ�านวน 2 เล่ม คือ เล่มที่ 10 

เรือ่ง การประเมนิผลการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั

แบบบรูณาการกรณีภยัจากคลืน่สนึาม ิพ.ศ.2562 (IDMEx 2019) 

จ�านวน 500 เล่ม และเล่มท่ี 11 การประเมินความต้องการ

หลังเกิดสาธารณภัย (Post-Disaster Needs Assessment : 

PDNA) จ�านวน 500 เล่ม 

 เชงิคณุภาพ : บุคลากรของ ปภ. หน่วยงานภาคีเครือข่าย

ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้

เกีย่วกบัการประเมนิผลการฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

แบบบรูณาการ กรณภียัจากคลืน่สนึาม ิและองค์ความรู้เกีย่วกบั

การประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (Post-Disaster 

Needs Assessment : PDNA) เพ่ือให้สามารถประสาน

การปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

ภาพแสดง : วารสาร Disaster Profile 
  (วารสารสาระภัย) ประจ�าปี
  งบประมาณ พ.ศ.2562

5.3 การเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัพระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.2550 และอนบุญัญติั 

ที่เกี่ยวข้องในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 ปภ. สนบัสนนุวทิยากรให้ความรูเ้กีย่วกบัพระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.2550 

และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ให้แก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน 

เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

 เชิงปริมาณ : บรรยายให้ความรู้แก่หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง 

(โรงเรยีนนายอ�าเภอ โรงเรยีนปลดัอ�าเภอ) สถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถิน่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 
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สถาบันพัฒนาบุคลากรกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย ปภ. กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรมพระธรรมนูญ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสภาวิศวกร จ�านวน 

30 ครั้ง  

5.4 การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของกองกฎหมาย

 ปภ. ด�าเนินการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของกองกฎหมาย โดยมีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล 

เพือ่ให้สะดวกต่อการค้นหาข้อมลูทีต้่องการมากยิง่ขึน้ และเพ่ิมเติมข้อมลูท่ีเกีย่วข้องกบักองกฎหมาย ได้แก่ 

อ�านาจหน้าท่ี แผนผังบุคลากร วิสัยทัศน์และพันธกิจ เพิ่มช่องทางการติดต่อกับกองกฎหมาย และเพิ่ม

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ต่อการท�างานด้านกฎหมาย

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

 เชิงปริมาณ : เพิ่มข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน เพิ่มหมวดหมู่ของข้อมูล และเพิ่มช่องทาง 

การติดต่อกับกองกฎหมาย

 เชิงคุณภาพ : สามารถค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์กองกฎหมายได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

 

ภาพแสดง : การบรรยายเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัพระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.2550 

  และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ภาพแสดง : การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของกองกฎหมาย
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5.5 โครงการเฝ้าระวงัและตดิตามสถานการณ์สาธารณภยั

 ปภ. มุง่เน้นการประสานการปฏบิตั ิและให้การสนบัสนุน

และช่วยเหลอืหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

และหน่วยงานภาคเอกชน ในการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภยัและให้การสงเคราะห์เบือ้งต้น แก่ผู้ประสบภยั 

โดยมีรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจ�าวัน รอบเวลา 

06.00 น. และ 18.00 น. และรายงานเหตดุ่วนสาธารณภยั 

กรณีที่เกิดเหตุสาธารณภัยและภัยพิบัติรุนแรง

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

 เชิงปริมาณ : จัดท�ารายงานสถานการณ์ประจ�าวัน 

รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย แบบประมวลเหตสุาธารณภยั

ในรอบวัน และแบบติดตามเหตุสาธารณภัยในรอบวัน 

รายงานผู้บังคับบัญชาได้ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100

 เชิงคุณภาพ : ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารระดับสูง

ได้รับรายงานเหตุด่วนสาธารณภัยอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน

และทันต่อเหตุการณ์ 
ภาพแสดง : การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์

  สาธารณภัย

5.6 โครงการให้บรกิารข่ายส่ือสารกลางและให้บรกิารรับแจ้งเหตสุาธารณภัย (รบัสายด่วน “นริภยั 1784”) 

และโครงการจ้างเหมาบริการ Call Center หมายเลข 192

 รายงานผลการปฏิบัติงานรับแจ้งเหตุสาธารณภัย (รับสายด่วน “นิรภัย 1784”) และโครงการ

จ้างเหมาบริการ Call Center หมายเลข 192 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 5.6.1 สถิติสะสมการให้บริการรับสายด่วน “นิรภัย 1784”

ประเภท

เดือน

แจ้งเหตุ/

แจ้งภัย

ขอความ

ช่วยเหลือ

สอบถาม

ข้อมูล

ติดต่อ

ภายใน
อื่นๆ รวม

ตุลาคม 2562 29 642 546 116 2,856 4,189

พฤศจิกายน 2562 66 466 484 127 11,998 13,141

ธันวาคม 2562 134 328 506 159 7,767 8,894

มกราคม 2563 140 400 551 116 6,917 8,124

กุมภาพันธ์ 2563 280 336 621 184 6,336 7,757

มีนาคม 2563 239 515 547 170 10,187 11,658
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ประเภท

เดือน

แจ้งเหตุ/

แจ้งภัย

ขอความ

ช่วยเหลือ

สอบถาม

ข้อมูล

ติดต่อ

ภายใน
อื่นๆ รวม

เมษายน 2563 195 649 592 182 9,149 10,767

พฤษภาคม 2563 96 624 591 154 8,965 10,430

มิถุนายน 2563 42 802 473 126 7,291 8,734

กรกฎาคม 2563 40 870 590 178 11,536 13,214

สิงหาคม 2563 38 801 745 160 11,177 12,921

กันยายน 2563 32 653 653 130 9,836 11,304

รวม 1,331 7,086 6,899 1,802 104,015 121,133

 

 5.6.2 รายงานสถิติสะสมการให้บริการศูนย์วิทยุสื่อสาร “นิรภัย”

ประเภท

เดือน

ทดสอบ

ระบบ
เหตุเพลิงไหม้

อุบัติเหตุ

ยานพาหนะ
เหตุทั่วไป รวม

ตุลาคม 2562 4,836 141 185 288 5,450

พฤศจิกายน 2562 4,680 166 205 274 5,325

ธันวาคม 2562 4,836 129 197 571 5,733

มกราคม 2563 4,836 139 206 578 5,759

กุมภาพันธ์ 2563 4,836 138 210 295 5,479

มีนาคม 2563 4,836 151 210 301 5,498

เมษายน 2563 4,836 161 208 588 5,793

พฤษภาคม 2563 4,836 156 211 593 5,796

มิถุนายน 2563 4,836 155 202 593 5,786

กรกฎาคม 2563 4,836 156 208 600 5,800

สิงหาคม 2563 4,836 165 205 580 5,786

กันยายน 2563 4,836 157 179 660 5,832

รวม 57,876 1,814 2,426 5,921 68,037
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 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

 เชิ งปริมาณ :  ประชาชนที่ต ้องการ 

ความช่วยเหลอื/แจ้งเหต/ุสอบถามข้อมลูสาธารณภัย 

ได้รับการตอบสนองและช่วยเหลือ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 91 - 100

ภาพแสดง : การให้บริการข่ายสื่อสารกลางและให้บริการรับแจ้งเหตุสาธารณภัย 

  (รับสายด่วน “นิรภัย 1784”) และโครงการจ้างเหมาบริการ 

  Call Center หมายเลข 192

6.1 โครงการประชุมวิชาการขับเคล่ือนการ

ด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนเพ่ือสร้าง

วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างย่ังยืน

ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ปภ. จัดประชุมวิชาการขับเคลื่อนการ

ด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้าง

วฒันธรรม ความปลอดภัยทางถนนอย่างยัง่ยนืในพืน้ที่

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 

21 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม ด ิเอ็ม เพรส เชียงใหม่ 

ห้องเอม็เพรสแกนด์ฮอลล์ ชัน้ 3 อ�าเภอเมืองเชยีงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่ และเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 

ณ โรงแรมอวาน ีขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน่ 

เซน็เตอร์ ห้องคอนเวนชัน่ 1-2 อ�าเภอเมอืงขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น โดยมีประเด็นส�าคัญ ได้แก่

 6.1.1 การมอบนโยบายเก่ียวกับการขบัเคลือ่น

การด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของ

ประเทศไทย

6. ผลการด�าเนินงานตามนโยบายด้านต่างๆ จ�ำนวน 8 โครงกำร ดังนี้

 เชิงคุณภาพ : ประชาชนสามารถแจ้งเหตุ

สาธารณภยัผ่านระบบรบัแจ้งเหตไุด้ตลอด 24 ชัว่โมง 

(สายด่วนนริภยั 1784 และ Call Center หมายเลข 

192) รวมถึงการประสานการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภยัหลังจากรบัแจ้งเหตุ เป็นไปอย่างรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ และสามารถลดความสูญเสีย

ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
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 6.1.2 การเสวนาวิชาการในหัวข้อ “การขบั

เคลือ่นนโยบายความปลอดภยัทางถนนสูก่ารปฏบิติั 

โดยใช้กลไกการจัดการในระดับพื้นที่” โดยผู้แทน

กระทรวงสาธารณสุข ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด 

และวิทยากรผู้ด�าเนินรายการเสวนาวิชาการ

 6.1.3 การเสวนาวิชาการในหัวข้อ “ต้นแบบ

การจดัการความปลอดภยัทางถนนในระดบัพ้ืนที”่ 

โดยผู ้แทนจังหวัดต้นแบบ และผู ้ทรงคุณวุฒิ 

นักวิชาการด้านความปลอดภยัทางถนน เป็นวทิยากร

ผู้ด�าเนินการเสวนาวิชาการ

 6.1.4 การแบ่งกลุ ่มระดมความคิดเห็น

เพือ่วเิคราะห์ปัญหา อุปสรรค และก�าหนดแผนการ

ด�าเนนิงานในการด�าเนินงานป้องกนัและลดอุบติัเหตุ

ทางถนนของพื้นที่ในระยะต่อไป

 6.1.5 การจัดบูธแสดงนิทรรศการเผยแพร่

ประชาสมัพนัธ์รณรงค์ให้ความรู้เกีย่วกบัการป้องกนั

และลดอุบัติเหตุทางถนน โดย ปภ. และหน่วยงาน

ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

 เชิงปริมาณ : จัดประชุมวิชาการขับเคลื่อน

การด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน 

เพื่อสร ้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

อย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ จ�านวน 2 รุ่น จ�านวน 1,130 คน

 เชิงคุณภาพ : สามารถน�าข้อเสนอจากการ

ประชุมไปใช้ก�าหนดมาตรการ แผนงาน และพัฒนา 

การด�าเนนิงานด้านความปลอดภยัทางถนนในระยะ

ต่อไป

ภาพแสดง : การประชมุวชิาการขับเคลือ่นการด�าเนนิงานด้านความปลอดภยัทางถนนเพือ่สร้างวฒันธรรม

  ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน
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6.2 โครงการประชมุคณะกรรมการศนูย์อ�านวยการ

ความปลอดภัยทางถนน

 ปภ. จดัประชมุคณะกรรมการศูนย์อ�านวยการ

ความปลอดภัยทางถนน จ�านวน 4 ครั้ง ได้แก่ 

 คร้ังที่ 1 เมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 

มตทิีป่ระชมุ เหน็ชอบ (ร่าง) แผนบรูณาการป้องกนั

และลดอุบัติ เหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

พ.ศ.2563 เหน็ชอบการด�าเนินการโครงการเสรมิสร้าง

ประสทิธภิาพ การป้องกันและลดอบัุตเิหตทุางถนน

ในระดับพื้นที่  และเห็นชอบให้มีการแต่งต้ัง

ผู ้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศูนย์อ�านวยการ

ความปลอดภัยทางถนน จ�านวน 4 คน

 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 

มติที่ประชุม เห็นชอบการเตรียมความพร้อมการ

ด�าเนนิการป้องกนัและลดอบุตัทิางถนนช่วงเทศกาล

ปีใหม่ พ.ศ.2563 และเห็นชอบการติดตาม

การเตรียมความพร้อม การด�าเนินการป้องกัน

และลดอุบั ติทางถนนของศูนย ์อ� านวยการ

ความปลอดภยัทางถนนจงัหวดั ผ่านระบบ วดิิทศัน์

ทางไกล (Video Conference)

 ครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2563 

มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบสรปุผลการด�าเนนิการป้องกัน

และลดอบุตัเิหตทุางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 

และข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานด้าน

ความปลอดภัยทางถนน และเห็นชอบในหลักการ

ของ (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2563

 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 

มติที่ประชุม เห็นชอบการประชุมระดับโลกว่าด้วย

ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3 (3rd Global 

Ministerial Conference on Road Safety) 

ณ ราชอาณาจักรสวีเดน เห็นชอบร่างแผนบรูณาการ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

ปี พ.ศ.2564 และเห็นชอบการติดตามการเตรียม

ความพร้อมการด�าเนนิการป้องกนัและลดอบุติัเหตุ

ทางถนนของศนูย์อ�านวยการความปลอดภยัทางถนน

จังหวัดผ ่านระบบวิดีทัศน ์ทางไกล (Video 

Conference) ควบคู่ไปกับการด�าเนินการตาม

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงวนัหยดุยาว

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

 เชิงปริมาณ : จดัประชมุคณะกรรมการศนูย์

อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน จ�านวน 4 ครั้ง

 เชิงคุณภาพ : น�ามติที่ประชุม ข้อคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะไปใช้ก�าหนดนโยบาย มาตรการ 

แผนงาน และน�าไปขับเคลื่อนการด�าเนินงาน

ด้านความปลอดภัยทางถนนตามบทบาทหน้าท่ี 

ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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6.3 โครงการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการ

บริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน

 ปภ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการ

บริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน เมื่อวันที่ 

1 กรกฎาคม 2563 มติท่ีประชุม เห็นชอบสรุป

ผลการด�าเนินการป้องกันและลดอุบัติทางถนน

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 และข้อเสนอ

เชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย

ทางถนน เห็นชอบสรุปผลการรายงาน ข้อมูลสถิติ

อบุตัเิหตุทางถนนระหว่างวนัที ่10-16 เมษายน 2563 

เหน็ชอบในหลกัการของ (ร่าง) แผนปฏบิตักิารป้องกนั

และลดอุบัติเหตุทางถนนประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 เห็นชอบในหลักการของการก�าหนดให้

ผลสมัฤทธิก์ารป้องกนัและลดอบัุติเหตทุางถนนเป็น

ตวัชีว้ดัในระดับพ้ืนที ่และรบัข้อเสนอ ของกรมส่งเสรมิ

การปกครองท้องถ่ินในการประเมินประสิทธิภาพ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (LPA) ทีจ่ะเพิม่เติม

ในปี 2564 และเห็นชอบการด�าเนินการในช่วง

วันหยุด 2 ช่วง คือ ช่วงวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2563 

และช่วงวนัที ่25-28 กรกฎาคม 2563 ซึง่มอบหมาย

ให้ ปภ. ในฐานะส�านกังานเลขานกุารคณะกรรมการ 

ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนแจ้งให้

ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด 

เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเดินทางของ

ประชาชน และด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ

ในช่วงวันหยุด

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

 เชิงปริมาณ : จัดประชุมคณะอนุกรรมการ

ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน 

จ�านวน 1 ครั้ง

 เชิงคุณภาพ : น�ามติที่ประชุม ข้อคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะไปก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน

ตามแผนงานต่างๆ ก�าหนดเป้าหมายและแนวทาง

ในการด�าเนนิการเพือ่สนบัสนนุกจิกรรมการขบัเคลือ่น

ต่างๆ ด้านความปลอดภัยทางถนน รวมถงึมข้ีอเสนอ 

แนวทาง มาตรการด้านความปลอดภัยทางถนน 

เสนอต่อคณะกรรมการศนูย์อ�านวยการความปลอดภยั

ทางถนนเพื่อพิจารณา

ภาพแสดง : การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน
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6.4 โครงการประชุมคณะกรรมการนโยบาย

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ

 ปภ. ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบาย

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ 

ครัง้ท่ี 1/2563 เม่ือวนัที ่13 มนีาคม 2563 ทีป่ระชุม

มีมติเห็นชอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน

การด�าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

โดยมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบด�าเนินการ

สั่งการเพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัย ลดการ

บาดเจบ็ และเสยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนนในช่วง

เทศกาลสงกรานต์และช่วงเวลาปกติ

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

 เชิงปริมาณ : จัดประชุมคณะกรรมการ

นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

แห่งชาติ จ�านวน 1 ครั้ง

 เชิงคุณภาพ : น�ามติที่ประชุม ข้อคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะไปก�าหนดนโยบายการด�าเนินงาน

ด้านความปลอดภัยทางถนน

 

ภาพแสดง : การประชุมคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน

ภาพแสดง : การประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ
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6.5 โครงการ“คนด ีศรี ปภ.” ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563

 ปภ. มีข้าราชการและบุคลากรผู ้มีความ

ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 

ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน อันจะ

น�าไปสูภ่าพลกัษณ์ทีด่ขีอง ปภ. โดยผูไ้ด้รบัคดัเลือก

ให้เป็น “คนด ีศร ีปภ.” ประจ�าปี พ.ศ.2563 ในระดบั

ดีเด่น ได้รับเข็มทองเชิดชูเกียรติพร้อมเกียรติบัตร 

และ“คนดี ศรี ปภ.” ประจ�าปี พ.ศ.2563 ในระดับด ี

ได้รับเข็มเงินเชิดชูเกียรติพร้อมเกียรติบัตร

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

 เชิงปริมาณ : ด�าเนินโครงการส�าเร็จตาม

เป้าหมายครบถ้วน โดยผู้ได้รับคัดเลือกเป็น “คนดี 

ศรี ปภ.” ระดับดีเด่น จ�านวน 18 คน และระดับดี 

จ�านวน 20 คน

 เชิงคุณภาพ : ปภ. มีบุคลากรที่ประพฤติ

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาข้าราชการ และเป็นแบบอย่างท่ีดีของ

ข้าราชการต่อไป

ภาพแสดง : เข็มทองและเข็มเงินเชิดชูเกียรติ พร้อมเกียรติบัตร “คนดี ศรี ปภ.” ประจ�าปี พ.ศ.2563

6.6 โครงการพัฒนาบุคลากรสร้างจิตส�านึก

คุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาข้าราชการ ประจ�าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2563

 ปภ. ได้ด�าเนินโครงการพัฒนาบุคลากร

สร้างจิตส�านึกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา

ข้าราชการ ประจ�าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 13 

ธนัวาคม 2562 ณ ห้องประชมุ 1 ปภ. โดยมวีทิยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาล โดยได้รับเกียรติจาก

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู ้ตรวจการแผ่นดิน 

บรรยายเรื่อง “การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ให้มคีณุธรรม จรยิธรรม” และ นายพริฬุ เพยีรล�า้เลศิ 

ที่ปรึกษาระบบราชการ บรรยายเรื่อง “มาตรฐาน

ทางจรยิธรรม ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานทางจรยิธรรม” 

ให้แก่บคุลากรในส่วนกลาง (กลุ่มเป้าหมาย 120 คน)

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

 เชิงปริมาณ : ด�าเนินโครงการส�าเร็จ

ตามเป้าหมายครบถ้วน ร้อยละ 100 

 เชิงคุณภาพ : ปภ. มีบุคลากรที่มีจิตส�านึก

ที่ดีและยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา

ข้าราชการ ในการปฏิบัติราชการ
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6.7 โครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชด�าริ

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 ปภ. จัดโครงการศึกษาดูงาน เมื่อวันท่ี 

12 - 13 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบล

สามพระยา อ�า เภอชะอ�า จั งหวัดเพชรบุรี 

และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 

ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า 

และพนักงานราชการ ปภ. ในส่วนกลาง สังกัด

หน่วยงานภายใน ปภ. จ�านวน 37 คน โดยมี 

3 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมเรียนรู ้เกี่ยวกับ

เศรษฐกจิพอเพยีง ณ ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทราย 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเพชรบุรี 

2) กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์ 

โดยรบัฟังการบรรยายหวัข้อสถาบนัพระมหากษัตริย์

กบัประเทศไทย โดยวทิยากรจากหลกัสตูรจติอาสา 

904 และ 3) กิจกรรมสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ณ ศนูย์ป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ 

โดยร่วมท�ากิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณเรือนรับรอง

ที่ประทับ พลโทหญิง สมเด็จพระเจ ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง

ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และบริเวณ

ศูนย์ ปภ. เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการปรับ

สภาพภูมิทัศน์ เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนักรู้

ให้กับผู ้ เข ้าร ่วมโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับ

จิตสาธารณะ 

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

 เชิงปริมาณ : ด�าเนินโครงการส�าเร็จ

ตามเป้าหมายครบถ้วน ร้อยละ 100

 เชิงคณุภาพ : ปภ. มบีคุลากรทีป่ระพฤติตน

เป็นบคุลากรทีด่ตีามรอยพระยคุลบาทและด�ารงตน 

ตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพแสดง : การพัฒนาบุคลากรสร้างจิตส�านึกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ ปภ. 

  ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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ภาพแสดง : กิจกรรมติดตามสถานการณ์และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

  ก่อนเข้าศึกษาดูงานโครงการฯ

ภาพแสดง : กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ภาพแสดง : กิจกรรมชมอุทยานราชภักดิ์
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ภาพแสดง : กิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมชมสวนเกษตรสาธิตกลางแจ้ง

ภาพแสดง : กิจกรรมสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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6.8 กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมและการเข้าร่วม

กิจกรรมทางศาสนาของบุคลากร ของ ปภ.

 ปภ. ได้บูรณาการร่วมกับกรมการศาสนา 

กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่นๆ ในการ

ด�าเนินกิจกรรม และเข้าร่วมกจิกรรมเข้าวดัฟังธรรม

ในวันธรรมสวนะ ในช่วงเทศกาล และวันส�าคัญ

ทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจ 

และพัฒนาประเทศ เนื่องจากศีลธรรม คุณธรรม 

จริยธรรม เป็นพื้นฐานท่ีดีงามของสังคมไทย 

โดยกลุม่งานคุม้ครองจริยธรรม ด�าเนนิการแจ้งเวยีน

ให้หน่วยงานในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าวัดฟังธรรม

ในวนัธรรมสวนะ และการเข้าร่วมกจิกรรมทางศาสนา

ในช่วงเทศกาลและวันส�าคัญทางศาสนา อาทิเช่น 

โครงการหลกัธรรมน�า ปภ. ในการปฏิบติังาน ของ ปภ. 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กจิกรรมการเข้าวดั 

ฟังพระธรรมเทศนา เจรญิจิตภาวนา ในวนัธรรมสวนะ

ร่วมกบักรมการศาสนา กจิกรรมเนือ่งในวันมาฆบชูา 

ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ณ วดัราชบพิธสถิตมหา

สมีาราม กจิกรรมฟังเทศน์มหาชาตเิวสสนัดรชาดก 

เป็นต้น

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

 เชิงปริมาณ : ด�าเนินโครงการส�าเ ร็จ

ตามเป้าหมายครบถ้วน ร้อยละ 100

 เชิงคุณภาพ : บุคลากรของกรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย ได้รับการพัฒนาจิตใจ

และพฤติกรรม อันดีงามด้านคุณธรรม จริยธรรม 

เพือ่น้อมน�าหลกัคณุธรรมทางศาสนามาบรูณาการ

กับการด�าเนินชีวิต และใช้เป็นแนวทางในการ

ประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
ภาพแสดง : กจิกรรมโครงการใช้หลักธรรมน�า ปภ. 

  ในการปฏิบัติงานของ ปภ.
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7.1 โครงการการตั้ งจุดบริการประชาชน

ก่อนเดินทางช่วงเทศกาล เพื่อตรวจเช็ครถ

ของประชาชนก่อนการเดนิทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 

พ.ศ.2563 บรเิวณหน้าศนูย์ ปภ. เขต 3 ปราจีนบรุี

 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นช่วงที่ประชาชน

ส่วนใหญ่ มีการเดินทางไปท่องเท่ียวในสถานท่ี

ต่างๆ เป็นจ�านวนมาก เนือ่งด้วยเป็นช่วงทีม่วีนัหยดุ

ติดต่อกันหลายวัน ประกอบกับการนิยมจัดงาน

เฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ในชุมชนต่างๆ ช่วงปีใหม่จึงเป็นเหมือนเทศกาล

แห่งความสุขของคนไทย ประกอบกับในพื้นที่

รับผิดชอบของศูนย์ ปภ.เขต 3 ปราจีนบุรี มีถนน

สายหลกั สายรอง และเส้นทางเลีย่งเป็นจ�านวนมาก 

จึงมีรถผ่านเข้ามาเป็นจ�านวนมาก ท�าให้มีโอกาส

เส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง เพ่ือลดปัจจัยเส่ียง

การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งจากคน ยานพาหนะ 

ถนน และ สิง่แวดล้อมให้เหลอืน้อยทีส่ดุ รวมทัง้ดูแล

ความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

ให้ครอบคลมุทกุมติ ิโดยเฉพาะปัญหาด้านยานพาหนะ

หากมีสภาพไม่พร้อมใช้งานด้านอุปกรณ์พ้ืนฐาน

ในรถยนต์และจักรยานยนต์ ขาดความพร้อม

ด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย การปรับแต่งสภาพ

ยานพาหนะ การบรรทุกหรือโดยสารที่ไม่ปลอดภัย 

เป็นปัจจัยเส่ียงประเภทหนึ่งท่ีเป็นสาเหตุท�าให้เกิด

อุบัติเหตุได้ ศูนย์ ปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี ได้ตระหนักถึง

สภาพปัญหาจากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว จึงได้จัดต้ัง

จุดบริการประชาชนก่อนเดินทางช่วงเทศกาล 

เพื่อตรวจเช็ครถของประชาชนก่อนการเดินทาง

ภาพแสดง : กิจกรรมเข้าวัด ฟังธรรม ในวันส�าคัญทางศาสนา ร่วมกับกรมการศาสนา

7.

ผลการด�าเนินงานของศูนย์ ปภ. เขต 1-18 ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่
ประสบสาธารณภัยในจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบ หรือที่ได้รับมอบหมาย 

จ�ำนวน 6 โครงกำร ดังนี้



Department of Disaster Prevention and Mitigation

Annual Report 2020
94

ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 บริเวณหน้าศูนย์ ปภ.เขต 3 ปราจีนบุรี ขึ้น เมื่อวันที่ 20-26 ธันวาคม 2562 

จ�านวน 1 จดุบริเวณด้านหน้าศูนย์ ปภ. เขต 3 ปราจนีบุร ีต�าบลค�าโตนด อ�าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบรุี

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

 เชิงปริมาณ : ให้บริการตรวจเช็ครถยนต์ จ�านวน 126 คัน ดังนี้

  (1) มอเตอร์ไซค์  จ�านวน  94  คัน

  (2) รถปิคอัพ  จ�านวน  19  คัน

  (3) รถเก๋ง/รถแท็กซี่ จ�านวน 12  คัน

  (4) รถอื่นๆ  จ�านวน   1  คัน

 เชิงคุณภาพ :  ประชาชนเกิดความพอใจจากการรับบริการ ณ จุดบริการ ลดความสูญเสียทั้งชีวิต 

และทรัพย์สินของประชาชนผู้ผ่านเส้นทาง

7.2 โครงการขุดบ่อน�้าตื้น 

 ศูนย์ ปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี ด�าเนินการ

ขดุบ่อน�า้ตืน้ เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�า้อปุโภค 

บรโิภค ตัง้แต่วันที ่6 กมุภาพนัธ์ - 6 กรกฎาคม 2563 

จ�านวน 122 บ่อ ในพื้นท่ีอ�าเภอประจันตคาม 

จ�านวน 83 บ่อ อ�าเภอศรีมหาโพธิ จ�านวน 1 บ่อ 

อ�าเภอศรมีโหสถ จ�านวน 23 บ่อ อ�าเภอกบินทร์บรุี 

จ�านวน 13 บ่อ และอ�าเภอเมืองปราจีนบุรี จ�านวน 

2 บ่อ 

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

 เชิงปริมาณ : ชุมชน ครัวเรือนที่อยู่อาศัย

ในพื้นที่ มีปริมาณน�้าเพียงพอในด้านเกษตรกรรม 

ปศุสัตว์ และน�้าอุปโภคบริโภค

 เชิงคุณภาพ : บรรเทาภัยแล้งในฤดูร้อน

ให้กับประชาชนในพื้นที่

ภาพแสดง : การตั้งจุดบริการประชาชนก่อนเดินทางช่วงเทศกาล เพื่อตรวจเช็ครถของประชาชน

  ก่อนการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563



รายงานประจ�าปี 2563

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
95

ภาพแสดง : โครงการขุดบ่อน�้าตื้น

ภาพแสดง : โครงการขุดลอกทางระบายน�้า

7.3 โครงการขุดลอกทางระบายน�้า ก�าจัดวัชพืช ล�าห้วยพระคือ

 ศูนย์ ปภ. เขต 6 ขอนแก่น สนับสนุนเจ้าหน้าที่ เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ และเรือท้องแบน 

โดยบูรณาการปฏบิตังิานร่วมกับทกุภาคส่วน เข้าด�าเนนิการขดุลอกเปิดทางระบายน�า้ ก�าจดัวชัพชื ผกัตบชวา 

และเศษสวะ ในพื้นที่ล�าห้วยพระคือ ต�าบลพระลับ อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมการ

รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยก่อนเข้าฤดูฝน

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

 เชิงปริมาณ : ประชาชนได ้รับ

ประโยชน์ จ�านวน 199,990 ครัวเรือน 

416,285 คน

 เชิงคุณภาพ :  เป ็นการป้องกัน 

การลดผลกระทบ และการเตรยีมความพร้อม

รบัมอืจากอทุกภยั และสามารถลดความเสีย่ง

จากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
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7.4 โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยในกลุ ่ม

จักรยานยนต์รับจ้างจังหวัดสงขลา

 ศนูย์ ปภ. เขต 12 สงขลา ด�าเนนิการโครงการ

อบรมขับขีป่ลอดภยัในกลุม่รถจกัรยานยนต์รบัจ้าง

จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 

ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 

อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

ภาพแสดง : โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยในกลุ่มจักรยานยนต์รับจ้าง

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

 เชิงปริมาณ : กลุ่มจักรยานยนต์รับจ้าง 

จ�านวน 1,200 คน ในเขตอ�าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดั

สงขลา ได้รับความรู้และทักษะด้านการบริการให้มี

การบริการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย

และลดอุบัติเหตุได้ระดับหนึ่ง

 เชิ งคุณภาพ :  สร ้ างต ้นแบบผู ้ ขับ ข่ี 

รถจักรยานยนต์รับจ้างให้มจิีตส�านกึ ความปลอดภยั

และสร้างจิตอาสาวฒันธรรม เพือ่ความปลอดภยัขึน้

ในพื้นที่ 
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7.5 โครงการให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบปัญหา
อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
 ศูนย์ ปภ. เขต 17 จันทบุรี ได้ด�าเนินการ
ให้ความช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยน�้าท่วม
ในเขตพื้ น ท่ีบ ้ านแหลมและพื้ น ท่ี ใกล ้ เคี ยง 
ณ ตลาดการค้าชายแดนบ้านแหลม หมู่ 4 ต�าบล
เทพนิมิต อ�าเภอโป่งน�้าร้อน จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที ่
10 -12 ตลุาคม พ.ศ. 2563 โดยสนับสนุนรถขนย้าย 
จ�านวน 3 คัน เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ 
จ�านวน 2 ล�า เรือพายขนาดเล็ก จ�านวน 20 ล�า  
รถบรรทกุขนาดเลก็ จ�านวน 3 คนั รถยนต์ตรวจการณ์ 
จ�านวน 1 คัน รถประกอบอาหาร จ�านวน 1 คัน 
รถกู้ภัยเคล่ือนที่เร็ว จ�านวน 1 คัน รถผลิตไฟฟ้า 

ภาพแสดง : การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

200 kva จ�านวน 1 คัน เสื้อชูชีพ จ�านวน 20 ตัว 
น�้าดื่ม จ�านวน 2,000 ขวด พร้อมเจ้าหน้าที่ 15 คน 
เข้าให้ความช่วยเหลือผู ้ประสบอุทกภัยน�้าท่วม
ในเขตพื้ นที่ บ ้ านแหลมและพื้ นที่ ใกล ้ เคี ยง 
ณ ตลาดการค้าชายแดนบ้านแหลม หมู่ 4 ต�าบล
เทพนิมิต อ�าเภอโป่งน�้าร้อน จังหวัดจันทบุรี
 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
 เชงิปรมิาณ : ด�าเนนิการตามแผนการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิพ.ศ.2558 นโยบาย 
และยทุธศาสตร์การจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยั
 เชิงคุณภาพ : เกิดการบูรณาการร่วมกัน 
ระหว่างผูน้�าชมุชน ชาวบ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ และทหาร ต�ารวจ ในพื้นที่

7.6 โครงการสนบัสนนุทรพัยากรเครือ่งจกัรกล

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบ

 ศูนย์ ปภ. เขต 18 ภูเก็ต ได้ด�าเนินการให้

ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัแล้ง และพืน้ท่ีเกดิภัยแล้ง

ขนาดใหญ่ และสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ

ภารกิจท�าความสะอาดและฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อ 

เพื่อฆ่าเช้ือ COVID-19 ร่วมกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่และส่วนราชการในพืน้ที ่โดยสนบัสนนุ

เครื่องจักรกลและปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย รวมถึงฟื้นฟูสภาพพื้นที่ในเขตจังหวัด

ที่รับผิดชอบ ดังนี้

 7.6.1 จังหวัดภูเก็ต 

  (1) สนบัสนุนรถบรรทุกน�า้ 10,000 ลิตร 

พร้อมเจ้าหน้าที ่เพือ่แจกจ่ายน�า้เพือ่บรรเทาปัญหา

ภัยแล้ง ในพื้นที่ต�าบลรัษฎา ต�าบลเกาะแก้ว 

และต�าบลวิชิต 
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  (2) สนั บสนุ นรถบรรทุ กติ ดตั้ ง
เครือ่งสบูน�า้ระยะไกล จ�านวน 2 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ 
เพือ่สูบน�า้ ใช้ในการประปาแก้ไขปัญหาขาดแคลนน�า้ 
ในพื้นที่  ต�าบลศรีสุนทร ต�าบลเทพกระษัตรี 
และต�าบลกะทู้ 
  (3) ปฏิบัติภารกิจท�าความสะอาด
และฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อ เพื่อฆ่าเชื้อ COVID-19 
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และส่วนราชการ
ในพื้นที่ เพื่อร่วมมือกันในการป้องกันการแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 7.6.2 จังหวัดกระบี่ : สนับสนุนรถบรรทุก
ติดตั้งเครื่องสูบน�้าระยะไกลพร้อมเจ ้าหน้าที่ 
เพื่อสูบน�้าใช้ในการผลิตระบบประปา ในพ้ืนท่ี 
ต�าบลโคกยาง และต�าบลโคกหาร
 7.6.3 จังหวัดพังงา : สนับสนุนรถบรรทุก
ติดตั้งเครื่องสูบน�้าระยะไกลพร้อมเจ ้าหน้าที่ 
เพื่อสูบน�้าใช้ในการผลิตระบบประปา ในพ้ืนท่ี 
ต�าบลบ่อแสน อ�าเภอทับปุด
 7.6.4 จังหวัดตรัง
  (1) สนั บสนุ นรถบรรทุ กติ ดตั้ ง
เครือ่งสบูน�า้ระยะไกลพร้อมเจ้าหน้าท่ี เพือ่สบูน�า้ใช้
ในการผลิตระบบประปา ในพื้นท่ี ต�าบลบ่อแสน 
อ�าเภอทับปุด

  (2) สนบัสนุนรถบรรทุกน�า้ 10,000 ลิตร 
พร้อมเจ้าหน้าที่ เพ่ือแจกจ่ายน�้าเพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน 
 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
 เชิงปริมาณ : 
  (1) ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ
เพือ่บรรเทาปัญหาภยัแล้ง ใน 4 จงัหวดั รวม 9 ต�าบล
  (2) ปฏิบัติภารกิจท�าความสะอาด
และฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อ เพื่อฆ่าเชื้อ COVID-19 
ร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และส่วนราชการ
ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จ�านวน 15 แห่ง
 เชิงคุณภาพ : 
  (1) ช่วยให้ประชาชนในพืน้ทีม่นี�า้ใช้
ส�าหรับการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
  (2) ป ร ะ ช า ช น มี ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น
และตระหนักถึงการป้องกันการแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

ภาพแสดง : การสนับสนุนทรัพยากรเครื่องจักรกลช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบ
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1.  งบแสดงฐานะการเงิน
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2.  งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน
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3.  หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ประธานที่ปรึกษา

นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

    

ที่ปรึกษา

นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้จัดท�า

นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช ผู้อ�านวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายคูณ ควรกระโทก หวัหน้าส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจังหวดันครสวรรค์

  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรม

นางสาววิยดา  โสภณ ผู้อ�านวยการส่วนติดตามและประเมินผล

นางสิริพิน ทิพย์รภัสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

นางสาวสุธาทิพย์  ดารารุ่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

นางสาวสิริกัญญา ไกรกลิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ 

นางสาวนิอร จิตจง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นางสาวชฎาทิพย์ รวมญาติ พนักงานนโยบายและแผนงาน

คณะที่ปรึกษา
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โทรศัพท์ 0-2637-3000 www.disaster.go.th
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