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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นองค์กรชั้นน�า

ด้านการจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยัในระดบัสากล

เพื่อประเทศไทยปลอดภัยอย่างยั่งยืน

พัฒนาระบบ กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย และด�าเนินการ

จัดการสาธารณภัย ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยให้มีมาตรฐานสากล

บูรณาการความร่วมมือองค์กรและเครือข่ายด้านการจัดการสาธารณภัย

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

พัฒนาระบบ ทรัพยากร และเครือข่ายให้มีความพร้อมและเพียงพอ

ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัย เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักให้แก่ทุกภาคส่วน

ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย 

พัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

ฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย

ให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็วและพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ

1

2

3

5

6

7

8

4

พันธกิจ

วิสัยทัศน์
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ค่านิยม
องค์กร

แนวทางการขับเคลื่อนงาน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2564-2566

Digital Transformation = การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการบริหารจัดการ
สาธารณภัย เพื่อพัฒนาองค์กรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Man = การพัฒนาบุคลากรของกรม ปภ. และผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ

สาธารณภยัทกุระดับให้เป็นมอือาชีพรวมท้ังปฏบัิตงิานร่วมกบัหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน

และภาคประชาสังคมในการบริหารจัดการสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Decision Support System : DSS = การสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจสั่งการ

ในการบริหารจัดการสาธารณภัย

Preparedness = การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการสาธารณภัย

Standard = การพัฒนามาตรฐานด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยทั้งก่อนเกิด ขณะเกิด 

และเมื่อภัยสิ้นสุด

D

D

P

M

s

Do together - ท�างาน
เป็นทีม หมายถึง มุ่งมั่น
ในการท�างานเป็นที่ตั้ง
โดยสามารถท�างาน
ร่วมกันเป็นทีมได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

Professional - มีความ
เป็นมืออาชีพ หมายถึง 
ท�างานอย่างมืออาชีพ 
ท�างานอย่างเป็นระบบ
มีการพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง

Devote - อุทิศตน 

หมายถึง เสียสละ 

ทุ่มเท อุทิศตน 

เพื่อประโยชน์ส่วนรวม Moral -  มีคุณธรรม

จริยธรรม หมายถึง 

การปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความซื่อสัตย์ 

สุจริต และถูกต้อง

D

D P

M
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ข้อมูลทั่วไป

 ความเป็นมา ภารกิจ อ�านาจหน้าที ่

 ความเป็นมา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สังกัดกลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัย 

และพฒันาเมอืง กระทรวงมหาดไทย จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญติัปรบัปรงุ กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบูรณาการและประสานการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ

 ภารกิจ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจ

หน้าที่ ในการจัดท�าแผนแม่บท วางมาตรการ ส่งเสริมสนับสนุน การป้องกัน บรรเทาและฟื้นฟู 

จากสาธารณภัย โดยก�าหนดนโยบายด้านความปลอดภัย สร้างระบบป้องกัน เตือนภัย ฟื้นฟูหลังเกิดภัย 

และการติดตามประเมินผล เพื่อให้หลักประกันในด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

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

และบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการด�าเนินการเก่ียวกับการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยของประเทศ มีหน้าที่จัดท�าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ การศึกษาวิจัย

เพือ่หามาตรการในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัให้มปีระสทิธภิาพ การปฏบิติัและประสานการปฏิบติั 

การสนบัสนนุ และช่วยเหลอืหน่วยงานของรฐั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หน่วยงานภาคเอกชนในการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัย และให้การสงเคราะห์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย ผู้ได้รับภยันอันตรายหรือผู้ได้รับ

ความเสยีหายจากสาธารณภยั การแนะน�า ให้ค�าปรกึษา และอบรมเกีย่วกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

แก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน การติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผล การด�าเนินงานตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ ประกอบกับ

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ปภ. กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2557 และ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2) ข้อ 2 ให้ ปภ. 

มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดท�าแผนแม่บท วางมาตรการ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน บรรเทา ฟื้นฟู

จากสาธารณภัย โดยก�าหนดนโยบายด้านความปลอดภัย สร้างระบบป้องกัน เตือนภัย ฟื้นฟูหลังเกิดภัย 

และการติดตามประเมินผล เพื่อให้หลักประกันในด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1.
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3.

 อัตราก�าลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564)

J ข้าราชการ  1,790 อัตรา

J ลูกจ้างประจ�า    625 อัตรา

J พนักงานราชการ 1,196 อัตรา 

l รวม    3,611 อัตรา

 

 

 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 ราชการบริหารส่วนกลาง 

 v ส�านัก / กอง / ศูนย์ / หน่วยงาน (ตามกฎกระทรวงฯ) ประกอบด้วย ส�านักงานเลขานุการกรม 

กองกฎหมาย กองการเจ้าหน้าท่ี กองคลัง กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย กองนโยบายป้องกันและบรรเทา

สาธารณภยั กองมาตรการป้องกนัสาธารณภยั ศนูย์เตือนภยัพิบติัแห่งชาติ ศนูย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภยั 

กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย สถาบันพัฒนาบุคลากร

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร กลุม่ตรวจสอบภายใน 

และกลุม่พฒันาระบบบรหิาร และหน่วยงานภายใน (โครงสร้างภายใน) ประกอบด้วย ส�านกัผูต้รวจราชการกรม 

กองโรงงานเครื่องจักรกล กลุ่มงานจริยธรรม กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ส�านักวิจัยและความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ และศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย

 v ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1-12 (ตามกฎกระทรวงฯ) ศูนย์ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย เขต 13-18 (โครงสร้างภายใน) 

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

   ส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั 76 จงัหวดั และมสี�านกังานป้องกนัและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัด สาขา จ�านวน 16 จังหวัด รวม 30 สาขา เป็นโครงสร้างภายใน

ภาพรวม บุคลากร

ของ ปภ. จ�านวน 

3,611 คน

ข้าราชการ

จ�านวน 1,790 คน

พนักงานราชการ

จ�านวน 1,196 คน

ลูกจ้างประจ�า

จ�านวน 625 คน

2.
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โครงสร้างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส�านักผู้ตรวจราชการกรม

ศูนย์ประสานราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กองโรงงานเครือ่งจกัรกล

กลุ่มงานจริยธรรม

ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย

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

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กองการเจ้าหน้าที่

กองนโยบายป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัย

กองมาตรการป้องกนั
สาธารณภยั

กองส่งเสรมิการป้องกนั
สาธารณภยั

ศนูย์อ�านวยการ
บรรเทาสาธารณภยั

กองช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยั

ส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวดั (76 จงัหวดั)

ส�านกังานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัจงัหวดัสาขา (30 สาขา)

ศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1-12

ส�านักวิจัยและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

ศนูย์เตอืนภยัพบิตัิ
แห่งชาติ

ศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13-18

ราชการบรหิารส่วนภมูภิาค

กลุม่งานยทุธศาสตร์
และการจดัการ

ฝ่ายป้องกนั
และปฏบิตักิาร

ฝ่ายสงเคราะห์
ผูป้ระสบภยั

ฝ่ายป้องกนัสาธารณภยั ฝ่ายปฏบิตักิารและ
บรรเทาสาธารณภยั
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 งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2.  เป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรีและแผนการใช้จ่ายของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เป้าหมาย/แผน ไตรมาสที่
ประเภทรายจ่าย (ร้อยละสะสม)

ภาพรวม รายจ่ายประจ�า รายจ่ายลงทุน

เป้าหมาย ครม.

1 ร้อยละ 32 ร้อยละ 36 ร้อยละ 20

2 ร้อยละ 54 ร้อยละ 57 ร้อยละ 45

3 ร้อยละ 77 ร้อยละ 80 ร้อยละ 65

4 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

แผนการใช้จ่าย

กรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

1 ร้อยละ 64.90 ร้อยละ 30.15 ร้อยละ 79.43

2 ร้อยละ 86.60 ร้อยละ 54.54 ร้อยละ 100

3 ร้อยละ 93.35 ร้อยละ 77.44 ร้อยละ 100

4 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

ภาพรวม

7,057.8910 ล้านบาท

(ร้อยละ 100)

รายจ่ายประจ�า

2,080.6696 ล้านบาท

(ร้อยละ 29)

รายจ่ายลงทุน

4,977.2214 ล้านบาท

(ร้อยละ 71)

4.
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งบประมาณเบิกแทนกัน 2 รายการ 

(งบด�าเนินงาน)

   - โอนจัดสรรให้กรมอุทกศาสตร์ 

     จ�านวน 0.6000 ล้านบาท

   - โอนจัดสรรให้กองทัพบก 

     จ�านวน 5.5498 ล้านบาท

โอนเปลี่ยนแปลง 29.3033 ล้านบาท ดังนี้

- งบด�าเนินงาน โอนเข้า จ�านวนเงิน 27.9500 ล้านบาท

- งบรายจ่ายอื่น โอนเข้า จ�านวนเงิน 1.3533 ล้านบาท

- งบลงทุน : ครุภัณฑ์ โอนเข้า จ�านวนเงิน 5.2939 ล้านบาท

- งบลงทุน : ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง โอนออก จ�านวนเงิน 34.5972 ล้านบาท

งบประมาณตาม พ.ร.บ. (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)

3.  การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
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 4.2 จ�าแนกตามประเภทงบ

4.  ผลการด�าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 4.1 จ�าแนกตามประเภทรายจ่าย

99.96%

ผลต่าง ครม. - 0.43

ผลต่าง ปภ. - 0.43
ผลต่าง ครม. - 1.33

ผลต่าง ปภ. - 1.33

ผลต่าง ครม. - 0.04

ผลต่าง ปภ. - 0.04
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6. ล�าดับผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

b หน่วยงานส่วนกลาง  

     รายจ่ายประจ�า     รายจ่ายลงทุน

ที่

ร้อยละ 

ผลการใช้จ่ายมากที่สุด

ร้อยละ

ผลการใช้จ่ายน้อยที่สุด ที่

ร้อยละ 

ผลการใช้จ่ายมากที่สุด

ร้อยละ

ผลการใช้จ่ายน้อยที่สุด

หน่วยงาน ร้อยละ หน่วยงาน ร้อยละ หน่วยงาน ร้อยละ หน่วยงาน ร้อยละ

1 รจ. 100 ศอ.บต. 20.43 1 ทส. 100 สว. 56.30

2 สพบ. 100 มส. 62.50 2 รจ. 100 สพบ. 87.47

3 กจ. 99.93 ผต. 82.39 3 นส. 100 บถ. 90.95

4 ชภ. 99.87 ศอ. 94.95 4 สส. 99.99 ชภ. 99.43

5 ตส. 99.86 คจ. 95.53 5 ศอ. 99.94 ตส. 99.49

5.  เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายกับเป้าหมายไตรมาสที่ 4



13

รายงานประจ�าปี 2564กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

b ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1-18

           รายจ่ายประจ�า     รายจ่ายลงทุน

ที่

ร้อยละ 

ผลการใช้จ่ายมากที่สุด

ร้อยละ

ผลการใช้จ่ายน้อยที่สุด
ที่

ร้อยละ 

ผลการใช้จ่ายมากที่สุด

ร้อยละ

ผลการใช้จ่ายน้อยที่สุด

หน่วยงาน ร้อยละ หน่วยงาน ร้อยละ หน่วยงาน ร้อยละ หน่วยงาน ร้อยละ

1 เขต 9, 10, 13, 2, 1, 

8, 4 และ 12

100 เขต 6 ขอนแก่น 99.20 1 เขต 1, 3, 5, 7, 9, 

13, 14, 15, 17, 11 

2 และ 16

100 เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ 99.38

2 เขต 5 และ 15 99.99 เขต 7 สกลนคร 99.62 2 เขต 8 ก�าแพงเพชร 99.99 เขต 18 ภูเก็ต 99.79

3 เขต 17 จันทบุรี 99.96 เขต 18 ภูเก็ต 99.67 3 เขต 6 ขอนแก่น 99.88

4 เขต 11 สุราษฎร์ธานี 99.91 เขต 14 อุดรธานี 99.71 4 เขต 12 สงขลา 99.83

5 เขต 3 ปราจีนบุรี 99.90 เขต 16 ชัยนาท 99.84 5 เขต 10 ล�าปาง 99.80

  

b ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (รวมสาขา)

           รายจ่ายประจ�า     รายจ่ายลงทุน

ที่

ร้อยละ 

ผลการใช้จ่ายมากที่สุด

ร้อยละ

ผลการใช้จ่ายน้อยที่สุด
ที่

ร้อยละ 

ผลการใช้จ่ายมากที่สุด

ร้อยละ

ผลการใช้จ่ายน้อยที่สุด

หน่วยงาน ร้อยละ หน่วยงาน ร้อยละ หน่วยงาน ร้อยละ หน่วยงาน ร้อยละ

1 จ�านวน 13 จังหวัด 100 ร้อยเอ็ด 90.77 1 จ�านวน 65 จังหวัด 100 นราธิวาส 9.06

2 จ�านวน 7 จังหวัด 99.99 กาญจนบุรี 90.95 2 อุดรธานี 99.99 อ่างทอง 83.13

3 นนทบุรี 99.97 พระนครศรีอยุธยา 93.90 3 สงขลา 99.61 สุรินทร์ 89.10

4 ล�าปางและพิษณุโลก 99.96 ราชบุรี 94.06 4 นครราชสีมา 99.20 บึงกาฬ 91.74

5 ปัตตานีและก�าแพงเพชร 99.94 ระยอง 95.34 5 พิจิตร 98.56 อุตรดิตถ์ 94.71
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7.  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2563 มีจ�านวนทั้งสิ้น 164 รายการ จ�านวนเงิน 4,682.4229 ล้านบาท

มีสถานะการด�าเนินงานและผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ที่ ประเภทงบ จ�านวน

รายการ

วงเงินที่ขยาย

ไว้เบิกเหลื่อมปี

30 ก.ย. 64

เบิกจ่าย

ณ 30 ก.ย. 64

ร้อยละ

เบิกจ่าย

คงเหลือ

งบประมาณ

สถานะ (รายการ)

แล้ว

เสร็จ

ยกเลิก

สัญญา

รวมทั้งสิ้น

(งบกลาง+งบปกติ)

164 4,682.4229 4,679.6670 99.94 - 163 1

1 งบกลาง

รายการเงินส�ารอง

จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน

หรือจ�าเป็นประจ�าปี

งบประมาณ

พ.ศ.2563

6 1,202.5000 1,201.0281 99.88 - 3 -

 - งบด�าเนินงาน 1 77.5000 76.1721 98.29 - 1 -

 - งบลงทุน 2 1,125.0000 1,124.8560 99.99 - 2 -

2 งบปกติ

งบประมาณตาม

พระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปีงบประมาณ

พ.ศ.2563

161 3,479.9229 3,478.6389 99.96 - 160 1

 - งบด�าเนินงาน 88 69.2004 68.8479 99.49 - 87 1

 - งบลงทุน 57 3,356.9304 3,356.0130 99.97 - 57 -

 - งบเงินอุดหนุน 3 41.0658 41.0658 100.00 - 3 -

 - งบรายจ่ายอื่น 13 12.7263 12.7122 99.89 - 13 -
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8.  ข้อสังเกตจากการตดิตามผลการด�าเนนิงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564

8.1 ปัญหาอุปสรรคที่ท�าให้ผลการด�าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

 8.1.1 งบลงทนุส่วนใหญ่เป็นการจดัซือ้ครภุณัฑ์ยานพาหนะทีม่เีทคโนโลยสีมรรถนะสงู และราคาสงู 

ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ หรือบางรายการต้องน�ามาติดตัง้อปุกรณ์ประกอบในประเทศเพิม่เตมิ บางรายการ

มรีายละเอยีดเทคนคิซบัซ้อน เพือ่ความรดักมุและเป็นประโยชน์กบัทางราชการสงูสดุ จงึต้องอาศยับคุลากร

ภายนอกหน่วยงานทีม่คีวามเชีย่วชาญหรอืผูท้รงคณุวฒุโิดยตรง ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท�ารายละเอยีด

คุณลักษณะเฉพาะด้าน เช่น ผู้แทนกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ เป็นต้น เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์

ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับประเภทภัยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 8.1.2 มกีารเปลีย่นแปลงพืน้ทีใ่ห้มคีวามเหมาะสมต่อการด�าเนินงานและสะดวกในการบริหารจัดการ 

จึงต้องมีการปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตของงาน (TOR) ใหม่

 8.1.3 มีการอุทธรณ์ผลการประกวดราคาจึงท�าให้มีขั้นตอนกระบวนการที่เพิ่มขึ้น และต้องใช้เวลา

ในการด�าเนินการ จึงท�าให้ใช้ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างมากขึ้น

 8.1.4 การด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด�าเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

มกีารวจิารณ์ เสนอแนะขอบเขตของงานหรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะ หรือร้องเรียนการจัดซือ้จัดจ้าง 

หรอืมีการยกเลกิการประกวดราคา เน่ืองจากไม่มผีูย้ืน่เสนอราคาหรอืมผีูย้ืน่เสนอราคาเพยีงรายเดยีว ท�าให้

ต้องเพิ่มระยะเวลาในการด�าเนินการประกวดราคาใหม่หรือเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

 8.1.5 เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท�าให้บางโครงการ

ไม่สามารถด�าเนนิการได้ตามเป้าหมายทีก่�าหนด จึงมกีารทบทวนวธิกีารด�าเนนิงานหรอืปรบัแผนการปฏบิตังิาน

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ อาทิ การจัดประชุม การอบรมสัมมนา การฝึกซ้อมแผน เป็นต้น และท�าให้

บางรายการไม่สามารถด�าเนินการตามสัญญาได้ เนื่องจากคู่สัญญาบางรายขอขยายระยะเวลาการส่งมอบ

ออกไปอีกจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง

8.2 ข้อเสนอแนะ

 8.2.1 ให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมส�าหรับบริหารงบประมาณในกระบวนการที่สามารถ

ด�าเนนิการเตรยีมไว้ได้ เช่น เมือ่หน่วยงานทราบวงเงินงบประมาณทีจ่ะใช้ในการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบ

กระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้าง พ.ศ.2560 ให้ด�าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างจนถงึขัน้ตอนได้ตวัผูร้บัจ้าง

ไว้ก่อนได้
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 8.2.2 ด�าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�า

ปีงบประมาณ และก�าหนดมาตรการ แนวทาง ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการด�าเนนิงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 

เพื่อก�าชับ ดูแล ประสาน ติดตามและประเมินผล เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 

โดยค�านึงถึงผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพของหน่วยงานเป็นส�าคัญ รวมทั้งการรายงานการติดตามประเมินผล 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถด�าเนินการตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

 8.2.3 จดัประชุมกลุม่ย่อยหน่วยงานทีไ่ด้รบัการจดัสรรงบประมาณอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ติดตามเร่งรดั

การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด

 8.2.4 มีหนังสือเร่งรัดติดตามผลการด�าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ 

เพื่อก�าชับหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เร่งรัดการด�าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรการ

เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณของส�านักงบประมาณ

 8.2.5 น�าปัญหาอุปสรรคจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ท่ีส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานมาปรับแนวทาง

หรือวิธีการด�าเนินงาน เพื่อให้การด�าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง 

และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและงบประมาณที่ก�าหนดไว้



ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ
ของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยัประจ�าปี พ.ศ.2564



1.

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะ
หน่วยงานกลางของรัฐในการด�าเนินการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยได ้ด�า เนินมาตรการ
เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย ตามกฎหมายและแผนว่าด้วยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ดังนี้
 1.1 ประชุมเตรียมความพร้อมและติดตาม
สถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัย ดังนี้
  (1) ประชุมกองอ�านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกลาง จ�านวน 2 ครั้ง 
ประกอบด้วย ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่
ภาคใต้ เมือ่วนัท่ี 8 ตลุาคม 2563 ณ ห้องกองบญัชาการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิและเมือ่วนัที่ 
23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ปภ. 
  (2) ประชุมกองบัญชาการป ้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ จ�านวน 1 ครั้ง 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล เมื่อวันที่ 
14 กันยายน 2564 ณ ห้องประชมุราชสห์ี กระทรวง
มหาดไทย เพือ่ร่วมตดิตามการคาดการณ์สภาพอากาศ 
ประชุมติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องส�าหรับการบริหาร
จัดการภัยแล้งและอุทกภัยร่วมกับหน่วยงานทาง

วิชาการ

 1.2 ข้อสั่งการในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาภัยแล้งและอทุกภยั โดยกองบญัชาการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้มีข้อสั่งการ

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 

เพือ่สัง่การไปยงักองอ�านวยการป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 

ใช้เป็นแนวทางการปฏบิตังิานเพือ่เตรียมความพร้อม

รองรับภัยแล้งและอุทกภัย ในห้วงระหว่างวันท่ี 

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 จ�านวน 7 ฉบบั 

ได้แก่ ภยัแล้ง 1 ฉบบั : การเตรยีมการป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาภัยแล้ง ปี 2564 และอุทกภัย 6 ฉบับ : 

(1) การเตรยีมความพร้อมรบัสถานการณ์และผลกระทบ

จากพายุโซนร้อนหลิ่นฟา (LINFA) (2) การป้องกัน

และแก้ไขปัญหาผลกระทบจากอุทกภัย วาตภัย 

และคลืน่ลมแรงในพืน้ทีภ่าคใต้ (3) การด�าเนนิการแก้ไข

ปัญหาในพื้นท่ีประสบอุทกภัย (4) การเตรียม

ความพร้อมรับสถานการณ์และผลกระทบจากพายุ

โซนร้อนโกนเซนิ (CONSON) (5) การเตรยีมความพร้อม

รับสถานการณ์และผลกระทบจากพายุโซนร้อน

เต้ียนหมู ่(DIANMU) และ (6) การเตรียมความพร้อม

รับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน ปี 2564 

งานนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

การเตรียมความพร้อมรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
(ค�าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ข้อ 11)

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ�าปี พ.ศ.2564
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 1.3 ประสานให้จังหวัดท้ัง 76 จังหวัด 

ด�าเนินการตามข้อสั่งการของผู้บัญชาการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยการทบทวน

ปรบัปรงุแผนเผชญิเหตใุห้สอดคล้องกบัสถานการณ์

และข้อเทจ็จริงในพืน้ทีค่รอบคลมุประเดน็ส�าคัญ อาท ิ

พื้นที่เสี่ยง การเตรียมพร้อมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

เคร่ืองจักรกล ก�าหนดจุด/พื้นท่ีปลอดภัย ก�าหนด

โครงสร้างการบังคบับัญชา และระบบสือ่สาร เป็นต้น 

เพื่อให้การประสานการปฏิบัติในระดับพื้นที่เป็นไป

อย่างมีระบบ ชัดเจนและมีเอกภาพ

 1.4 ส� ารวจข ้อมู ลพื้ นที่ เ สี่ ย งภั ยแล ้ ง

และอุทกภัย โดยด�าเนินการลงลึกถึงระดับหมู่บ้าน/

ชุมชนในพื้ น ท่ี  76  จั งหวัด  เพื่ อตรวจสอบ

และปรบัปรงุข้อมลูความเสีย่งเชงิพืน้ที ่และน�าข้อมลู

มาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ ตลอดจนน�ามาใช้

ประโยชน ์ ในการวางแผน/ก�าหนดมาตรการ

และติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

และอุทกภัยแบบบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพ

มากขึ้น

 1.5 การฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยระดบัจังหวดั ตามประเภทความเสีย่งภยั

ในพืน้ทีเ่พือ่เตรยีมความพร้อมรบัสถานการณ์อทุกภยั

ที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Table Top 

Exercise: TTX) 

 1.6 เตรยีมความพรอ้มสถานทีใ่นการจดัตัง้

เป ็นศูนย์พักพิงชั่วคราว ไว ้ในพื้นท่ีเสี่ยงรวม 

13,685 แห่ง ใน 13,011 หมูบ้่าน/ชมุชน 3,611 ต�าบล 

746 อ�าเภอ ซ่ึงสามารถรองรับผู้ประสบอุทกภัยได้

รวม 6,170,651 คน 

 1.7 เตรียมความพร ้อมเคร่ืองจักรกล

สาธารณภัย ได้เตรียมความพร้อมเคร่ืองจักรกล

สาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติงานตามแผนเผชิญเหตุ

อุทกภัยจังหวัด อาทิ เครื่องสูบน�้ารถยกสูง เรือ รถ

ครัวสนาม รถไฟฟ้าส่องสว่าง รถบริการน�้าดื่ม 

รวม 115,654 รายการ และกองอ�านวยการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภยักลางได้ส่ังการให้ศนูย์ป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภยั เขต 1-18 เตรยีมความพร้อม

เครื่องจักรกลสาธารณภัย จ�านวน 2,429 รายการ 

ในการสนบัสนนุการปฏบัิตขิองจงัหวดัในเขตรบัผดิชอบ 

โดยมีการวางแผนการน�าเคร่ืองจักรกลสาธารณภัย

ท่ีเหมาะสมตามสภาพพ้ืนท่ีเส่ียงภัยไปประจ�าใน

พื้นที่เสี่ยงไว้เป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ได้มีการปฏิบัติการใช้เคร่ืองสูบส่งน�้าระยะไกล

ในพ้ืนท่ีเพ่ือสูบน�้าไปกักเก็บน�้าไว ้ใช ้ในฤดูแล้ง 

และการระบายน�า้เพือ่บรรเทาปัญหาอทุกภยั ในช่วง

เดอืนกนัยายน 2564 ในพืน้ทีป่ระสบภยัโดยสามารถ

สูบเก็บกักน�้าได้ 1,654,025 ลูกบาศก์เมตร

 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ : ทุกจังหวัด

ได้ด�าเนินการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภยัในทกุมติ ิโดยการน�าเอาข้อมลู

ในอดีตมาวเิคราะห์พ้ืนทีเ่ส่ียงภัย ซ่ึงจะท�าให้สามารถ

ป้องกันภัยแล้งและอุทกภัยที่จะเกิดข้ึนในพื้นที่ได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับผลกระทบ 

จากภัยดังกล่าวลดน้อยลง ซ่ึงเป็นการบ�าบัดทุกข์

บ�ารุงสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตามภารกิจของ

กระทรวงมหาดไทย



20

Department of Disaster Prevention and MitigationAnnual Report 2021

ภาพแสดง : การเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย
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2.

2.1 การปรับปรุงโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน 

 2.1.1 การปรับปรุงพ้ืนที่จังหวัดในความ

รั บ ผิดชอบของศู นย ์ ป ้ อ งกั นและบรร เทา

สาธารณภัยเขต 

   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

มคี�าสัง่ที ่11/2564 ลงวนัที ่11 มกราคม 2564 ปรบัปรงุ

พื้นที่จังหวัดในความรับผิดชอบของศูนย์ป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 - 18 เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เขตในการก�ากับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจังหวดั 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยก�าหนด

จั งหวัดในความรับ ผิดชอบของศูนย ์ป ้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยเขต ดังนี้

 - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 1 ปทุมธานี รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 

นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ และจังหวัด

สมุทรสาคร

 - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 2 สพุรรณบุร ีรบัผดิชอบพืน้ท่ีจงัหวดัสพุรรณบรุี 

กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง

 - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 3 ปราจีนบุรี รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี 

ฉะเชิงเทรา สระแก้ว นครนายก และจังหวัดสระบุรี

 - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด

ประจวบครีีขนัธ์ เพชรบุร ีสมทุรสงคราม และจงัหวดั

ราชบุรี

 - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 5 นครราชสีมา รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด

นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ และจังหวัดชัยภูมิ

 - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 6 ขอนแก่น รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 

กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม

 - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 7 สกลนคร รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสกลนคร 

นครพนม มุกดาหาร และจังหวัดบึงกาฬ

 - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 8 ก�าแพงเพชร รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด

ก�าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และจังหวัดตาก

 - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 9 พิษณุโลก รับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก 

สุโขทัย เพชรบูรณ์ และจังหวัดอุตรดิตถ์

 - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 10 ล�าปาง รับผิดชอบพ้ืนท่ีจังหวัดล�าปาง 

เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และจังหวัดล�าพูน

 - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 11 สุราษฎร์ธานี รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด

สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัด

ชุมพร

 - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 12 สงขลา รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล 

ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส

 - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 13 อุบลราชธานี รับผิดชอบพ้ืนท่ีจังหวัด

อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อ�านาจเจริญ และจังหวัด

ยโสธร

งานตามภารกิจหน้าที่ (Function)
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 - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 14 อุดรธานี รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 

เลย หนองคาย และจังหวัดหนองบัวล�าภู

 - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 15 เชียงราย รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

น่าน พะเยา และจังหวัดแพร่

 - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 16 ชัยนาท รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดชัยนาท 

ลพบุรี สิงห์บุรี และจังหวัดอุทัยธานี

 - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 17 จันทบุรี รับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี 

ชลบุรี ระยอง และจังหวัดตราด

 - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 18 ภูเก็ต รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ระนอง 

พังงา กระบี่ และจังหวัดตรัง

ภาพแสดง : การปรับปรุงพื้นที่จังหวัดในความรับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต



23

รายงานประจ�าปี 2564กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 2.1.2 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย 

   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีค�าสั่ง ที่ 195/2564 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 จัดต้ัง

ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัยเป็นหน่วยงานภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้ึนตรงต่ออธิบดี

หรือรองอธิบดีทีไ่ด้รบัมอบหมาย โดยโอนอ�านาจหน้าทีข่องศนูย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัยในส่วนข้อมลู

สาธารณภยั และภารกิจเกี่ยวกับการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสาธารณภัยและสรุปสถานการณ์สาธารณภัย

เสนอต่อคณะรัฐมนตรขีองส่วนวเิคราะห์และประเมนิสถานการณ์ มหีน้าทีบ่ริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ

ทั้งการรวบรวมข้อมูลด้านสาธารณภัยของประเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการสาธารณภัย ประสานข้อมูล

ด้านสาธารณภยัจากหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนวเิคราะห์ ประมวลผล และน�า

เสนอข้อมูลสาธารณภัย

ภาพแสดง : โครงสร้าง ปภ. โดยจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสาธารณภัยเป็นหน่วยงานภายใน
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 2.1.3 การปรบัปรงุโครงสร้างภายในศนูย์ป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยัเขต และส�านกังานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

   - การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงาน

ภายในของส�านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

จังหวัด โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มีค�าสั่ง ที่ 295/2564 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 

ปรบัปรงุโครงสร้างการแบ่งงานภายในของส�านกังาน

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั จากต�าแหน่ง 

“หัวหน้ากลุ ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ” 

เป็น “ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัด” และปรับปรุงโครงสร้างการ

แบ่งงานภายใน จาก “1 กลุม่ 2 ฝ่าย และ 1 ส�านกังาน 

(กรณีมีส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัด สาขา) ประกอบด้วย กลุ่มงานยุทธศาสตร์

และการจัดการ ฝ ่ายป ้องกันและปฏิ บัติการ 

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และส�านักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั สาขา” เป็น “3 ฝ่าย 

และ 1 ส�านักงาน (กรณีมีส�านักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั สาขา) ประกอบด้วย 

ฝ ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ ฝ ่ายป้องกัน

และปฏิบัติการ ฝ ่ายสงเคราะห ์ผู ้ประสบภัย  

และส�านกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั 

สาขา”

 - การปรบัปรงุโครงสร้างการแบ่งงานภายใน

ของศูนย ์ป ้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต

โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีค�าสั่ง 

ที่ 332/2564 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ปรับปรุง

โครงสร้างการแบ่งงานภายในของศูนย์ป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยเขต โดยจัดตั้งศูนย์ป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจ�าจังหวัด มีฐานะ

เป็นส่วน ภายใต้ศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยเขต 

ใน 3 เขต ดงันี ้(1) ศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

เขต 10 ล�าปาง ให้จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภยัเขต ประจ�าจังหวดัเชยีงใหม่ (2) ศนูย์ป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี ให้จัดตั้ง

ศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต ประจ�าจงัหวัด

ชลบรุ ีและ (3) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

เขต 18 ภูเก็ต ให้จัดต้ังศูนย์ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยเขต ประจ�าจังหวัดตรัง 

 มีอ�านาจหน้าที่ : ให้การสนับสนุนด้าน

เคร่ืองจักรกลให้แก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานภาคเอกชน วางระบบ

และรวบรวมข้อมูลแหล่งทรัพยากรสนับสนุน

การจัดการกู ้ภัยในภารกิจงานด้านสาธารณภัย 

ประสานงานในการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการ

สงเคราะห์ผู้ประสบภัย ประเมิน และรายงานระดับ

ความรุนแรงข้ันต้นของสาธารณภัยเพ่ือประโยชน์

ในการอ�านวยการ สัง่การ กูภ้ยั และเร่งระดมทรพัยากร

กูภ้ยั ด�าเนนิการ ควบคมุ ก�ากบั ตดิตาม และรายงาน

การใช้ การบ�ารุงรักษา เครื่องจักรกลตามแผนปฏิบัติ

การทีศ่นูย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัเขตก�าหนด 

ซ่อมและบ�ารงุรักษาเครือ่งจกัรกลให้มสีภาพดอียูเ่สมอ 

รวมถึงซ่อมและบ�ารุงรักษาระบบไฟฟ้า อาคาร

และระบบสื่อสารและปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุน

การปฏบิติังานของหน่วยงานอืน่ทีเ่ก่ียวข้องหรอืทีไ่ด้

รับมอบหมาย
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2.2 การเ พ่ิมประสิทธิภาพในการป ้อง กัน 

และบรรเทาสาธารณภัย 

 2.2.1 โครงการน�าร่องการตดิตาม เฝ้าระวงั

และเตรียมความพร้อมรับอุทกภัย

   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ได้ก�าหนดจังหวดัน�าร่องเป้าหมาย จ�านวน 22 จงัหวัด 

ได้แก่ จังหวดัร้อยเอ็ด ยโสธร อ�านาจเจรญิ ศรสีะเกษ 

อุบลราชธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ 

ก�าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร ตาก ชุมพร 

สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สตูล สงขลา 

ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส ในการประชุม

ร่วมกับหน่วยงานและประชาชนในพ้ืนที ่เพือ่ทบทวน

สถานการณ์อุทกภัยที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่ 3 - 5 ปี

ย้อนหลัง เพื่อทราบถึงสาเหตุ และปัจจัยต่างๆ ที่ก่อ

ให้เกิดอุทกภัย รวมท้ังระบุจุดเฝ้าระวังท่ีสามารถ

บ่งบอกได้ว่าจะเกดิอทุกภยัในระดบัความรนุแรงเท่าใด 

และพ้ืนทีใ่ดบ้างจะได้รบัผลกระทบ ซึง่ได้จดัหาอปุกรณ์

เฝ้าระวงั โดยตดิตัง้กล้อง CCTV พร้อมระบบ Solar Cell 

ส่งข้อมูลผ่านสัญญาณ Internet 4G มายังระบบ

ดูภาพรวมของกล้องในบริเวณที่แต่ละจังหวัดได้

วิเคราะห์แล้วว่าสามารถใช้เฝ้าระวังปริมาณน�้าใน

ล�าน�้าสายหลัก ล�าน�้าสายรองที่จะมีผลกระทบต่อ

พื้นที่ชุมชนเมื่อระดับน�้าขึ้นสูงถึงระดับที่ก�าหนดไว้

จากข้อมูลการเกิดอุทกภัยในอดีต รวมจ�านวน 3 ชุด 

 ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รบั : จงัหวดัสามารถ

เฝ้าระวังสถานการณ์อทุกภัยทีอ่าจจะเกิดขึน้ในพืน้ที่

ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องใช้บุคลากรเข้าไป

ตรวจสอบในพื้นที่ สามารถวางแผนการจัดสรร

ทรัพยากรที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานเพ่ือบรรเทา

ความเสียหาย และช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม 

และสามารถแจ้งเตือนประชาชนให้ปฏิบัติตัวให้

ปลอดภยั และลดความเสยีหายทีจ่ะเกดิแก่ทรพัย์สนิ

ของประชาชนได้อย่างทันเวลา สร้างความมั่นใจ

ในการด�ารงชีวิตมีความปลอดภัยเมื่อเกิดอุทกภัย 

และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากอุทกภัย

ภาพแสดง : การปรับปรุงโครงสร้างภายในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และส�านักงานป้องกัน

  และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

การปรับปรุงโครงสร้าง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
การปรับปรุงโครงสร้างภายใน

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ศูนย์ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยเขต

หัวหน้า

ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

วิทยาลัยป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย วิทยาเขต...

(ผนวกรวมกับส่วนฝึกอบรม)

ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ฝ่ายยุทธศาสตร์

และการจัดการ

ฝ่ายป้องกัน

และปฏิบัติการ

ฝ่ายสงเคราะห์

ผู้ประสบภัย

ส�านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดสาขา

*กรณีจังหวัดมีส�านักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา*

มีหน้าที่ ช่วยเหลือหัวหน้า สนง.ปภ.จ. ในการควบคุม

ก�ากับ ดูแลส่วนราชการทั้ง 3 ฝ่าย ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ

ฝ่ายป้องกันฯ ฝ่ายสงเคราะห์ฯ และ 1 สนง.ปภ.จ. สาขา

(หากมี) รวมทั้งงานอื่นๆ ที่หัวหน้า สนง.ปภ.จ. มอบหมาย
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ภาพแสดง : การส่งข้อมลูผ่านสญัญาณ Internet 4G จากกล้อง CCTV พร้อมระบบ Solar Cell มายงัระบบ 

  ดูภาพรวมของกล้อง
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 2.2.2 การติดตั้งทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิใน

มหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน 

   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

มีระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บข้อมูลความสูงของคลื่น แรงสั่นสะเทือน 

และปัจจยัต่างๆ ในการวเิคราะห์การเกดิสนึาม ิจ�านวน 

2 ทุ่น ได้แก่ 

   - ทุ ่ น ต ร ว จ วั ด ร ะ บ บ สึ น า มิ ใ น

มหาสมุทรอินเดีย สถานี 23401 อยู่ห่างจากภูเก็ต

ประมาณ 960 กิโลเมตร (กรณีเกิดสึนามิจะสามารถ

วิเคราะห์และแจ้งเตือนได้ภายใน 1 ชม. 45 นาที) 

มีการบ�ารุงรักษาทุ่นและระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิ

ในมหาสมุทรอินเดียในทุกๆ 2 ปี ตามมาตรฐานของ

ผู้ผลิต หลังจากน้ันจะด�าเนินการน�าไปติดตั้งแทน

ชุดเดิมที่ครบรอบการบ�ารุงรักษา ดังนี้

    b เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 : 

เวลา 15.00 น. เรอืศนูย์พฒันาการประมงแห่งเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Fisheries 

Development Center : SEAFDEC) พร้อมอปุกรณ์

การวางทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิได้ออกจากท่าเทียบ

เรือเพื่อไปปฏิบัติภารกิจ

    b เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 : 

เวลา 13.00 น. เรือ SEAFDEC ได้เดินทางถึง

เป้าหมายเดมิ บรเิวณละตจิดู 9 องศาเหนอื ลองจิจูด 

89 องศาตะวันออก ซึ่งห่างจากเกาะภูเก็ตประมาณ 

965 กโิลเมตร และได้ด�าเนนิการเกบ็กูช้ดุอปุกรณ์วดั

ความดนัใต้ท้องทะเล Bottom Pressure Recorder 

(BPR) ของทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิชุดเดิม ในระดับ

ความลึก 3,511 เมตร

    b เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 : 

เวลา 17.00 น. ด�าเนนิการวางชดุอปุกรณ์วดัความดัน 

ใต้ท้องทะเล Bottom Pressure Recorder (BPR) 

ของทุ ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย

เพ่ือทดแทนชุดเดิม บริเวณละติจูด 9 องศาเหนือ 

ลองจิจูด 89 องศาตะวันออก ในระดับความลึก 

3,505 เมตร

    b เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 : 

เวลา 09.25 น. ด�าเนินการวางทุ่นลอย (Surface 

Buoy) ของทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิในมหาสมุทร

อินเดีย บริเวณละติจูด 9 องศาเหนือ ลองจิจูด 89 

องศาตะวันออก โดยวางสมอในระดับความลึก 

3,525 เมตร 

    b เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 : 

เวบ็ไซต์ของ National Data Buoy Center ได้ปรากฏ 

ภาพการเปล่ียนแปลงสถานะของทุ่นตรวจวัดคล่ืน

สนึามใินมหาสมทุรอนิเดีย สถาน ี23401 และมข้ีอมลู 

การเปลีย่นแปลงของแรงดันน�า้ทะเล ซ่ึงหมายถงึทุน่

ตรวจวัดคลื่นสึนามิของประเทศไทยที่วางทดแทน

ของเดิมสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แล้ว 

   - ทุ ่นตรวจวัดระบบสึนามิในทะเล

อันดามัน สถานี 23461 ติดต้ังบริเวณฝั่งอันดามัน 

ห่างจากเกาะภูเก็ตไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ประมาณ 300 กิโลเมตร (กรณีเกิดสึนามิจะสามารถ

วเิคราะห์และแจ้งเตอืนได้ภายใน 45 นาท)ี มกีารบ�ารุง

รักษาทุ่นและระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิในทะเล

อันดามัน ในทุกๆ 2 ปี ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

หลังจากนั้นจะด�าเนินการน�าไปติดต้ังแทนชุดเดิม

ที่ครบรอบการบ�ารุงรักษา ดังนี้
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    b เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 : 

เวลา 17.00 น. เรือ SEAFDEC พร้อมอุปกรณ์การ

วางทุ่นตรวจวัดคล่ืนสึนามิได้ออกจากท่าเทียบเรือ

เพ่ือไปปฏิบัติภารกิจวางทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิใน

ทะเลอันดามัน 

    b เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 : 

1) เวลา 07.30 น. เรือ SEAFDEC เดินทางถึง

เปา้หมายเดมิบริเวณละตจิูด 9 องศาเหนือ ลองจจิูด 

95 องศาตะวันออก ซึ่งห่างจากเกาะภูเก็ตประมาณ 

290 กิโลเมตร 2) เวลา 09.45 น. ด�าเนินการวางทุ่น

ตรวจวัดคลืน่สนึามใินทะเลอนัดามนั ในระดบัความลกึ 

2,500 เมตร จากนั้นได้มีการทดสอบสัญญาณ

ระหว่างทุน่ลอย (Surface buoy) ท่ีลอยอยูบ่นผวิน�า้ 

กับส่วนที่จมลงสู ่พื้นทะเล (BPR) โดยวิธี Echo 

sounder และส่งสัญญาณจากทุ่นลอย (Surface 

buoy) ผ่านดาวเทียมไปยัง National Data Buoy 

Center และ 3) เวลา 22.00 น. เว็บไซต์ของ 

National Data Buoy Center ได้ปรากฏภาพ

การเปลี่ยนแปลงสถานะของทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิ

ในทะเลอันดามัน สถานี 23461 และมีข้อมูลการ

เปลี่ยนแปลงของแรงดันน�้าทะเล ซึ่งหมายถึงทุ่น

ตรวจวัดคลื่นสึนามิของประเทศไทยที่วางทดแทน

ของเดิมสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แล้ว

  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รบั : ประเทศไทย

มีระบบเฝ ้ าระวั ง ติดตามการเกิดคลื่น สึนามิ 

มคีวามพร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนือ่งและมีประสทิธิภาพ 

สามารถแจ้งเตือนภัยให้ประชาชน นักท่องเที่ยวใน

พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย รวมถึง

ประชาชนในภมูภิาครอบมหาสมุทรอนิเดยี สามารถ

เตรียมพร้อมรับมอืและอพยพหนีภยัได้อย่างทนัท่วงท ี

และเป็นการสร้างความเชือ่มัน่ในระบบการเตือนภยั

สึนามิให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว หากเกิด

คลื่นสึนามิขึ้นในประเทศไทย และประเทศตาม

ชายฝั่งทะเลของมหาสมุทรอินเดีย
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ภาพแสดง : จ�าลองการติดตั้งทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย (สถานี 23401)

ภาพแสดง : การติดตั้งทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย (สถานี 23401)
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ภาพแสดง : จ�าลองการตดิตัง้ทุน่ตรวจวดัคลืน่สนึามิในทะเลอนัดามัน (สถาน ี23461) แบบ Easy - to - Deploy)

ภาพแสดง : การติดตั้งทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิในทะเลอันดามัน (สถานี 23461)
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 2.2.3 การตดิตัง้หอเตอืนภัยเพิม่เตมิ 10 แห่ง 

ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 

   ป ัจจุ บันกรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย มีหอเตือนภัยในพื้นท่ีเสี่ยงภัยทั้งหมด 

328 แห่ง เพื่อเป็นเครื่องมือในการแจ้งเตือนภัยให้

ประชาชนได้อย่างท่ัวถึงและทันท่วงที สามารถลด

ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

และเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชน

ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในเรือ่งความปลอดภยั

เมือ่เกดิภยัพบัิตทิางธรรมชาต ิโดยมีพืน้ท่ีด�าเนนิการ

ติดตั้งเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ�านวน 

10 แห่ง ดังนี้ 

   - จังหวัดเลย จ�านวน 1 แห่ง ในพื้นที่

ต�าบลชัยพฤกษ์ อ�าเภอเมืองเลย

   - จงัหวดันครราชสมีา จ�านวน 1 แห่ง 

ในพื้นที่ต�าบลโคกสูง อ�าเภอเมืองนครราชสีมา

   - จงัหวัดยโสธร จ�านวน 1 แห่ง ในพืน้ที่

ต�าบลค้อเหนือ อ�าเภอเมืองยโสธร

   - จงัหวดัอบุลราชธาน ีจ�านวน 1 แห่ง 

ในพื้นที่ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองอุบลราชธานี

   - จังหวัดปราจีนบุรี จ�านวน 1 แห่ง 

ในพื้นที่ต�าบลบุพราหมณ์ อ�าเภอนาดี

   - จงัหวดันครศรธีรรมราช จ�านวน 3 แห่ง 

ในพื้นที่ต�าบลเขาน้อย อ�าเภอสิชล ต�าบลพรหมโลก 

อ�าเภอพรหมคีรี และต�าบลก�าโลน อ�าเภอลานสกา

   - จงัหวดัพทัลงุ จ�านวน 1 แห่ง ในพืน้ท่ี

ต�าบลชะมวง อ�าเภอควรขนุน

   - จงัหวดัสงขลา จ�านวน 1 แห่ง ในพืน้ที่

ต�าบลชิงโค อ�าเภอสิงหนคร

   ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รบั : ประชาชน

ในพ้ืนท่ีเส่ียงภัยได้รับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า

ได้อย่างทนัท่วงท ีเพ่ือให้เตรียมพร้อมรับมอืภยัพิบตัิ

ทีจ่ะเกดิขึน้ในพืน้ทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ ท�าให้เกดิ

ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน

ภาพแสดง : การส่งสัญญาณของทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย (สถานี 23401) และทุ่นตรวจ 

  วัดคลื่นสึนามิในทะเลอันดามัน (สถานี 23461) จากเว็บไซต์ National Data Buoy Center
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 2.2.4 การจัดท�าแผนการป ้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2564-2570

   ด�าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ดังนี้ 

   (1) ประชุมคณะท�างานปรับปรุง 

ทบทวน และจดัท�าร่างแผนการป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. .... คร้ังท่ี 2/2563 

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ปภ.

   (2) ประชุมคณะอนุกรรมการจัดท�า

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 

ณ ห้องประชุม 1 ปภ.

   (3) ประชุมคณะอนุกรรมการจัดท�า

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

ครั้ งที่  2/2564 เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2564 

ณ ห้องประชุม 1 ปภ.

   (4) ประชุมคณะกรรมการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) 

คร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 

ณ ห้องประชุม 1 ปภ. ซ่ึงมติท่ีประชุมเห็นชอบนโยบาย

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

และแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิ

พ.ศ.2564-2570 และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ

รบัข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการไปพจิารณา

ก่อนน�าแผนดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอนมุติัต่อไป 

โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

เห็นชอบให้ส่วนราชการที่จะเสนอแผนระดับที่ 3 

ต้องมคีวามเหน็ของส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประกอบการพิจารณา

ของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงขณะนี้แผนการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2564-2570 

อยู่ระหว่างน�าเสนอต่อส�านักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อพิจารณา

กลั่นกรองตามขั้นตอนที่ก�าหนด 

ภาพแสดง : การติดตั้งหอเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย
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   (5) ประชุมคณะอนุกรรมการจัดท�าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 (ใช้คร้ังท่ี 1/2564 เนื่องจากเป็นการประชุมคร้ังท่ี 1 

ของคณะอนกุรรมการจดัท�าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ ตามค�าส่ังคณะกรรมการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ ที ่01/2564 ลงวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564 เร่ือง การแต่งต้ังคณะอนกุรรมการ

จัดท�าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ) 

ภาพแสดง : ประชมุคณะอนกุรรมการจดัท�าแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ คร้ังที ่2/2564  

  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564

ภาพแสดง : การประชุมคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) ครั้งที่ 1/2564  

  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564

ภาพแสดง : ประชุมคณะอนกุรรมการจดัท�าแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ คร้ังที ่1/2564  

  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564
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 2.2.5 การจัดท�าคู ่มือและแนวทางการ

ปฏิบัติในการบริหารจัดการสาธารณภัย

  (1) คูม่อืบญัชาการเหตกุารณ์ส�าหรบั

ผูว่้าราชการจงัหวัดกรณอุีทกภัย และกรณแีผ่นดนิไหว

   จัดท�าคู่มือบัญชาการเหตุการณ์

ส�าหรับผู้ว่าราชการจังหวัด แยกเป็นประเภทภัยต่างๆ 

เพือ่ใช้เป็นแนวทางการปฏบิตังิานให้แก่ผูว่้าราชการ

จังหวัดในการจัดการสาธารณภัยระดับจังหวัด 

และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ วางแผน 

และสั่งการ ตลอดจนติดตามสถานการณ์สาธารณภัย 

ประสานงาน และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โดยด�าเนนิการจดัท�าคูม่อืบญัชาการเหตกุารณ์ส�าหรบั

ผู ้ว่าราชการจังหวัด กรณีอุทกภัยเป็นล�าดับแรก 

และคู่มือบัญชาการเหตุการณ์ส�าหรับผู้ว่าราชการ

จงัหวัดกรณีแผ่นดินไหว เป็นล�าดบัถัดมา ซึง่ได้ก�าหนด

สถานการณ์ เป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1) ก่อนเกิดภัย 

2) เมือ่เกดิภยั และ 3) เมือ่ภัยยตุ ิและการจดัท�าแผน

ระยะยาว ดังนี้

   b ระยะที่  1  ก ่ อน เ กิ ดภั ย 

ประกอบด ้ วย  1 )  การประ เมินความเสี่ ย ง  

และ 2) การแจ้งเตือนภัย

   b ร ะ ย ะ ที่  2  เ มื่ อ เ กิ ด ภั ย 

ประกอบด้วย 1) การรวบรวม และประเมนิสถานการณ์ 

2) การจัดการตามระดับสาธารณภัย

   b ร ะ ย ะ ที่  3  เ มื่ อ ภั ย ยุ ต ิ

ประกอบด้วย 1) การประสานหน่วยงานเพ่ือให้

ความช่วยเหลือ 2) การประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ 

3) การส�ารวจความเสยีหาย และด�าเนนิการให้ความ

ช่วยเหลือ

   b การ จัดท� าแผนระยะยาว 

ประกอบด้วย สรุปบทเรียนจากสถานการณ์ และจัด

ท�าแผน เพื่อบูรณะฟื้นฟูให้คืนสู่สภาพที่ดีกว่าเดิม

  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ : คู่มือ

บญัชาการเหตุการณ์ เป็นการรวมแนวทางเพ่ือเตรยีม

ความพร้อมให้แก่ผู ้บัญชาการเหตุการณ์ในระดับ

จังหวดั เพ่ือให้สามารถเตรียมความพร้อมต่อภยัท่ีจะ

เกดิในพืน้ที ่ซ่ึงจะท�าให้ผูว่้าราชการจังหวดัมแีนวทาง

ในการบัญชาการเหตุการณ์ที่ชัดเจน เป็นการเพิ่ม

ความปลอดภัยให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น

ภาพแสดง : คู่มือบัญชาการเหตุการณ์ส�าหรับผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีอุทกภัย
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  (2) แนวทางการปฏบิติักรณเีพลงิไหม้

ขนาดใหญ่ ส�าหรบัผูว่้าราชการจังหวดั นายอ�าเภอ

และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

ส�าหรับผู้ว่าราชการจังหวัด (ผอ.จว.) นายอ�าเภอ 

(ผอ.อ.) และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(ผอ.ท้องถิ่น) ตั้งแต่การรับรายงานสถานการณ์จาก

หน่วยเผชญิเหต ุการก�าหนดตวับคุคลเป็นหัวหน้าทีม

ดบัเพลงิ การก�าหนดเขตพืน้ที ่การจดัตัง้จดุบญัชาการ 

ณ พื้นที่เหตุการณ์ การก�าหนดจุดจอดยานพาหนะ

เครื่องจักรและเครื่องกล การจัดตั้งสถานที่อ�านวยการ 

การก�าหนดจุดรายงานตัว การติดตั้งระบบสื่อสาร

และการจัดสิ่งจ�าเป็นสนับสนุนการท�างาน

ภาพแสดง : คู่มือบัญชาการเหตุการณ์ส�าหรับผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีแผ่นดินไหว

ภาพแสดง : แนวทางในการปฏิบัติส�าหรับผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�าเภอ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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  (3) แนวทางการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยที่

ประสบอทุกภยั ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

   จัดท�าค�าแนะน�าในการปฏิบัติงาน

ในการเคลือ่นย้ายผูป้ระสบอุทกภัยภายใต้สถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(โควดิ-19) ประกอบด้วย ความพร้อมของผูป้ฏบิติังาน 

ทรัพยากร  สถานที่  ( ส� าหรับผู ้ ประสบภัย )  

และแนวทางปฏิบัติของผู ้ปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้น

ภารกิจ

ภาพแสดง : แนวทางการเคลือ่นย้ายผูป่้วยทีป่ระสบ

อทุกภยัภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 2.2.6 การใช้เฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติงานดับเพลิง 

   ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ได้มีการน�าอากาศยานปีกหมุน 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ฮ.ปภ. 32) มาใช้ในการปฏิบัติงานดับเพลิงและปฏิบัติภารกิจ

การบรรเทาสาธารณภัย จ�านวน 3 ภารกิจ ประกอบด้วย 

   (1) การใช้อากาศยานปีกหมนุกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเพือ่สนบัสนนุการบรรเทา

สถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 5 – 16 ธันวาคม 2563 ใช้ชัว่โมงบนิไปทัง้สิน้ 18.9 ชัว่โมง 

โดยได้มีการแจกถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก จ�านวน 300 ชุด 
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   (2) ภารกิจการดับไฟป่าร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ -  

3 พฤษภาคม 2564 ใช้ชั่วโมงบินไปทั้งสิ้น 72.3 ชั่วโมง มีจ�านวนเที่ยวทิ้งน�้า 332 เที่ยว คิดเป็นปริมาณน�้า 

996,000 ลิตร 

ภาพแสดง : การใช้อากาศยานปีกหมนุกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัเพ่ือสนับสนนุการบรรเทาสถานการณ์ 

  อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

ภาพแสดง : ภารกิจการดับไฟป่าร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่ภาคเหนือ
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   (3.) ภารกิจควบคุมเพลิงบริเวณพื้นที่ บริษัท หมิงตี้เคมีคอล จ�ากัด ต�าบลบางพลีใหญ่ 

อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ระหว่างวนัที ่5 – 9 กรกฎาคม 2564 ใช้ชัว่โมงบินไปทัง้สิน้ 10.33 ช่ัวโมง 

มีจ�านวนเที่ยวทิ้งสารเคมีส�าหรับดับไฟ (น�้าผสมโฟม) 42 เที่ยว คิดเป็นปริมาณสารเคมี 126,000 ลิตร

   ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ : ช่วยให้

ประชาชนผูป้ระสบภยัได้รับการช่วยเหลอือย่างรวดเร็ว 

และทนัการณ์มากยิง่ขึน้ และลดความสญูเสยีต่อชวีติ

และทรัพย์สินของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน

 2.2.7 การปฏิบตังิานของทมีค้นหาและกู้ภยั 

(USAR Team) 

  b เมือ่วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2563 เจ้าหน้าที่

ทีมค้นหาและกู้ภัย (USAR Team) จ�านวน 5 คน 

ปฏิบัติงานในการสนับสนุนการบรรเทาสถานการณ์

อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพแสดง : ปภ. สนบัสนนุเฮลคิอปเตอร์กูภ้ยั KA-32-02 และเครือ่งจกัรกลสาธารณภยักรณไีฟไหม้สารเคมี 

  โรงงานหมิงตี้ จ.สมุทรปราการ

  b เม่ือวันที ่3 มีนาคม 2564 กรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการศนูย์อ�านวยการป้องกนั

และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ณ ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดแม่ฮ่องสอน และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ

ถอนก�าลังออกจากจดุทีป่ระจ�าการฝึกซ้อม เพ่ือเตรยีม

การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน 

และฝุน่ละอองในพืน้ทีจั่งหวดัแม่ฮ่องสอนในห้วงวกิฤต 

บรเิวณอ่างเก็บน�า้ห้วยฝ่ายคอ อ�าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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  b เมือ่วนัที ่3 เมษายน 2564 เกดิเหตุ

เพลิงไหม้บ ้านภายในหมู ่บ ้านกฤษดานคร 31 

ถนนบรมราชชนน ีแขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา 

กรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นท่ีเก็บสารเคมีเกี่ยวกับสระว่ายน�้า 

ซึ่งขณะที่เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน�้าดับเพลิง อาคารหลัง

ดังกล่าวได้ทรุดตัวลงมามีผู ้ติดค้างภายใน 5 คน 

ทีมค้นหาและกู้ภัย (USAR Team) ของกรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย ได้สนับสนุนที่เกิดเหตุ

จนเสร็จสิ้นภารกิจ 

  b เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 อธิบดี

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบหมาย

ให้ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR) ชุดที่ 1 

พร้อมเคร่ืองมอืและอปุกรณ์พเิศษ เข้าสนบัสนนุกรณี

ช่วยเหลอืพระสงฆ์ตดิถ�า้พระไทรงาม จงัหวดัพษิณุโลก 

น�าทีมโดย ผู้อ�านวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษค้นหา

และกู้ภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ทีมค้นหาและกู้ภัย (USAR 

Team) จ�านวน 6 คน ร่วมวางแผนในการปฏบิตักิาร

ค้นหา เม่ือเวลา 11.30 น. ทีมปฏิบัติการร่วมกับ

อาสาสมัครในพืน้ที ่ได้น�าพระออกมาจากถ�า้ได้อย่าง

ปลอดภัย และน�าส่งโรงพยาบาลเรียบร้อย

  b เมือ่วนัที ่8 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่

ทีมค้นหาและกู้ภัย (USAR Team) ได้สนับสนุน

ภารกิจการร่วมวางแผนการค้นหาผู้สูญหายในป่า 

ต�าบลป่าเมี่ยง อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

  b เมื่อวันที่ 18 - 24 เมษายน 2564 

ฝึกอบรมโครงการผู้ปฏิบัติงานร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย KA-32-02 : 

หลกัสตูรเจ้าหน้าทีกู่ภ้ยับนอากาศยาน (Air Rescue) 

จ�านวน 30 คน ในช่วงที่ 1 ผ่านระบบ Zoom 

  b เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ตั้งศูนย์

ติดตามสถานการณ์ ปภ. กรณีเหตุไฟไหม้โรงงาน 

บริษัท หมิงต้ีเคมีคอล จ�ากัด ต�าบลบางพลีใหญ่ 

อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นโรงงาน

ผลิตโฟมและเม็ดพลาสติก เพื่อติดตามและประเมิน

สถานการณ์ เตรียมพร้อมประสานการช่วยเหลือ

และส่ังการสนับสนุนระงับเหตุและควบคุมเพลิง

โดยน�าเฮลคิอปเตอร์กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

KA-32-02 (ฮ. ปภ.32 - 02) ขึ้นบินส�ารวจพ้ืนที่  

พร้อมทัง้จดัชดุเผชญิสถานการณ์วิกฤตจ�านวน 10 คน 

เข้าร่วมสนับสนุนระงับเหตุ 

  b เมือ่วนัที ่30 สิงหาคม - 4 กนัยายน 

2564 ฝึกอบรมโครงการผู ้ปฏิบัติงานร่วมกับ

เฮลิคอปเตอร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบ KA-32-02 : หลักสูตรการสนับสนุนการปฏิบัติ

งานภาคพื้น (Ground Support) จ�านวน 36 คน 

เพือ่การตดิต่อสือ่สารระหว่างภาคพืน้ดนิกบัเจ้าหน้าที่

การบินมีความคล่องตัวและมีมาตรฐานในแนวทาง

เดียวกัน และปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน 

เข้าใจระบบการกู้ภัยกับอากาศยานเพิ่มขึ้น 

  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รบั : เกดิความ

เชื่อม่ันว่าหน่วยงานราชการสามารถช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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ภาพแสดง : การปฏิบัติงานของทีมค้นหาและกู้ภัย (USAR Team)
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 2.2.8 ศนูย์พกัพงิพระราชทานร่วมใจอุน่ไอรกั

   จังหวัดได้ด�าเนินการก่อสร้างอาคาร

ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ ่นไอรัก ด�าเนินการแล้วเสร็จ 

จ�านวน 12 แห่ง และด�าเนนิการเพิม่เตมินอกเหนอืจาก

แบบแปลนการสร้างอาคาร เช่น งานรัว้ ป้ายโครงการ 

ถนนและการปรบัปรงุภมิูทศัน์แล้วเสรจ็ จ�านวน 1 แห่ง 

ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ส่วนที่เหลือ 11 แห่ง ในพื้นที่ 

6 จงัหวดั อยู่ระหว่างด�าเนินการเพิ่มเติมนอกเหนือ

จากแบบแปลนการก่อสร้างอาคาร 

  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รบั : ศนูย์พกัพงิ

พระราชทานร่วมใจอุ่นไอรัก จะเป็นสถานที่ที่ให้

ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยได้

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการให้สถานที่พักพิงที่มี 

ความปลอดภยั มกีารเยยีวยาช่วยเหลอืให้แก่ประชาชน

ในด้านความเป็นอยู ่เพือ่ให้ประชาชนสามารถกลบัไป 

ด�าเนินชีวิตได้ตามปกติ

ภาพแสดง : การด�าเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก
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 2.2.9 การฝ ึกการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

  - การฝ ึกกองบัญชาการป ้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในห้วงระหว่างวันท่ี 18 

พฤษภาคม - 23 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์ป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย เขต 1-18 ระยะเวลา 2 - 3 วนั 

โดยประชมุทางไกลผ่านระบบ VCS หรือ Google 

Meet แบ่งการด�าเนินการออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

   b แผนการฝึกแบบ A จ�านวน 3 แห่ง 

ได้แก่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 

ล�าปาง เขต 11 สุราษฎร์ธานี และเขต 12 สงขลา 

รูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise : 

FEX) เพื่อทดสอบการปฏิบัติงานในกองบัญชาการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิ(ส่วนหน้า) 

และพัฒนาแผนปฏิบัติการสนับสนุนกองบัญชาการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิ(ส่วนหน้า) 

โดยให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต

พิจารณาเชิญหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมการฝึก

   b แผนการฝึกแบบ B จ�านวน 15 แห่ง 

ได้แก่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 

ปทุมธานี เขต 2 สุพรรณบุรี เขต 3 ปราจีนบุรี 

เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 5 นครราชสีมา เขต 6 

ขอนแก่น เขต 7 สกลนคร เขต 8 ก�าแพงเพชร 

เขต 9 พษิณโุลก เขต 13 อบุลราชธาน ีเขต 14 อดุรธาน ี

เขต 15 เชียงราย เขต 16 ชัยนาท เขต 17 จันทบุรี 

และเขต 18 ภเูกต็ ในรปูแบบการฝึกบนโต๊ะ (Table 

Top Exercise : TTX) โดยด�าเนินการฝึกทบทวน

กระบวนการในการเตรียมการด้านอาคารสถานท่ี

และสิ่งอ�านวยความสะดวก รวมทั้งทบทวนบทบาท 

ของเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงานในกองบัญชาการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิ(ส่วนหน้า) 

และพัฒนาแผนปฏิบัติการสนับสนุนกองบัญชาการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิ(ส่วนหน้า) 

ซ่ึงได้น�าเอาผลการฝึกจากพ้ืนทีน่�าร่อง (ศนูย์ป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาประยุกต์กับการจัด 

การฝึก

  - การฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์

จังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด�าเนิน

การฝึกในจงัหวดั 76 จังหวดั โดยมุง่เน้นการฝึกผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) ด้านการประสานงาน

และสั่งการไปยังอ�าเภอ และหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน 

โดยจัดท�าคู่มือการฝึกให้จังหวัดใช้เป็นแนวทาง

ในการด�าเนินการจัดการฝึก และประเมินผลการฝึก

ตามแบบ แจ้งให้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ทราบภายหลงัการฝึก เพือ่ให้ศนูย์บญัชาการเหตกุารณ์

จังหวัดได้ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามแผน

เผชญิเหตุอทุกภยั ร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

ส่งผลให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในแนวทางปฏิบัติ

ตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย สามารถประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

  - การฝึกการป้องกนัและระงับอคัคภัีย

ในอาคารสูง ประจ�าปี พ.ศ.2564 ด�าเนินการฝึก 

ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม - 7 กันยายน 2564 

ผ่านระบบการประชมุทางไกลระบบ zoom ร่วมกบั

หน่วยงานภาคีเครือข่าย มีผู้เข้ารับการฝึก จ�านวน 

150 คน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กองทัพภาค 1 

มณฑลทหารบกท่ี 11 กรมเจ้าท่า กรมท่าอากาศยาน 

กองบินต�ารวจ กองบังคับการต�ารวจจราจร 
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ส�านักงานการบนิพลเรอืน โรงแรมเพนนนิซลูา กรงุเทพ 

โรงพยาบาลตากสนิ โรงพยาบาลราชวถิ ี(ศูนย์นเรนทร) 

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด มูลนิธิ

ร่วมกตัญญู มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สมาคมอาสาสมัคร

บรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย และภาคส่วน

ทีเ่ก่ียวข้องเข้าร่วม ทัง้นี ้ภายหลงัการฝึกได้ด�าเนนิการ

จดัการประชมุถอดบทเรยีนจากการฝึก (After Action 

Review : AAR) เพือ่ประเมนิผลและวเิคราะห์ปัญหา 

อุปสรรค ที่พบจากการฝึก รวมทั้งก�าหนดแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รบั : สร้างความ

เชื่อมั่น และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนและนกัท่องเทีย่ว รวมถึงหน่วยงานภายใน

จังหวัด ประชาชนจิตอาสา องค์กรการกุศล มูลนิธิ 

และหน่วยงานเครือข่ายมีความพร้อมสนับสนุน

การปฏบิติังานของกองบญัชาการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) และมีความพร้อม

ในการแผนเผชิญเหตุอุทกภัยภายในจังหวัด 

และกรุงเทพมหานคร กองทพับก ประชาชนจิตอาสา 

องค์กรการกุศล มูลนิธิและหน่วยงานภาคีเครือข่าย 

มีความพร้อมต่อการป้องกันและระงับอัคคีภัย

ในอาคารสูง

ภาพแสดง : การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในรูปแบบออนไลน์
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ภาพแสดง : การฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง
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 2.2.10 การประกวดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

ได้ด�าเนินการโครงการประกวดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ดเีด่นประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย

  - ระดับจังหวัด มี 50 จังหวัด ส่งผล

การคัดเลอืกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้ศนูย์ป้องกนั 

และบรรเทาสาธารณภยั เขต 1 - 18 เพือ่ด�าเนนิการ

คัดเลอืกในระดบัเขต จ�านวนรวม 75 องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่ แบ่งเป็น ประเภทเทศบาลต�าบล 35 แห่ง 

ประเภทเทศบาลเมอืง 26 แห่ง และประเภทเทศบาล

นคร/เมืองพัทยา 14 แห่ง 

  - ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภยัเขต มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ�านวน

ทัง้สิน้ 43 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใน 33 จงัหวดั 

ที่ผ่านการคัดเลือกจากศูนย์ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยเขต 1 - 18 และจะเข้ารับการประกวด

ในระดบัภาค 4 ภาค แบ่งเป็น ประเภทเทศบาลต�าบล 

18 แห่ง ประเภทเทศบาลเมอืง 14 แห่ง และประเภท

เทศบาลนคร/เมืองพัทยา 11 แห่ง 

  - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

ผ่านการคดัเลอืกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ด ้านการจัดการสาธารณภัยดี เด ่น ระดับเขต 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ�านวน 43 แห่ง 

ได้รับเงินรางวัล จ�านวน 10,000 บาท 

  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รบั : เจ้าหน้าที่

ได้มีการฝึกซ้อมและได้เตรียมความพร้อมในการ

เผชิญเหตุ เพ่ือให้สามารถพร้อมปฏิบัติหน้าที่

ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให ้แก ่

ประชาชนได้ทันที

ภาพแสดง : การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดีเด่น

  ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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 2.2.11 การแข ่ งขันการใช ้ เครื่ อ งมือ 

อุปกรณ์ เครื่องจักรกล ในการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

  กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ได้ด�าเนินการแข่งขันการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ 

เคร่ืองจกัรกลในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้วยการแข่งขันประกอบสะพาน

แบบถอดประกอบได้ (Bailey Bridge) โดยศูนย์ป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 - 18 ได้ด�าเนินการ

แข่งขันการประกอบสะพานถอดประกอบได้พร้อม

ชุดทอดสะพาน โดยค�านึงถึงความถูกต้องและความ

ปลอดภัย ซึง่ผูป้ฏิบติัสามารถประกอบสะพานได้รวดเรว็

และถูกต้อง ตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตก�าหนด 

  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ : เจ้าหน้าที่

ได้ฝึกซ้อมการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกล

ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นการ

เตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจะเป็นการสร้าง

ความมั่นใจในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย

ว่าจะได้รับความปลอดภยัในการใช้เคร่ืองมอื อปุกรณ์ 

เคร่ืองจักรกลในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ภาพแสดง : การเพิ่มศักยภาพการประกอบสะพานแบบถอดประกอบได้ (Bailey Bridge)
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 2.2.12 การสนบัสนนุการปฏบัิตกิารเคร่ืองจกัรกลสาธารณภยัในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือ

หน่วยงานของรฐั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานภาคเอกชนในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

และให้การสงเคราะห์เบือ้งต้นแก่ผูป้ระสบภยั ผูไ้ด้รับภยนัตรายจากสาธารณภัย โดยให้การช่วยเหลอืสงเคราะห์

และฟื้นฟูให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย ได้สนบัสนนุการปฏบัิตกิารเครือ่งจกัรกลสาธารณภยัในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดงันี้

ศูนย์ ปภ.เขต ช่วงเวลา ภัย รายละเอียด

ศูนย์ ปภ. เขต 1 

ปทุมธานี

มกราคม - มีนาคม 

2564

อัคคีภัย

โรคระบาด

(Covid – 19)

– เตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ร่วมกับ อปท. และศูนย์ ปภ. เขต 2 สุพรรณบุรี

– ขนย้ายสิ่งของช่วยเหลือ และผู้ประสบภัย Covid – 19 

จ.สมุทรสาคร และ จ.ปทุมธานี

ศูนย์ ปภ. เขต 2 

สุพรรณบุรี

มกราคม - มีนาคม 

2564

อุทกภัย – เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่ 

จ.พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร

– ถวายความปลอดภัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา อ.เมือง จ.ลพบุรี

– สนับสนุนเรือพลาสติกพร้อมพาย และเรือท้องแบน

อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

– ให้การสนับสนุนเรือท้องแบนในการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ควนเนียง อ.รัตภูมิ 

และ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

ศูนย์ ปภ. เขต 3 

ปราจีนบุรี

มกราคม - มีนาคม 

2564

ภัยแล้ง – ขุดเจาะบ่อน�้าตื้นแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้า

อ.ศรีมโหสถ และ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 

– สูบน�้าเข้าแหล่งกักเก็บเพื่อเป็นแหล่งน�้าต้นทุน

ผลิตน�้าประปาหมู่บ้าน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

– ถวายความปลอดภัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา อ.เมือง จ.ลพบุรี

ศูนย์ ปภ. เขต 4 

ประจวบคีรีขันธ์

มกราคม - มีนาคม 

2564

 ภัยแล้ง – สูบน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค ในพื้นที่ อ.บางสะพาน 

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์ ปภ. เขต 5 

นครราชสีมา

มกราคม - มีนาคม 

2564

ไฟป่า/

หมอกควัน

ภัยแล้ง

– สนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

(PM2.5) ปี 2563 – 2564 จ.อุตรดิตถ์ และ จ.น่าน

– สูบน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค ในพื้นที่ จ.สุรินทร์ 

และ จ.นครราชสีมา
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ศูนย์ ปภ.เขต ช่วงเวลา ภัย รายละเอียด

ศูนย์ ปภ. เขต 6 

ขอนแก่น

มกราคม - มีนาคม 

2564

ไฟป่า/

หมอกควัน

ภัยแล้ง

– สนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียม

การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง

ขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2563 – 2564 จ.นครสวรรค์

– ก่อสร้างถนนผ่านล�าน�า้ห้วยต่างคา และซ่อมแซมคลองส่งน�า้

เพื่อการเกษตร อ.มัญจาคีรี อ.ชนบท อ.พล จ.ขอนแก่น

– สูบน�้าเข้าแหล่งกักเก็บเพื่อเป็นแหล่งน�้าต้นทุน

ผลิตน�้าประปาหมู่บ้าน อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์

ศูนย์ ปภ. เขต 7 

สกลนคร

มกราคม - มีนาคม 

2564

ไฟป่า/

หมอกควัน

ภัยแล้ง

– สนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียม

การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง

ขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2563 – 2564 จ.เชียงใหม่

– ฝึกอบรมการใช้เครื่องมืออุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย

การฝึกลงทางดิ่งจากอากาศยาน

– กิจกรรมสวนสนาม “วัน อปพร.” 2564 ณ สนามกีฬา

เทศบาลนครสกลนคร

– ปรับเกรดและไถกลบบ่อขยะ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร

– ขุดลอกล�าน�้าอูน อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร

– สูบน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค ในพื้นที่ อ.พรรณนานิคม

และ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

ศูนย์ ปภ. เขต 8 

ก�าแพงเพชร

มกราคม - มีนาคม 

2564

ไฟป่า/

หมอกควัน

ภัยแล้ง

– สนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

(PM2.5) ปี 2563 – 2564 จ.พิจิตร จ.ตาก จ.นครสวรรค์ 

และ จ.ก�าแพงเพชร

– สูบน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค ในพื้นที่ จ.ก�าแพงเพชร

– ขุดเจาะบ่อน�้าตื้นแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้า อ.ทัพทัน 

จ.อุทัยธานี

ศูนย์ ปภ. เขต 9 

พิษณุโลก

มกราคม - มีนาคม 

2564

ไฟป่า/

หมอกควัน

ภัยแล้ง

– สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัย ภารกิจพิเศษด้านความ

ปลอดภัย จ.พิจิตร

– สนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

(PM2.5) ปี 2563 – 2564 จ.เชียงใหม่

– สูบน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค ในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ จ.พิษณุโลก 

และ จ.เพชรบูรณ์

– สนับสนุนรถผลิตน�้าดื่มให้กับ ปภ.จ.พิษณุโลก
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ศูนย์ ปภ.เขต ช่วงเวลา ภัย รายละเอียด

ศูนย์ ปภ. เขต 10 

ล�าปาง

มกราคม - มีนาคม 

2564

ไฟป่า/

หมอกควัน

ภัยแล้ง

– สนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

(PM2.5) ปี 2563 – 2564 จ.แม่ฮ่องสอน

– สูบน�้าเพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่ อ.เมือง จ.ล�าปาง

ศูนย์ ปภ. เขต 11 

สุราษฎร์ธานี

มกราคม - มีนาคม 

2564

สาธารณภัย – สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่ 

จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง จ.ชุมพร และ จ.สุราษฎร์ธานี

– ร่วมกิจกรรมโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” 

ประจ�าปี 2564 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์ ปภ. เขต 12 

สงขลา

มกราคม - มีนาคม 

2564

สาธารณภัย – โครงการซ่อมปรับปรุงถนน อบต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา

– ขุดเจาะบ่อน�้าตื้นแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้า 

อ.ควนกาหลง จ.สตูล

– รื้อถอนสะพานเบลีย์ อ.ระโนด จ.สงขลา

ศูนย์ ปภ. เขต 13 

อุบลราชธานี

มกราคม - มีนาคม 

2564

ไฟป่า/

หมอกควัน

ภัยแล้ง

– ปรับปรุงพื้นที่โครงการโคกหนองนาโมเดล ศูนย์การศึกษา

พัฒนาชุมชน จ.อุบลราชธานี

– ปรับปรุงพื้นที่การเกษตรสาธิต โรงเรียนเตรียมอุดม 

จ.อุบลราชธานี

– สนับสนุนเครื่องจักรกลแก้ไขปัญหาหมอกควัน 

และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จ.อุบลราชธานี

– สูบน�้าเข้าแหล่งกักเก็บเพื่อเป็นแหล่งน�้าต้นทุน

ผลิตน�้าประปาหมู่บ้าน อ.เสนานิคม จ.อ�านาจเจริญ

– สูบน�้าจากแม่น�้ามูลเข้าสู่คลองส่งน�้าสาธารณะเพื่ออุปโภค –

บริโภค และใช้พื้นที่การเกษตร อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

– สูบน�้าเข้าแหล่งกักเก็บเพื่อเป็นแหล่งน�้าต้นทุน

ผลิตน�้าประปาหมู่บ้าน อ.เสนานิคม อ.อ�านาจเจริญ

ศูนย์ ปภ. เขต 14 

อุดรธานี

มกราคม - มีนาคม 

2564

ไฟป่า/

หมอกควัน

อัคคีภัย

ภัยแล้ง

วาตภัย/เรือล่ม

– สนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

(PM2.5) ปี 2563 – 2564 จ.เชียงราย

– สนับสนุนรถดับเพลิงอาคารพร้อมเจ้าหน้าที่ อ.เมือง 

จ.อุดรธานี

– สูบน�้าจากสระภูพานทองเพื่อผลิตน�้าประปา อ.เมือง 

จ.หนองบัวล�าภู

– สนับสนุนการค้นหาผู้ประสบภัยในแม่น�้าโขง ต.นามะเฟือง 

จ.หนองบัวล�าภู
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ศูนย์ ปภ.เขต ช่วงเวลา ภัย รายละเอียด

ศูนย์ ปภ. เขต 15 
เชียงราย

มกราคม - มีนาคม 
2564

ไฟป่า/
หมอกควัน

ภัยแล้ง

– สนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM2.5) ปี 2563 – 2564 จ.เชียงราย และ จ.พะเยา
– สูบน�้าจากอ่างแม่ต๋อมลงสู่พื้นที่การเกษตร
– สูบน�้าจากแหล่งน�้าธรรมชาติ เพื่อผลิตน�้าประปา อ.เชียงค�า 
จ.พะเยา

ศูนย์ ปภ. เขต 16 
ชัยนาท

มกราคม - มีนาคม 
2564

ไฟป่า/
หมอกควัน

ภัยแล้ง

– สนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM2.5) ปี 2563 – 2564 จ.เชียงใหม่
– สูบน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค คลองชัยนาท – ป่าสัก จ.ลพบุรี
– ปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดเทพหิรัญ อ.เมือง จ.ชัยนาท
– สนับสนุนการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกล อ.เมือง 
จ.พิษณุโลก

ศูนย์ ปภ. เขต 17 
จันทบุรี

มกราคม - มีนาคม 
2564

ภัยแล้ง – ขุดเจาะบ่อน�้าตื้น แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าในพื้นที่ 
อ.ท่าใหม่ อ.เขาคิชกูฏ อ.มะขาม จ.จันทบุรี
– ปรับปรุงคูคลองบริเวณหอพักนักศึกษาหญิงแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง อ.เมือง จ.จันทบุรี
– สูบน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
– สนับสนุนวิทยากรจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.น�้าเป็น จ.ระยอง

ศูนย์ ปภ. เขต 18 
ภูเก็ต

มกราคม - มีนาคม 
2564

อื่นๆ – สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัย งานของดีเมืองภูเก็ต 
อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ภาพแสดง : สนับสนุนการปฏิบัติการเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  (มกราคม - มีนาคม 2564)
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รายงานประจ�าปี 2564กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ศูนย์ ปภ.เขต ช่วงเวลา ภัย รายละเอียด

ศูนย์ ปภ. เขต 1 

ปทุมธานี

เมษายน – มิถุนายน 

2564

อัคคีภัย

ภัยแล้ง

– เตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

– สนับสนุนเครื่องสูบน�้าเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน�้า 

เพื่อการเกษตรจากปัญหาน�้าเค็มรุกในพื้นที่ อ.กระทุ่มแบน 

และ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ศูนย์ ปภ. เขต 2 

สุพรรณบุรี

เมษายน – มิถุนายน 

2564

สาธารณภัย – เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่ 

จ.พระนครศรีอยุธยา

– สนับสนุนเรือพลาสติกพร้อมพาย และเรือท้องแบน 

อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

ศูนย์ ปภ. เขต 3 

ปราจีนบุรี

เมษายน – มิถุนายน 

2564

ภัยแล้ง

อุบัติเหตุ

ทางถนน

– ขุดเจาะบ่อน�้าตื้นแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้า 

อ.ศรีมโหสถ และ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

– สูบน�้าเข้าแหล่งกักเก็บเพื่อเป็นแหล่งน�้าต้นทุน 

ผลิตน�้าประปาหมู่บ้าน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

– ตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 

ทางหลวง 304 ช่วง กม.ที่ 208 บ้านภูหีบ ต.บุพราหมณ์ 

อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์ ปภ. เขต 4 

ประจวบคีรีขันธ์

เมษายน – มิถุนายน 

2564

ภัยแล้ง – สูบน�้าเข้าแหล่งกักเก็บเพื่อเป็นแหล่งน�้าต้นทุน

ผลิตน�้าประปาหมู่บ้านในพื้นที่ ต.ร่อนทอง และ ต.ธงชัย 

อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

– แจกจ่ายน�้าเพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่ อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์ ปภ. เขต 5 

นครราชสีมา

เมษายน – มิถุนายน 

2564

ไฟป่า/

หมอกควัน

ภัยแล้ง

– สนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

(PM2.5) ปี 2563 – 2564 จ.อุตรดิตถ์ และ จ.น่าน

– สูบน�้าเพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่ จ.สุรินทร์ 

และ จ.นครราชสีมา

– สนับสนุนเครื่องสูบส่งระยะไกล 10 กม. เพื่อเตรียมการป้องกัน

และแก้ปัญหาภัยแล้ง ปี 2564 บริเวณล�าน�้ามาศ ม.17 

ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

ศูนย์ ปภ. เขต 6 

ขอนแก่น

เมษายน – มิถุนายน 

2564

ไฟป่า/

หมอกควัน

ภัยแล้ง

– สนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

(PM2.5) ปี 2563 – 2564 จ.นครสวรรค์ และ จ.ตาก

– สนับสนุนเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ซ่อมแซมคลองส่งน�้า 

บ้านซีกค้อ ต.เมืองเพีย อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
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ศูนย์ ปภ.เขต ช่วงเวลา ภัย รายละเอียด

อุบัติเหตุ

ทางถนน

– สูบน�้าเข้าแหล่งกักเก็บเพื่อเป็นแหล่งน�้าต้นทุน 

ผลิตน�้าประปาหมู่บ้าน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

– เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกล จ.ร้อยเอ็ด

– สนับสนุนเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่เหตุรถโดยสาร 

ไฟไหม้ มีผู้เสียชีวิต 5 ราย ถนนมิตรภาพ จ.ขอนแก่น

– ร่วมจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ด้านอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ�าปี 2564 

ณ จุดบริการประชาชนเทศบาลต�าบลท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น 

จ.ขอนแก่น

ศูนย์ ปภ. เขต 7 

สกลนคร

เมษายน – มิถุนายน 

2564

อัคคีภัย

ไฟป่า/

หมอกควัน

ภัยแล้ง

– สนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่เกรดและไถกลบ 

บ่อขยะบูรณาการร่วมกับเทศบาลต�าบลดงมะไฟ 

อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้

– สนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

(PM2.5) ปี 2563 – 2564 จ.เชียงใหม่

– สนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่ ฝึกอบรมจิตอาสา

ป้องกันไฟป่าหมอกควัน ประจ�าปี 2564

– สนับสนุนรถสูบส่งระยะไกลเพิ่มน�้าต้นทุนให้การประปา 

ส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

– สูบน�้าเพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่ อ.อากาศอ�านวย และ 

อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

ศูนย์ ปภ. เขต 8 

ก�าแพงเพชร

เมษายน – มิถุนายน 

2564

ไฟป่า/

หมอกควัน

ภัยแล้ง

– สนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

(PM2.5) ปี 2563 – 2564 จ.พิจิตร จ.ตาก จ.นครสวรรค์ 

จ.ก�าแพงเพชร และ จ.เชียงใหม่

– สูบน�้าเพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่ จ.ก�าแพงเพชร

– ขุดเจาะบ่อน�้าตื้นแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้า อ.ทัพทัน 

จ.อุทัยธานี

ศูนย์ ปภ. เขต 9 

พิษณุโลก

เมษายน – มิถุนายน 

2564

สาธารณภัย – สนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ ์

ติดภายในถ�้าพระไทรงาม ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

– สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัย ภารกิจพิเศษด้านความ

ปลอดภัย จ.สุโขทัย
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รายงานประจ�าปี 2564กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ศูนย์ ปภ.เขต ช่วงเวลา ภัย รายละเอียด

ไฟป่า/

หมอกควัน

อุบัติเหตุ

ทางถนน

ภัยแล้ง

– สนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

(PM2.5) ปี 2563 – 2564 จ.เชียงใหม่

– ด�าเนินโครงการตรวจเช็ครถและอ�านวยความสะดวก 

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ�าปี 2564

– สูบน�้าเพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ จ.พิษณุโลก 

และ จ.เพชรบูรณ์

ศูนย์ ปภ. เขต 10 

ล�าปาง

เมษายน – มิถุนายน 

2564

ไฟป่า/

หมอกควัน

ภัยแล้ง

อุบัติเหตุ

ทางถนน

– สนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

(PM2.5) ปี 2563 – 2564 จ.แม่ฮ่องสอน

– สูบน�้าเพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่ อ.เมือง จ.ล�าปาง

– ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 

บริเวณศูนย์บริการทางหลวงขุนตาล ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร 

จ.ล�าปาง

ศูนย์ ปภ. เขต 11 

สุราษฎร์ธานี

เมษายน – มิถุนายน 

2564

ภัยแล้ง

อุบัติเหตุ

ทางถนน

– สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

และขาดแคลนน�้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ จ. นครศรีธรรมราช 

จ.พัทลุง จ.ชุมพร และ จ.สุราษฎร์ธานี

– เตรียมความพร้อมปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 และตรวจเช็ครถ 

อ.บ้านตาขุน และ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์ ปภ. เขต 12 

สงขลา

เมษายน – มิถุนายน 

2564

ภัยแล้ง

อุบัติเหตุ

ทางถนน

– โครงการซ่อมปรับปรุงถนน อบต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา 

ระยะทาง 45 กิโลเมตร

– ขุดเจาะบ่อน�้าตื้น จ�านวน 60 บ่อ เพื่อแก้ไขปัญหา

การขาดแคลนน�้า อ.ควนกาหลง จ.สตูล

– สนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ จ.สงขลา 

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

ศูนย์ ปภ. เขต 13 

อุบลราชธานี

เมษายน – มิถุนายน 

2564

สาธารณภัย – ปรับปรุงพื้นที่โครงการโคกหนองนาโมเดล ศูนย์การศึกษา

พัฒนาชุมชน จ.อุบลราชธานี

– สนับสนุนเรือท้องแบน เฝ้าระวังภัยทางน�้าช่วงเทศกาล 

ต.แจระแม และ ต.โนนกลาง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

– ร่วมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลบริเวณ 

ต.วารินช�าราบ อ.วารินช�าราบ จ.อุบลราชธานี
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ศูนย์ ปภ.เขต ช่วงเวลา ภัย รายละเอียด

ไฟป่า/

หมอกควัน

ภัยแล้ง

– สนับสนุนเครื่องจักรกลแก้ไขปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละออง

ขนาดเล็ก (PM2.5) จ.อุบลราชธานี

– สูบน�้าเข้าแหล่งกักเก็บเพื่อเป็นแหล่งน�้าต้นทุนผลิตน�้า

ประปาหมู่บ้านในพื้นที่ ต.นาหมอม้า อ.เมืองอ�านาจเจริญ 

อ.เสนานิคม จ.อ�านาจเจริญ

ศูนย์ ปภ. เขต 14 

อุดรธานี

เมษายน – มิถุนายน 

2564

ไฟป่า/

หมอกควัน

ภัยแล้ง

อุบัติเหตุ

ทางถนน

– สนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

(PM2.5) ปี 2563 – 2564 จ.แพร่

– สนับสนุนเครื่องสูบน�้าระยะไกล สูบน�้าจากสระภูพานทอง

เพื่อผลิตน�้าประปา อ.เมืองหนองบัวล�าภู จ.หนองบัวล�าภู 

และ ต.หนองไผ่ อ�าเภอเมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

– ตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

ศูนย์ ปภ. เขต 15 

เชียงราย

เมษายน – มิถุนายน 

2564

ไฟป่า/

หมอกควัน

ภัยแล้ง

– สนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

(PM2.5) ปี 2563 – 2564 จ.เชียงราย และ จ.พะเยา

– สูบน�้าจากแม่น�้ายมไปยังจุดเก็บน�้าแก้มลิงสะพานดอนแก้ว 

เพื่อผลิตน�้าประปา อ.ปง จ.พะเยา

ศูนย์ ปภ. เขต 16 

ชัยนาท

เมษายน – มิถุนายน 

2564

ไฟป่า/

หมอกควัน

ภัยแล้ง

– สนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

(PM2.5) ปี 2563 – 2564 จ.เชียงใหม่

– สูบน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค อ.มโนรมณ์ จ.ชัยนาท 

และ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

ศูนย์ ปภ. เขต 17 

จันทบุรี

เมษายน – มิถุนายน 

2564

ภัยแล้ง

อุบัติเหตุ

ทางถนน

– ขุดเจาะบ่อน�้าตื้นในพื้นที่ อ.เขาคิชกูฏ อ.มะขาม จ.จันทบุรี

– ปรับปรุงคูคลองบริเวณหอพักนักศึกษาหญิงแก้ไขปัญหา 

ภัยแล้ง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

– สนับสนุนวิทยากรจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.น�้าเป็น จ.ระยอง

– ตั้งจุดบริการประชาชน และเฝ้าระวังเหตุทางถนน 

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 บริเวณ ต.มะขาม อ.มะขาม 

จ.จันทบุรี
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รายงานประจ�าปี 2564กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ศูนย์ ปภ.เขต ช่วงเวลา ภัย รายละเอียด

ศูนย์ ปภ. เขต 18 

ภูเก็ต

เมษายน – มิถุนายน 

2564

สาธารณภัย – สนับสนุนรถบรรทุกน�้าช่วยดับเพลิง ขนาด 10,000 ลิตร 

แก้ไขการขาดแคลนน�้าของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 

ภูเก็ตในการเพาะพันธุ์สัตว์น�้า

– สนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่ในการเตรียม

ความพร้อมด้านสาธารณภัย ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

– ร่วมกับมูลนิธิชุมชนไท และ สสส. พัฒนาศักยภาพเครือข่าย

อาสาภัยพิบัติชุมชน โดยฝึกอบรมและแข่งขันการใช้

เครื่องจักรกลสาธารณภัย ในโครงการรวมพลคนอาสา

เสริมศักยภาพเครือข่ายขยายความร่วมมือ ณ โรงแรม 

เดอะพาโก้ ดีไซน์ จ.ภูเก็ต

ภาพแสดง : สนับสนุนการปฏิบัติการเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  (เมษายน - มิถุนายน 2564)
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ศูนย์ ปภ.เขต ช่วงเวลา ภัย รายละเอียด

ศูนย์ ปภ. เขต 1 

ปทุมธานี

กรกฎาคม – กันยายน 

2564

อัคคีภัย

โรคระบาด 

(Covid – 19)

– เตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

– สนับสนุนเครื่องจักรกลฯ เหตุเพลิงไหม้สารเคมีโรงงานผลิต

โฟมและเม็ดพลาสติก บริษัท หมิงตี้เคมีคอล จ�ากัด อ.บางพลี 

จ.สมุทรปราการ

– สนับสนุนน�้าดื่มบรรจุขวด รพ.สนามและอ�านวยความสะดวก

ให้ประชาชนของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ขนย้ายเตียงกระดาษให้ รพ.สนาม 

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ศูนย์ ปภ. เขต 2 

สุพรรณบุรี

กรกฎาคม – กันยายน 

2564

อุทกภัย

โรคระบาด 

(Covid – 19)

ภัยแล้ง

อัคคีภัย

– สนับสนุนเรือพลาสติกพร้อมพาย และเรือท้องแบน 

อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

– เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลฯ เพื่อให้การสนับสนุน 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ Covid – 19 

จ.สุพรรณบุรี

– สนับสนุนเครื่องสูบส่งระยะไกลสูบน�้าจากห้วยกระเสียว 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าจากภาวะฝนแล้ง 

ของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ 7 หมู่บ้าน 

อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

– สนับสนุนเครื่องจักรกลฯ เหตุเพลิงไหม้สารเคมีโรงงานผลิต

โฟมและเม็ดพลาสติก บริษัท หมิงตี้เคมีคอล จ�ากัด อ.บางพลี 

จ.สมุทรปราการ

ศูนย์ ปภ. เขต 3 

ปราจีนบุรี

กรกฎาคม – กันยายน 

2564

ภัยแล้ง

อุทกภัย

อัคคีภัย

– ขุดเจาะบ่อน�้าตื้น จ�านวนสะสม 46 บ่อ เพื่อแก้ไขปัญหา

การขาดแคลนน�้า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

– สนับสนุนเครื่องจักรกลฯ ก�าจัดวัชพืชน�้าและเก็บผักตบชวา

ในคลองโสม และคลองโปร่งไผ่ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ 

จ.ปราจีนบุรี

– สนับสนุนเครื่องจักรกลฯ เหตุเพลิงไหม้สารเคมีโรงงานผลิต

โฟมและเม็ดพลาสติก บริษัท หมิงตี้เคมีคอล จ�ากัด อ.บางพลี 

จ.สมุทรปราการ

ศูนย์ ปภ. เขต 4 

ประจวบคีรีขันธ์

กรกฎาคม – กันยายน 

2564

ภัยแล้ง – สนับสนุนเครื่องจักรกลแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เทศบาล

ต�าบลบ้านกรูด และที่ว่าการอ�าเภอบางสะพาน 

อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
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โรคระบาด 

(Covid – 19)

อัคคีภัย

– สนับสนุนเครื่องจักรกลในการอ�านวยความสะดวกและฉีด

พ่นน�้ายาฆ่าเชื้อ Covid – 19 ในช่วงสถานการณ์การแพร่

ระบาดโรคติดเชื้อ Covid – 19 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

– สนับสนุนโฟมเคมี เหตุเพลิงไหม้ บริษัท หมิงตี้เคมีคอล จ�ากัด 

จ.สมุทรปราการ

ศูนย์ ปภ. เขต 5 

นครราชสีมา

กรกฎาคม – กันยายน 

2564

ภัยแล้ง

อุทกภัย

อัคคีภัย

– สนับสนุนเครื่องสูบระยะไกลสนับสนุนประปาหมู่บ้าน 

อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

– สนับสนุนรถบรรทุกน�้า แจกจ่ายน�้าเตรียมความพร้อม

รับมือภัยแล้งและอุทกภัย อ.สีดา จ.นครราชสีมา อ.เมือง 

จ.สุรินทร์

– สนับสนุนเครื่องสูบน�้า ขนาด 14 นิ้ว เพื่อเตรียมความพร้อม

อุทกภัย อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ อ.เมืองนครราชสีมา 

จ.นครราชสีมา

– สนับสนุนโฟมเคมี เหตุเพลิงไหม้ บริษัท หมิงตี้เคมีคอล จ�ากัด 

จ.สมุทรปราการ

ศูนย์ ปภ. เขต 6 

ขอนแก่น

กรกฎาคม – กันยายน 

2564

อุทกภัย – สนับสนุนเครื่องจักรกลฯ สูบน�้าเพิ่มประสิทธิภาพในการ

รองรับน�้า และก�าจัดวัชพืช โครงการเตรียมความพร้อมป้องกัน

อุทกภัยในเขตเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ อ.เมืองขอนแก่น 

จ.ขอนแก่น

– สนับสนุนเครื่องจักรกลเปิดทางน�้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการระบายน�้าบริเวณถนนสายหลัก เพื่อป้องกันน�้าท่วม

ถนนช่วงฝนตกหนัก อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ศูนย์ ปภ. เขต 7 

สกลนคร

กรกฎาคม – กันยายน 

2564

ภัยแล้ง

อุทกภัย

โรคระบาด 

(Covid – 19)

– สนับสนุนเครื่องจักรกลฯ เตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือ

ด้านอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยง และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้า 

บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน อ.อากาศอ�านวย 

อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

– สนับสนุนเครื่องจักรกลฯ โครงการ “จังหวัดสกลนคร 

และจิตอาสาฯ ร่วมใจสู้ภัยแล้ง” ปี 2564

– สนับสนุนเครื่องจักรกลฯ เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย 

อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

– เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลฯ เพื่อให้การสนับสนุน 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อ Covid – 19 

จ.สกลนคร



58

Department of Disaster Prevention and MitigationAnnual Report 2021

ศูนย์ ปภ.เขต ช่วงเวลา ภัย รายละเอียด

ศูนย์ ปภ. เขต 8 

ก�าแพงเพชร

กรกฎาคม – กันยายน 

2564

ภัยแล้ง

โรคระบาด 

(Covid – 19)

อัคคีภัย

– สนับสนุนเครื่องจักรกลฯ เตรียมความพร้อมสาธารณภัย 

ในพื้นที่รับผิดชอบ จ.พิจิตร จ.ตาก จ.ก�าแพงเพชร

– สูบน�้า ระยะทาง 3 กม. เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน�้า

อุปโภค บริโภค อ.สามเงา จ.ตาก

– สนับสนุนรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมเจ้าหน้าที่ ประสาน 

การขนย้ายและรับบริจาคสิ่งของ รพ. สนาม มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏก�าแพงเพชร จ.ก�าแพงเพชร

– สนับสนุนรถบรรทุกน�้าในการปฏิบัติงาน “พระราชทาน 

อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย” ร่วมใจฝ่าวิกฤต 

Covid – 19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

– สนับสนุนโฟมเคมี เหตุเพลิงไหม้ บริษัท หมิงตี้เคมีคอล จ�ากัด 

จ. สมุทรปราการ

ศูนย์ ปภ. เขต 9 

พิษณุโลก

กรกฎาคม – กันยายน 

2564

อุทกภัย

โรคระบาด 

(Covid – 19)

อัคคีภัย

– สนับสนุนเครื่องจักรกลฯ เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเตรียม

ความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จ.เพชรบูรณ์ 

จ.สุโขทัย จ.อุตรดิตถ์

– ก�าจัดวัชพืช ผักตบชวา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน�้า 

จ.พิษณุโลก

– เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลฯ เพื่อให้การสนับสนุน 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ Covid – 19 

จ.พิษณุโลก

– สนับสนุนรถผลิตน�้าดื่มให้กับประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน

– สนับสนุนโฟมเคมี เหตุเพลิงไหม้ บริษัท หมิงตี้เคมีคอล จ�ากัด

จ.สมุทรปราการ

ศูนย์ ปภ. เขต 10 

ล�าปาง

กรกฎาคม – กันยายน 

2564

อุทกภัย

โรคระบาด 

(Covid – 19)

– สนับสนุนเครื่องจักรกลฯ แจกจ่ายน�้าส�าหรับใช้อุปโภค

บริโภคให้แก่ประชาชน ในภาวะขาดแคลนน�้า อ.เถิน 

จ.ล�าปาง

– สนับสนุนเครื่องจักรกลฯ อ�านวยความปลอดภัย รพ.สนาม

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 

อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

– สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

งานตัดแต่งกิ่งต้นไม้ขนาดใหญ่ ณ สถานีต�ารวจภูธรแจ้ห่ม 

อ.แจ้ห่ม จ.ล�าปาง
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ศูนย์ ปภ. เขต 11 
สุราษฎร์ธานี

กรกฎาคม – กันยายน 
2564

โรคระบาด 
(Covid – 19)

ภัยแล้ง

อัคคีภัย

– ผลิตน�้าดื่มบรรจุขวด 45,000 ขวด สนับสนุนหน่วยงาน 
รพ.สนาม และอ�านวยความสะดวกด้านการขนย้าย
ประชาชนในช่วงสถานการณ์ Covid – 19 จ.พัทลุง 
และ จ.สุราษฎร์ธานี
– สนับสนุนเครื่องจักรกลฯ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และขาดแคลนน�้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่รับผิดชอบ
– สูบน�้าแก้ไขปัญหาขาดแคลนน�้าในพื้นที่ ต.กุแหระ 
อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช จ.สุราษฎร์ธานี จ.พัทลุง
– สนับสนุนรถดับไฟป่า เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้กุฏิพระ 
วัดน�้ารอบ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์ ปภ. เขต 12 
สงขลา

กรกฎาคม – กันยายน 
2564

โรคระบาด 
(Covid – 19)

อุบัติเหตุ
ทางถนน
อัคคีภัย

– สนับสนุนเครื่องจักรกลล้างท�าความสะอาดเมืองหาดใหญ่ 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ Covid – 19 
พื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
– ระงับเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกเกิดอุบัติเหตุตกสะพานคู่
ขนานทางลอดอุโมงค์ถนนสายเอเชีย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
– ร่วมระงับอัคคีภัยป้ายโฆษณา ถนนสามชัย อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา

ศูนย์ ปภ. เขต 13 
อุบลราชธานี

กรกฎาคม – กันยายน 
2564

ภัยแล้ง

อุทกภัย

โรคระบาด 
(Covid – 19)

– สนับสนุนรถบรรทุกน�้า อปท. เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน�้าอุปโภคบริโภค จ.อ�านาจเจริญ จ.อุบลราชธานี
– สนับสนุนเครื่องจักรกลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมอุทกภัย 
ในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด จ.ศรีสะเกษ จ.อ�านาจเจริญ 
จ.ยโสธร และ จ.อุบลราชธานี
– สนับสนุนเครื่องจักรกลฯ ด้านอุปโภคบริโภคตั้งครัวสนาม 
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ Covid – 19 อ.ศรีรัตนะ 
จ.ศรีสะเกษ
– เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลฯ เนื่องในโอกาส 
เสด็จพระราชด�าเนินของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
อ.น�้ายืน จ.อุบลราชธานี

ศูนย์ ปภ. เขต 14 
อุดรธานี

กรกฎาคม – กันยายน 
2564

อุทกภัย – สนับสนุนการก�าจัดวัชพืชเปิดทางน�้าป้องกันน�้าท่วม 
และรับมืออุทกภัย อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
– ร่วมฝึกซ้อมการกู้ภัยทางน�้ากับหน่วยทหารในพื้นที่ อ.เมือง
อุดรธานี จ.อุดรธานี
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โรคระบาด 
(Covid – 19)
ภัยแล้ง

– เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลฯ เพื่อให้การสนับสนุน 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ Covid – 19
– สนับสนุนเครื่องจักรกลฯ สูบน�้าเติมสระวัดเกษรศีลคุณ 
(วัดป่าบ้านตาด) เพื่อป้องกันการขาดแคลนน�้าในฤดูแล้ง

ศูนย์ ปภ. เขต 15 
เชียงราย

กรกฎาคม – กันยายน 
2564

อุทกภัย

ภัยแล้ง
โรคระบาด 
(Covid – 19)

– ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เปิดทางน�้า 
ก�าจัดสิ่งกีดขวางทางน�้า ร่องฮ่าง ล�าน�้าแม่แคบ ระยะทาง 
800 เมตร จ.แพร่
– สูบน�้าจากแม่น�้ากก บรรเทาความเดือดร้อน ขาดแคลนน�้า
– เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลฯ เพื่อให้การสนับสนุน 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ Covid – 19 
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

ศูนย์ ปภ. เขต 16 
ชัยนาท

กรกฎาคม – กันยายน 
2564

โรคระบาด 
(Covid – 19)
ภัยแล้ง

อัคคีภัย

– เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลฯ เพื่อให้การสนับสนุน 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ Covid – 19
– สูบน�้าลงแม่น�้าลาเพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศ 
– สูบน�้าเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน�้า อุปโภคบริโภค
– ติดตั้งเครื่องสูบส่งน�้า เพื่อสูบน�้าบรรเทาภัยแล้งเข้าคลอง 
ส่งน�้า ณ บริเวณโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาบรมธาตุ
ชัยนาท – สรรคบุรี (คลองขวา)
– สนับสนุนเครื่องจักรกลฯ เหตุเพลิงไหม้สารเคมีโรงงาน 

ผลิตโฟมและเม็ดพลาสติก บริษัท หมิงตี้เคมีคอล จ�ากัด

ศูนย์ ปภ. เขต 17 
จันทบุรี

กรกฎาคม – กันยายน 
2564

อุทกภัย

โรคระบาด 
(Covid – 19)

อัคคีภัย

– สนับสนุนรถปฏิบัติการขนย้ายผู้ประสบภัย ประจ�าจังหวัด 
เตรียมความพร้อมอุทกภัย อ.เมืองตราด จ.ตราด
– สนับสนุนเครื่องจักรกลในการขนน�้าประปา ให้แก่ 
รพ. สนาม ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ Covid – 19 อ.เมืองจันทบุรี 
จ.จันทบุรี

– สนับสนุนโฟมเคมี เหตุเพลิงไหม้ บริษัท หมิงตี้เคมีคอล จ�ากัด 
จ.สมุทรปราการ

ศูนย์ ปภ. เขต 18 
ภูเก็ต

กรกฎาคม – กันยายน 
2564

โรคระบาด 
(Covid – 19)

อุทกภัย

– สนับสนุนเครื่องจักรกลฯ ในการปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือ
ประชาชนจากผลกระทบจากโรคติดเชื้อ Covid – 19 ในพื้นที่
รับผิดชอบ จ.ภูเก็ต จ.ระนอง จ.พังงา จ.ตรัง
– สนับสนุนรถสูบน�้าท่วม เตรียมความพร้อมอุทกภัยในช่วง 
ฤดูฝน ปี 2564 ร่วมกับเทศบาลนครตรัง ในเขตพื้นที่
เศรษฐกิจ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
– ติดตั้งเครื่องสูบน�้าขนาด 14 นิ้วเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝน 
พื้นที่เศรษฐกิจป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต
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 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับ : ประชาชนในพ้ืนทีเ่ส่ียงภยั/พ้ืนทีป่ระสบภยัได้รบัการช่วยเหลืออย่างรวดเรว็

และทันสถานการณ์ สามารถลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 

และภาคเอกชน

ภาพแสดง : สนบัสนนุการปฏบิติัการเคร่ืองจักรกลสาธารณภยัในการป้องกนั

  และบรรเทาสาธารณภัย (กรกฎาคม - กันยายน 2564)
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 2.2.13 การแจ้งเตอืนภยัในรอบปี พ.ศ. 2564

  กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

ได้แจ้งเตอืนภัยล่วงหน้าผ่านทางโทรสารกองอ�านวยการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 

ในช่วงเดือน 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

จ�านวนท้ังส้ิน 61 คร้ัง ประกอบด้วย อทุกภยั จ�านวน 

24 ครั้ง น�้าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม จ�านวน 

24 ครั้ง และวาตภัย จ�านวน 13 ครั้ง และมีการ

รายงานแผ่นดินไหวผ่านทาง (SMS) จ�านวน 198 ครัง้ 

และทางโทรสาร (FAX) จ�านวน 116 ครั้ง 

ภาพแสดง : การแจ้งเตือนภัยในรอบปี พ.ศ. 2564
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 2.2.14 การชีแ้จงข้อราชการในการประชุม
ประจ�าเดือนของก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน
  สถานการณ์สาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น
ในระดบัพืน้ทีม่คีวามเสีย่งและส่งผลกระทบต่อความ
เสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนท่ี 
ซึง่กลไกส�าคญัในการจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยั
ในหมู่บ้าน/ชุมชน คือ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาท
หน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้อ�านวยการในพื้นที่ในการเตรียม
ความพร้อมรับมือสาธารณภัยในระดับพื้นท่ี ชุมชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ดงันัน้ การสร้างการรบัรูใ้นการจดัการ
ความเสีย่งจากสาธารณภัยในระดบัพืน้ทีใ่ห้กับก�านนั 
ผูใ้หญ่บ้านจงึเป็นสิง่ส�าคญั กรมป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัยจึงใช้เวทีการประชุมประจ�าเดือนของ
ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นเวทีกลางในการเสริมสร้าง
องค์ความรู้ บทบาทหน้าท่ีของก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน
ในฐานะเป็นผูช่้วยผูอ้�านวยการในพืน้ทีใ่นการจดัการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย การลดความเสียหาย
และความสญูเสยีในชวีติและทรพัย์สนิของประชาชน

ในพื้นที่ประสบสาธารณภัยให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน 
โดยศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต ร่วมกบั
ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
ได้ประสานนายอ�าเภอเพื่อขอเข้าร่วมการประชุม
ประจ�าเดอืนของก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน เพือ่ชีแ้จงข้อราชการ
ท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หรือการสร้างการรับรู้ในเร่ืองการจัดการความเส่ียง
จากสาธารณภัย ผลการด�าเนินงาน พบว่า จังหวัด
ที่ด�าเนินการครบทุกอ�าเภอ มีจ�านวน 43 จังหวัด 
735 อ�าเภอ และอ�าเภอที่ยังไม่ด�าเนินการ จ�านวน 
143 อ�าเภอ 
  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับ : ก�านนั 
ผู้ใหญ่บ้านมีองค์ความรู้ในการจัดการความเส่ียง
จากสาธารณภยัและสามารถบรหิารจดัการความเส่ียง
จากสาธารณภัย เตรียมความพร้อมในการรับมือ
ทัง้ก่อนเกดิภยั ขณะเกดิภยั และหลงัเกดิภยั ในระดบั
พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีปลอดภัย
อย่างยั่งยืน

ภาพแสดง : การสร้างการรับรู้ในเรื่องการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้กับก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน
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 2.2.15 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของส�านักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัด และศูนย์ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยเขต ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ได้จัดท�าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดและศูนย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 

ประจ�าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อ เพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานในระดับ

ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

และศูนย ์ป ้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 

และเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจให้

บคุลากรในหน่วยงานให้เกดิความตืน่ตวัในการพฒันา

และปรับปรุงกระบวนการท�างาน โดยก�าหนดให้

หน่วยงานทีเ่ข้ารบัการประเมนิ ได้แก่ ส�านกังานป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และศูนย์ป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยเขต มีการประเมินตนเอง 

(Self-Assessment) จ�านวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 

ในเดือนธนัวาคม 2563 ครัง้ท่ี 2 ในเดือนมีนาคม 2564 

และครั้งที่ 3 ในเดือนมิถุนายน 2564 ตามประเด็น

ค�าถามการประเมินประสิทธิภาพใน 4 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านระบบงาน 2) ด้านการเงินและงบประมาณ 

3) ด้านเครือข่าย และ 4) ด้านสถานที่ และการ

ประเมนิผลโดยผูว่้าราชการจงัหวดั (เฉพาะส�านกังาน

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั) และการตรวจ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 2 ระดับ 

ได้แก่ ระดบัศูนย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 

และระดับส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

จังหวัด ท่ีผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการของ

ศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต รวมจ�านวน

ทั้งสิ้น 36 หน่วยงาน และคณะกรรมการระดับกรม

พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ให้เหลือ จ�านวน 

3 ศูนย์ ปภ. เขต และ 3 จังหวัด ผลสรุปดังนี้

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก�าแพงเพชร 

80 คะแนน1

2

3

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา 

69.50 คะแนน

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา

67.50 คะแนน
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  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รบั : หน่วยงานมกีารเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการและการปฏบิตังิาน 

เพ่ือมุ่งเน้นในการตอบสนองความต้องการของประชาชน การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เสี่ยง

อย่างทันท่วงที สามารถลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงภัยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร

79.46 คะแนน1

2

3

ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี

69.50 คะแนน

ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี

77.68 คะแนน 

ภาพแสดง : การตรวจประเมินรางวัลระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และส�านักงานป้องกัน 

  และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
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 2.2.16 ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 

  (1) บนัทกึความเข้าใจความร่วมมอื

การด�าเนินงานด้านการบินร่วม 

  โ ดยกรมป ้ อ งกั นและบรร เทา

สาธารณภยัร่วมกบักองทพับก ประกอบด้วย บคุลากร

กองทัพบก ต�าแหน่งนักบิน และช่างอากาศยาน 

ปฏบัิตหิน้าทีป่ระจ�า ฮ.ปภ.32 มีการสนบัสนนุสถานที่

โรงเก็บอากาศยาน ทรัพยากรในการบิน วิทยาการ

ด้านการบิน การปรนนบัิติและซ่อมบ�ารงุ ให้ ฮ.ปภ.32 

มีความพร้อมปฏิบัติงาน และปฏิบัติภารกิจการบิน 

ฮ.ปภ.32 ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภาพแสดง : บันทึกความเข้าใจความร่วมมือการด�าเนินงานด้านการบินร่วม (กรมป้องกันและบรรเทา 

  สาธารณภัยร่วมกับกองทัพบก)

ได้บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายในการส่ังใช้มี

ประสิทธิภาพ และปลอดภัย โดยมีระยะเวลา

ความร่วมมือ 2 ปี

  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รบั : มคีวาม

ร่วมมือในการด�าเนินงานด้านการบินร่วม ระหว่าง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับกองทัพบก 

ในการปฏบิติัการบนิป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ด้วย ฮ.ปภ.32 ซ่ึงสามารถเข้าถึงพ้ืนท่ีประสบภัย

ทีเ่ข้าถงึยากได้อย่างรวดเรว็ คล่องตวั ทนัสถานการณ์ 

สามารถระงับเหตุการณ์สาธารณภัยให้ยุติหรือไม่ให้

ลกุลามขยายความเสยีหาย ประชาชนมคีวามปลอดภยั

  (2) บนัทกึความเข้าใจว่าด้วยความ

ร่วมมือในการขนส่งสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย

โดยอากาศยาน 

  เมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม 2563 กรมป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับบริษัท ไทยสมายล์ 

แอร ์เวย ์ จ�ากัด ในการขนส่งสิ่งของช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัโดยอากาศยานร่วมกนัให้การช่วยเหลอื

บรรเทาทกุข์แก่ผูป้ระสบภัยในประเทศไทยให้เป็นไป

อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และประชาชนได้รับการดูแล

อย่างดท่ีีสดุ โดยให้ความส�าคญักบัการเพ่ิมประสิทธภิาพ 

การสงเคราะห์ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เป็นไป

ตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการขนส่งสิ่งของ

ช่วยเหลือให้เข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างรวดเร็ว

ผ่านโครงข่ายการคมนาคมโดยอากาศยานซ่ึงในรอบปี

ที่ผ่านมา มีผลการด�าเนินงานน�าส่งสิ่งของช่วยเหลือ

ผู ้ประสบภัยโดยอากาศยาน อาทิเช่น ถุงยังชีพ 

เคร่ืองอุปโภคบริโภค วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการให้

ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยอากาศยานของ

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ากัด รวมทั้งสิ้น 16 

เที่ยวบิน ในพื้นที่ประสบภัยในประเทศไทย คิดเป็น

มูลค่าการวางพ้ืนท่ี ในการน�าส่งส่ิงของจ�านวน 

271,004 ช้ิน/ลงั/กล่อง/ชดุ/ตวั เป็นเงิน 167,658 บาท 
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  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รบั : เมือ่เกดิ

สาธารณภัยประชาชนผู ้ประสบภัยได้รับสิ่งของ

ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

ได้รับการดูแลชีวิตความเป็นอยู ่ โดยเฉพาะการ

ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้า ทั้งด้านอุปโภค

บริโภค ด้านการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือ 

เพ่ือให้ผู ้ประสบภัยสามารถด�ารงชีวิตท่ามกลาง

สถานการณ์ภัยได้

ภาพแสดง : การขนส่งสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยอากาศยาน
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  (3) บนัทกึความเข้าใจว่าด้วยความ

ร่วมมือด้านวิชาการ บูรณาการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั 

   เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับมูลนิธิ

ฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง (ป่อเต็กตึ๊ง) ลงนามบันทึก

ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพมหานคร 

ในการสร้างความเข้าใจบทบาทภารกจิภายใต้ระเบยีบ

และกฎหมาย ทักษะ และความเชีย่วชาญในการปฏบิติั

หน้าที่ของบุคลากรร่วมกัน ตลอดจนการบูรณาการ

เพือ่เสรมิสร้างศกัยภาพ ขดีความสามารถของเจ้าหน้าที่

และ/หรอือาสาสมคัรมลูนธิฯิ และเตรยีมความพร้อม

รับมือสาธารณภัยให ้สามารถบริหารจัดการ

และปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว

และมีประสทิธภิาพ โดยมีผูบ้รหิารและคณะกรรมการ

ของทั้ง 2 หน่วยงาน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี

ดังกล่าวกว่า 50 คน 

  ประโยชน ์ที่ประชาชนได ้รับ :  

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงาน

ภาคีเครือข่ายได้เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจ

และพฒันาความร่วมมอืร่วมกนั ซึง่จะท�าให้ประชาชน

มีความปลอดภัยจากสาธารณภัยมากยิ่งขึ้น  

   .

ภาพแสดง : พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย 

  ความร่วมมือด้านวิชาการบูรณาการ 

  ช่วยหลือผู้ประสบภัย
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  (4) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ

ใช ้ประโยชน ์ เคร่ืองจักรกลสาธารณภัยของ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อป้องกัน

และระงับอัคคีภัยในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่ข้างเคียง 

   เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2564  

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั โดยศนูย์ป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ 

ร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการใช้ประโยชน์

เครื่ อ งจั กรกลสาธารณภัยของกรมป ้องกัน

และบรรเทาสาธารณภยั เพือ่ป้องกนัและระงบัอคัคภียั

ในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลเมอืงหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขัีนธ์ 

และพื้นที่ข้างเคียง ณ ห้องประชุมเรศด�าริห์ ชั้น 3 

อาคารส�านกังานเทศบาลเมอืงหวัหนิ โดยมผู้ีบริหาร

ทัง้ 2 หน่วยงาน เข้าร่วมเป็นสกัขพียานในพธิดีงักล่าว 

โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 1 ปี

   ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ : 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงาน

ภาคีเครือข่ายได้เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจ 

เพือ่ป้องกนัและระงับอคัคภัียในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลเมอืง 

ซ่ึงจะท�าให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากอัคคีภัย

มากยิ่งขึ้น 

ภาพแสดง : พธิลีงนามบนัทกึความเข้าใจว่าด้วยการใช้ประโยชน์เคร่ืองจักรกลสาธารณภยัของกรมป้องกนั 

  และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน  

  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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  (5) บันทึกความเข ้าใจว ่าด ้วย

ข้อก�าหนดและเงื่อนไข ส�าหรับการจัดตั้งและการ

ปฏิบัติงานของคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกล

ของอาเซียนภายใต้โครงการ DELSA 

   เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงนามบันทึก

ความเข้าใจว่าด้วยข้อก�าหนดและเงื่อนไขส�าหรับ

การจัดตั้งและการปฏิบัติงานของคลังเก็บสิ่งของ

ช่วยเหลอืทางไกลของอาเซยีนภายใต้โครงการ DELSA 

ร่วมกับผู้อ�านวยการบรหิารศนูย์ประสานงานอาเซยีน 

เพือ่ความช่วยหลอืด้านมนษุยธรรมเกีย่วกบัการจัดการ

ภยัพบิตั ิAHA Centre ณ ห้องกองบญัชาการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยมีผู ้บริหาร

และเจ้าหน้าท่ีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว 

   ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ : 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงาน

ภาคีเครือข่ายได้เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจ

และพฒันาความร่วมมอืร่วมกนั ซึง่จะท�าให้ประชาชน

มีความปลอดภัยจากสาธารณภัยมากยิ่งขึ้น 

ภาพแสดง : พธิลีงนามบนัทกึความเข้าใจว่าด้วยข้อก�าหนดและเง่ือนไขส�าหรับการจัดต้ังและการปฏบิติังาน 

  ของคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียนภายใต้โครงการ DELSA
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  (6) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ

ก�าหนดแนวทางการผลติบคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญ

และช�านาญด้านการจัดการสาธารณภัย โดยเน้น

การปฏิบัติ การสร้างผู ้เชี่ยวชาญ การพัฒนา

งานวิจัย และองค ์ความรู ้ด ้านการป ้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 

   เมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2564 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร ่วมกับ

มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช ลงนามบนัทกึความเข้าใจ

ว่าด้วยการก�าหนดแนวทางการผลิตบุคลากรที่มี

ความเช่ียวชาญและช�านาญ ด ้านการจัดการ

สาธารณภยั โดยเน้นการปฏบัิต ิการสร้างผูเ้ชีย่วชาญ 

การพฒันางานวิจยั และองค์ความรู ้ด้านการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั ณ ห้องประชมุมหาวทิยาลยั

นวมินทราธิราช โดยมีผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน 

เข้าร่วมเป็นสกัขพียานในพธิดัีงกล่าว โดยมรีะยะเวลา

ความร่วมมือ 4 ปี

   ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ : 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงาน

ภาคีเครือข่ายได้เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจ

และพฒันาความร่วมมอืร่วมกนั ซึง่จะท�าให้ประชาชน

มีความปลอดภัยจากสาธารณภัยมากยิ่งขึ้น 

ภาพแสดง : พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการก�าหนดแนวทางการผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ 

  และช�านาญด้านการจัดการสาธารณภัย โดยเน้นการปฏิบัติ การสร้างผู้เชี่ยวชาญ การพัฒนา 

  งานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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2.3 การพัฒนาระบบงานด้านดิจิทัล 

 2.3.1 เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนแจ้งเหตุ

ด่วนสาธารณภัยผ่าน LINE 1784 

   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ได้ด�าเนินการโครงการพัฒนาระบบรับแจ้งเหตุ

สาธารณภัยผ่านระบบพูดคุยอัตโนมัติ (Chatbot) 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการจัดท�า

ระบบรับแจ้งเหตุสาธารณภัยจากประชาชนผ่าน 

Line Application จัดท�าระบบรายงานสถิติ

การแจ้งเหตุ สรุปผลและวิเคราะห์ การท�างาน 

และจัดท�าระบบสอบถามเหตุสาธารณภัยในพื้นท่ี

ส�าหรับประชาชนผ่านระบบ Line Chatbot เพือ่เป็น

ช่องทาง การแจ้งเหตุภัยพิบัติท่ีสะดวก รวดเร็ว 

จากภาคประชาชน และช่องทางการแจ้งเตือน

ภัยพิบัติถึงประชาชนท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงสามารถ

เพิ่มข้อมูลประกอบการแจ้งที่ชัดเจน เช่น ภาพถ่าย 

หรือต�าแหน่งที่ประสบเหตุได้ ตลอดจนผู้แจ้งเหตุ

สามารถติดตามความคืบหน้าของการด�าเนินการได้ 

   ประโยชน ์ที่ ประชาชนได ้ รับ  : 

ประชาชนมีช่องทางการแจ้งเหตุ และการแจ้งเตือน

ทีส่ะดวก รวดเรว็สามารถเพิม่ข้อมลูประกอบการแจ้ง

ที่ชัดเจน ติดตามความคืบหน้าของการด�าเนินการ 

ช่วยเหลอืหรอืบรรเทาเหต ุแปลงข้อมลูเหตสุาธารณภยั

ที่รับแจ้งเป็นดิจิทัล ส่งเสริมให้เกิดข้อมูลสถิติ

ที่ช่วยให้ผู้บริหารวิเคราะห์ และวางแผนนโยบายได้ 

ซ่ึงระบบที่พัฒนาขึ้นจะท�าให้ประชาชนมีความ

สะดวกสบายและเข้าถึง การแจ้งเหตุสาธารณภัย

ด้วยตัวเองอย่างง่าย 

ภาพแสดง : โครงการพัฒนาระบบรับแจ้งเหตสุาธารณภยัผ่านระบบพดูคุยอตัโนมัติ (Chatbot) ของกรมป้องกัน 

  และบรรเทาสาธารณภัย
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 2.3.2 การปรับปรุง/พัฒนา Website/

การเผยแพร่ข่าวสาร 

   โครงการบ�ารุงรักษาระบบบริหาร

จัดการเวบ็ไซต์และข้อมลูด้านการเตอืนภยั กรมป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัยได้ด�าเนินการบ�ารุงรักษา 

ดแูล เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย อปุกรณ์ต่อพ่วงของ

ระบบเว็บไซต์ และข้อมูลด้านการเตือนภัย บ�ารุง

รักษา/ปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ 

ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านการเตือนภัย 

และบ�ารุงรักษา/ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ และข้อมูล

ด้านการเตือนภัย ซึ่งสามารถให้บริการข้อมูล

ด้านการเตอืนภยัได้ตลอด 24 ชัว่โมง รองรับการใช้งาน

ระบบผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีระบบตรวจสอบ

อปุกรณ์เครือข่ายภายในได้อย่างทัว่ถงึและครบถ้วน 

   ประโยชน ์ที่ ประชาชนได ้ รับ  : 

ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการแจ้งเตือนภัย

อย่างรวดเร็ว และติดตามรายงานสถานการณ์ภัยต่างๆ 

ได้ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และประชาชน

สามารถเรียนรู้วธีิปฏบิติัตนการรับมอืสถานการณ์ภยั

ต่างๆ 

ภาพแสดง : การปรบัปรงุ/พฒันา Website/การเผยแพร่ข่าวสาร : โครงการบ�ารงุรกัษาระบบบรหิารจดัการ 

  เว็บไซต์และข้อมูลด้านการเตือนภัย
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2.4 การพัฒนาบุ คลากรด ้ านการป ้ อ งกั น

และบรรเทาสาธารณภัย 

 2.4.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรม

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   ด�าเนินการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์

ผ่านระบบ Zoom Room โดยการเรียนรู้ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (Interactive E-Learning) เพื่อให้

บุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

และภาคีเครือข่ายได้พัฒนาและศึกษาเรียนรู้ด้วย

ตนเองอย่างต่อเน่ือง มีกรอบความคิดและทักษะ

ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่

และต�าแหน่งของตนเองได้อย่างมปีระสทิธิภาพ จ�านวน 

4 หลักสูตร มีผู้ผ่านการอบรม จ�านวน 1,239 คน 

ดังนี้

  - หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จ�านวน 7 โครงการ ประกอบด้วย

   b โครงการที ่1 : แนวทางการปฏบิติั

ตามกฎกระทรวงก�าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อ

จัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและ

แนวทางการปฏิบัตงิาน เมือ่วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 

มีผู้ผ่านการอบรม จ�านวน 206 คน

   b โครงการที่ 2 : การสร้างแผนที่

ความคดิ (Mind Mapping) เม่ือวนัที ่3 สงิหาคม 2564 

มีผู้ผ่านการอบรม จ�านวน 126 คน

   b โครงการที่ 3 : ศิลปะการพูด

เพือ่สร้างความเข้าใจและประสทิธภิาพในการท�างาน 

ระหว่างวันที่ 4 และ 6 สิงหาคม 2564 มีผู้ผ่าน

การอบรม จ�านวน 138 คน

   b โครงการที่ 4 : เทคนิคการ

ประสานงานและการสือ่สาร เมือ่วนัที ่9 สงิหาคม 2564 

มีผู้ผ่านการอบรม จ�านวน 168 คน

   b โครงการที่ 5 : การสอนงาน

และตดิตามงาน ระหว่างวนัที ่14 - 15 สงิหาคม 2564 

มีผู้ผ่านการอบรม จ�านวน 126 คน

   b โครงการที ่6 : เทคนิคการน�าเสนอ

อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 

มีผู้ผ่านการอบรม จ�านวน 173 คน

   b โครงการที่ 7 : การปรับเปลี่ยน

กระบวนทัศน์และพัฒนาภาวะผู้น�า ระหว่างวันที่ 

19 - 20 สิงหาคม 2564 มีผู้ผ่านการอบรม จ�านวน 

155 คน

   ประโยชน ์ที่ ประชาชนได ้ รับ  : 

บุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ได้พัฒนาตนเองเพ่ือให้มีความรู้ ทักษะในระดับ

ที่สามารถน�าเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ในการ

ปฏิบัติงานและสนับสนุนการพัฒนาผู้อื่นได้อย่าง

ต่อเนื่อง สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมการท�างาน 

และจัดการฝึกอบรมที่ทันสมัยแก่ประชาชน เพื่อให้

มีการเชื่อมโยงการท�างานข้อมูลข้ามหน่วยงาน 

สามารถสร้างหลกัสตูรการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบเปิด

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม 
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ภาพแสดง : การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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  - หลกัสตูรเจ้าหน้าทีบ่รหิารงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย (จบ.ปภ.) รุ่นที่ 18 

   ด�าเนนิการระหว่างวนัท่ี 2 พฤศจกิายน 

– 4 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร 

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือเพิ่ม

สมรรถนะในการปฏิบัติงานและการสร้างความรู้

ความตระหนกั เพือ่เตรยีมความพร้อมในการจดัการ

สาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ผ่าน

การฝึกอบรมจ�านวน 46 คน แบ่งเป็น เพศชาย 20 คน 

เพศหญิง 26 คน 

   ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รบั : ผูส้�าเรจ็

การฝึกอบรมได้รับความรู ้ ทักษะและเทคนิค 

การปฏิบัติงานที่ทันสมัย เพื่อน�าไปใช้ในการเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ผูส้�าเรจ็การฝึกอบรม

ได้มโีอกาสแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ท่ีจะ

เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงมีความ

สามารถในการบริหารงานและบริหารบุคลากร

ในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพแสดง : การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (จบ.ปภ.) รุ่นที่ 18
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  - หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยัตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

   ด�าเนินการระหว่างวันที่ 26 – 30 

ตุลาคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อพัฒนาความรู้ 

ความเข้าใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

หลักเกณฑ์การแต ่งตั้ งและปฏิบัติหน ้าที่ของ

เจ ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พ.ศ.2553 ให้ประพฤติ ปฏิบัติถูกต้อง เหมาะสม

ตามหลักกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้มี

ความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้ร่วมงาน 

และสามารถวางแผนและก�าหนดกจิกรรม คาดการณ์

ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยมีผู ้ผ่าน

การฝึกอบรมจ�านวน 65 คน แบ่งเป็น เพศชาย 37 คน 

เพศหญิง 28 คน

   ประโยชน ์ที่ ประชาชนได ้ รับ  : 

ประชาชนจะได้รับการช่วยเหลอืจากเจ้าหน้าทีร่ะดบั

ปฏิบัติการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ทีม่ศีกัยภาพในการปฏบิตังิานตามระเบยีบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง และปฏิบัติ

หน้าทีข่องเจ้าพนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

พ.ศ.2553

ภาพแสดง : การฝึกอบรมหลกัสตูรเจ้าพนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
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  - หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 17 

   ด�าเนินการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์

ผ่านระบบ Zoom Room แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 

ระยะที ่1 ระหว่างวันที ่1 เมษายน - 12 มถินุายน 2564 

และระยะท่ี 2 ระหว่างวนัที ่17 สงิหาคม - 3 กนัยายน 

2564 เพ่ือเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานและการ

สร้างความรู้ ความตระหนัก เพื่อเตรียมความพร้อม

ในการจัดการสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรม จ�านวน 36 คน แบ่งเป็น 

เพศชาย 16 คน เพศหญิง 20 คน 

   ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รบั : ผูส้�าเรจ็

การฝึกอบรมได้รับองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน 

แนวคิดในการประสานงานและมีทักษะในการ

บริหารจัดการสาธารณภัย ได้มกีารแลกเปลีย่นทศันะ 

ตลอดจนประสบการณ์การท�างานทีจ่ะเป็นประโยชน์

ต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีหน่วยงานภาคีเครือข่าย

ด้านการจัดการสาธารณภัยท่ีมีความเข้มแข็งยิ่งข้ึน 

สามารถบริหารงานในความรับผิดชอบของผู้บังคับ

บญัชาระดบักลาง และมคีวามพร้อมทีจ่ะเลือ่นระดบั

ไปสู่ต�าแหน่งบริหารที่สูงขึ้น สามารถปฏิบัติงาน

ด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ

และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพแสดง : การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 17
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 2.4.2 การพัฒนาศักยภาพทีมชุดค้นหา

และกู้ภัยในเมืองแห่งชาติ (National Urban 

Search and Rescue : USAR) ประกอบด้วย

   - โครงการฝึกอบรมทบทวนทีม

ค้นหาและกูภ้ยัในเขตเมอืงขนาดกลาง (Medium 

USAR Team) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

    ด�าเนนิการฝึกอบรมให้กบัเจ้าหน้าที่

ผู ้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีด้านการค้นหา

และกู ้ภัยประจ�าชุดค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง

ขนาดกลาง เพือ่ให้เจ้าหน้าทีป่ระจ�าทมีค้นหาและกูภ้ยั 

มีความรู้ ทักษะต่างๆ ท่ีจ�าเป็นในการปฏิบัติงาน

มคีวามเป็นมาตรฐานสากล ทนัสมยั ทนัต่อเหตกุารณ์

และเป็นองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติที่เป็นปัจจุบัน  

สามารถบูรณาการการปฏิบัติงานกับหน่วยงาน

เครอืข่าย และทมีค้นหาและกูภ้ยัในระดบันานาชาติ 

ได้เป็นอย่างด ีเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการตอบโต้

สถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น โดยฝึกอบรม จ�านวน 

3 รุ่น มีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น จ�านวน 102 คน 

ประกอบด้วย ด้านการบรหิารจดัการ (Management) 

ให้แก่เจ้าหน้าท่ีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ในส่วนกลาง ศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 

และส�านกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวดั 

จ�านวน 1 รุ่น มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จ�านวน 30 คน 

และด้านการค้นหาและกูภ้ยั (Search and Rescue) 

ให ้แก ่เจ ้าหน้าท่ีของกรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย ส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กรุงเทพมหานคร และบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ 

เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จ�ากัด จ�านวน 2 รุ่น 

มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จ�านวน 72 คน

    ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ : 

ประเทศไทยมีเจ้าหน้าที่ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขต

เมืองขนาดกลางที่มีองค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐาน

การปฏิบัติงานที่เหมาะสม ทันสมัยต่อเหตุการณ์ 

มีความพร ้อมในการเผชิญเหตุและช ่วยเหลือ

ผู ้ประสบภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน 

ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

จากภัยพิบัติได้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม

มาตรฐาน INSARAG พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ทัง้ในและต่างประเทศอย่างรวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพ 

ภาพแสดง : การฝึกอบรมการพัฒนา 

  ศักยภาพทีมชุดค ้นหา 

  และกู้ภัยในเมืองแห่งชาต ิ 

  (National Urban Search  

  and Rescue : USAR)
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  - โครงการฝึกทดสอบการเคลื่อนย้าย

ก�าลงัพลทมีค้นหาและกูภั้ยในเขตเมอืงขนาดกลาง 

(Medium USAR Team) 

   การพฒันาศักยภาพโดยการฝึกทดสอบ

การเคลื่อนย้ายก�าลังพลทีมค้นหาและกู้ภัยในเขต

เมืองขนาดกลาง (Medium USAR Team) ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด�าเนินการจัดฝึกอบรม

ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ี

ประจ�าทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองขนาดกลาง 

ประกอบด้วยหน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

ส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั กรงุเทพมหานคร 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

มลูนธิิ พลเอก ชาตชิาย ชณุหะวณั และบรษัิทเอน็พซี ี

เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จ�ากัด 

เพือ่เจ้าหน้าท่ีประจ�าทมีค้นหาและกูภ้ยั มีความพร้อม

ในการปฏิบัติหน ้าที่ ในสถานการณ์เผชิญเหตุ

สาธารณภัย และสามารถเคล่ือนย้ายก�าลังพล

ไปช ่วยเหลือพื้ น ท่ีประสบสาธารณภัยทั้ ง ใน 

และต่างประเทศ รวมทัง้เป็นการสร้างความเชือ่มัน่ว่า

ทมีสามารถออกเดินทางไปปฏิบัติภารกจิภายในระยะ

เวลาที่ก�าหนด หลังได้รับการร้องขอความช่วยเหลือ

โดยด�าเนินการฝึกอบรม จ�านวน 1 รุ่น 50 คน 

   ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับ : เจ้าหน้าที่

ทมีค้นหาและกูภ้ยัในเขตเมอืงขนาดกลาง ทีม่คีวามพร้อม

ในการวางแผนการปฏบิติังาน การจดัเตรยีมอปุกรณ์

เครื่องมือ และเข้าใจกระบวนการเคลื่อนย้ายก�าลัง

ไปยงัพืน้ทีส่ามารถเคลือ่นย้ายก�าลงั สามารถเดนิทาง

ไปช่วยเหลือพ้ืนทีท่ีป่ระสบภยัได้รวดเร็วและทนัเวลา

ตามมาตรฐาน INSARAG ส่งผลให้ประชาชน

มีความปลอดภัยและประเทศไทยได้รับการยอมรับ

ในระดับนานาชาติ 

ภาพแสดง : การฝึกทดสอบการเคลื่อนย้ายก�าลังพลทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองขนาดกลาง 

  (Medium USAR Team)
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 2.4.3 การ พัฒนาศักยภาพเค รือข ่ าย

และประชาชนในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

   - โครงการเสรมิสร้างศกัยภาพชมุชน

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    ด�าเนินการฝึกอบรมกระบวนการ

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเตรียม

ความพร้อมป้องกัน รับรู ้วิธีการแจ้งเตือนภัย 

บริหารจัดการสาธารณภัยของชุมชน/หมู ่บ ้าน 

อย่างเป็นระบบ ให้ชุมชน/หมู่บ้านในพื้นท่ีเสี่ยงภัย

มีความสามารถในการจัดท�าแผนการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน/หมู ่บ ้าน/

แผนการเฝ้าระวงัภยั โดยชมุชน/หมูบ้่านคดิเอง ท�าเอง 

และใช้ทรัพยากรของชุมชน/หมู ่บ ้าน อย่างมี

ประสทิธภิาพ และเกดิเครอืข่ายความร่วมมอืในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างประชาชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับในการบริหาร

จัดการสาธารณภัย จ�านวน 68 จังหวัด 21 รุ่น 447 

ชุมชน/หมู่บ้าน และด�าเนินการฝึกอบรมการจัดการ

ปัญหาการอยูร่่วมกนัอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง

และการเฝ้าระวงัช้างในพืน้ทีเ่สีย่งภัยจากช้าง จ�านวน 

6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 

จันทบุรี สระแก้ว และจังหวัดตราด 

    ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ : 

เกิดเครือข ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ระหว่างชุมชน/หมูบ้่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ภาคราชการ ภาคเอกชน และผู้น�าชุมชน/หมู่บ้าน 

มีคณะกรรมการหมู ่บ ้าน (กม.) ท่ีมีศักยภาพ

และความเข้มแขง็สามารถประสานขอรบัและให้ความ

ช่วยเหลอืประชาชนในชมุชน/หมูบ้่านได้อย่างรวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพ ก่อนที่หน่วยงานภายนอก

จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ รวมท้ังชุมชน/หมู่บ้าน

เสีย่งภยัมคีวามพร้อมในการป้องกนัภยัพบิตัสิามารถ

บริหารจัดการ และลดความเสียหายเมื่อเกิด

สาธารณภัยขึ้น

ภาพแสดง : การฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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   - โครงการรวมพลคนกู ้ภัยของ

องค์การสาธารณกุศล ประจ�าปี 2564

    ด�าเนนิการฝึกอบรมรวมพลคนกู้ภัย 

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงาน

จากศูนย ์ป ้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 

ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

อ�าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การ

สาธารณกุศลด้านการบรรเทาสาธารณภัยที่อยู ่

ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภยั เขต 1-18 เพือ่เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ

เ ก่ียวกับระบบการบริหารจัดการสาธารณภัย 

และแนวทางการบูรณาการประสานการปฏิบัติงาน

อาสาสมัครในภาวะฉุก เฉินร ่ วมกัน ภายใต ้

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

โดยด�าเนินการจัดฝึกอบรมรุ ่นที่ 1 ณ จังหวัด

นครราชสีมา มีกลุ ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 

จ�านวน 91 คน และรุ่นที่ 2 ณ จังหวัดอุบลราชธานี 

มีกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 89 คน 

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมป ้องกัน

และบรรเทาสาธารณภยัได้ปรบัรปูแบบการฝึกอบรม

แบบเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ 

Zoom Room รุน่ที ่3 – 18 ในศนูย์ป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยัเขตทีเ่หลือ 16 แห่ง รุน่ละ 1 วนั รวมจ�านวน 

ผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 6,604 คน 

    ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ : 

เกิดการบูรณาการการประสานการปฏิบัติงาน

ระหว่างเครือข่ายด้านการบรรเทาสาธารณภัย

ร ่ วมกั น ในแต ่ ละระดั บอย ่ า ง เป ็ น เอกภาพ 

สามารถประสานการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเป็น

ระบบมีมาตรฐานในการท�างาน สามารถเข้าถึง

จุดเกิดเหตุได ้รวดเร็ว ส ่งผลให้เกิดบริการที่ดี 

ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบและผู้ประสบภัยได้รับ

การช่วยเหลอือย่างรวดเร็ว ช่วยลดผู้บาดเจ็บและลด

ความสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน

ภาพแสดง : การฝึกอบรมโครงการรวมพลคนกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศล ประจ�าปี 2564
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   - โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

    ด�าเนนิการฝึกอบรม อปพร. จ�านวน 

2 รุ่น 70 คน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการค้นหา

และกูภ้ยัทีม่ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ และมกี�าลงั อปพร. 

ทีส่ามารถสนบัสนนุการปฏบิตังิานทมี Urban Search 

and Rescue Team ตามมาตรฐาน INSARAG 

ประกอบด้วย

    b รุ ่นที่ 1 เข้ารับการฝึกอบรม

ประกอบด้วย อปพร. ในสังกัดศูนย ์  อปพร. 

กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ศูนย์ อปพร. เขตสายไหม 

ดุสิต ราษฎร ์บูรณะ บางกอกน้อย บางบอน 

หนองจอก ประเวศ และป้อมปราบศัตรพู่าย จ�านวน

รวมทั้งสิ้น 30 คน 

    b รุ่นที่ 2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู สังกัด

กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ส�านักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์และ อปพร. 

จากจังหวัดกระบี่ จันทบุรี เชียงราย นครสวรรค์ 

พระนครศรอียธุยา ปทมุธาน ีเพชรบรูณ์ และจงัหวดั

สระบุรี จ�านวนรวมทั้งสิ้น 40 คน

    ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ : 

ประชาชนได้รบัความปลอดภยัจากการทีศ่นูย์ อปพร. 

จังหวัด มี อปพร. ที่มีศักยภาพด้านการค้นหา

และกูภ้ยัทีม่ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ และมกี�าลัง อปพร. 

ทีส่ามารถสนบัสนนุการปฏบิตังิานทมี Urban Search 

and Rescue Team ตามมาตรฐาน INSARAG ภาพแสดง : การฝึกอบรมโครงการเสริมสร้าง 

  ประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัย 

  ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
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   -  โครงการเสรมิสร้างความเข้มแข็ง

ของเยาวชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

    ด�าเนินการฝึกอบรมนักเรียนระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนท่ีอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงภัย 

เพือ่ให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจและความตระหนกั

ในการลดความเสีย่งจากสาธารณภยั รวมทัง้มทีกัษะ

สามารถใช้ชีวิตที่ปลอดภัย ได้รับประสบการณ์ตรง

จากการฝึกปฏิบตัไิปถ่ายทอดให้กับเพือ่นร่วมสถาบนั 

บคุคลในครอบครัว และชมุชนของตนเอง สร้างเครือข่าย

เด็กและเยาวชนการป้องกันสาธารณภัยให้เข้ามา

มส่ีวนร่วมในการเฝ้าระวงั แจ้งเตอืนภยั และช่วยเหลือ

กนัเองได้ในเบือ้งต้น รวมทัง้ครู อาจารย์ และบคุลากร

ทางการศึกษาในโรงเรียน มีการเตรียมพร้อมรับมือ

กับสาธารณภัยและสามารถจัดท�าแผนป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภยัในโรงเรยีนตามความเสีย่งภยั

ในแต่ละพ้ืนที ่จ�านวน 6 แห่ง ภายใต้ความรับผิดชอบ

ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 

สกลนคร เขต 9 พิษณุโลก เขต 13 อุบลราชธานี 

เขต 14 อุดรธานี เขต 15 เชียงราย และเขต 16 

ชัยนาท ซ่ึงด�าเนินการแห่งละ 1 รุ่น รวม 6 รุ่น 

รุ่นละ 40 - 50 คน 

    ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ : 

เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการด�าเนินชีวิต

ท่ีปลอดภยัมส่ีวนร่วมในการส่ือสารเฝ้าระวงัและแจ้ง

เตือนภยัภายในโรงเรยีน ครไูด้รบัความรู ้มกีารเตรยีม

พร้อมรับมือกับภัยพิบัติ โดยจัดท�าแผนป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรยีน และแผนเผชญิเหตุ

ฉุกเฉินในโรงเรียน เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนมีความ

ปลอดภยั และเกดิเครอืข่ายในการเตรยีมความพร้อม

รับมือกับภัยพิบัติ

ภาพแสดง : การฝึกอบรมโครงการเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของเยาวชนในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
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   - โครงการศนูย์เตรียมพร้อมป้องกนั

ภัยประจ�าชุมชน/หมู่บ้าน 

    ด�าเนินการจัดการฝึกอบรมให้กับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน 

(กม.) ผูน้�าชมุชน อาสาสมคัรป้องกนัภัยฝ่ายพลเรอืน 

(อปพร.) ทมีกูช้พีกูภ้ยัประจ�าต�าบล (OTOS) มสิเตอร์

เตือนภัย กลุ่มสมาชิกองค์การสาธารณกุศล มูลนิธิ

ต่างๆ ในพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด

นครศรีธรรมราช ยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี 

จังหวัดละ 3 รุ่น รวมจ�านวน 9 รุ่น รุ่นละ 50 คน 

รวมท้ังสิน้ 450 คน เพือ่ชมุชน/หมูบ้่านในพืน้ทีเ่สีย่งภยั

มีสถานทีใ่ห้ประชาชนและหน่วยงานภาครฐั สามารถ

บรหิารจดัการสาธารณภัยในเขตพืน้ทีร่่วมกนัได้อย่าง

มปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มกีารจดัตัง้ศนูย์เตรยีมพร้อม

ป้องกันภัยของชุมชน/หมู่บ้านเพื่อเป็นศูนย์กลาง

ในการเตรียมพร้อมป้องกันภัยแก่ชุมชนในบริเวณ

ใกล้เคียง 

    ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ : 

ประชาชนสามารถบรหิารจดัการสาธารณภยัภายใน

ชมุชนได้อย่างเข้มแขง็และยัง่ยืน โดยได้รบัความร่วมมอื

จากหน่วยงานภาครฐัทีไ่ด้เข้ามามส่ีวนร่วมสนบัสนนุ 

และส่งเสริมให้การจัดการสาธารณภัยในพื้นที่

เป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้เกดิการบรูณาการ

ระหว่างจังหวัด องค ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

และเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน

ภาพแสดง : การฝึกอบรมโครงการศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจ�าชุมชน/หมู่บ้าน
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   - โครงการฝึกอบรมเพิม่ศักยภาพทมี
กู้ชีพกู้ภัย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    ด�าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร
การกู้ภัยในกระแสน�้าเช่ียว (Swiftwater Flood 
Rescue) ด�าเนินการฝึกอบรมให้ทีมกู้ภัยประจ�า
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเครอืข่ายอาสาสมคัร
ด้านสาธารณภัย ให้มีศักยภาพ ทักษะ ความรู้ด้าน
การกู ้ภัยในกระแสน�้าเชี่ยว สามารถน�าความรู ้
ไปประยกุต์ใช้ในการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัภายในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัดและท้องถ่ินได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวดเรว็
และทนัต่อสถานการณ์ รวมถึง เกิดความร่วมมอืของ
เครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
การปฏิบัติการกู ้ ภัยระหว่างเจ ้าหน้าท่ีภาครัฐ
และอาสาสมคัรภาคประชาชนทีเ่ข้มแข็ง โดยด�าเนนิการ
ฝึกอบรม จ�านวน 3 รุน่ มผีูผ่้านการฝึกอบรม จ�านวน 
79 คน ดังนี้
    b รุ่นที่ 1 ด�าเนินการระหว่างวันที่ 
12 - 16 กรกฎาคม 2564 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท 
ต�าบลหินตั้ ง  อ�าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก มีผู ้ เข ้ารับการฝึกอบรมจากจังหวัด
นครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี จ�านวน 28 คน 

    b รุ่นที่ 2 ด�าเนินการระหว่างวันที่ 
19 - 23 กรกฎาคม 2564 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท 
ต�าบลหินตั้ ง  อ�าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก มีผู ้ เข ้ารับการฝึกอบรมจากจังหวัด
นครราชสีมา และจังหวัดสระบุรี จ�านวน 21 คน 
    b รุ่นที่ 3 ด�าเนินการระหว่างวันที่ 
2 - 6 สิงหาคม 2564 ณ ภูมนตรา รีสอร์ท ต�าบลหินตั้ง 
อ�าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก มีผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมจากจังหวัดนครนายก และจังหวัด
ปราจีนบุรี จ�านวน 30 คน 
    ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รบั : จงัหวัด
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทีมบุคลากรด้าน
การกู้ภัยที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการ
ช่วยเหลือผู ้ประสบภัยทางน�้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกระแสน�า้เชีย่วและน�า้ป่าไหลหลากซ่ึงจะส่งผลให้
ผู ้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือโดยเร็ว ทันต่อ
สถานการณ์และมีความปลอดภัย เกิดเครือข่าย
ความร่วมมอืด้านการปฏบิตักิารค้นหาและกู้ภยัระหว่าง
เจ้าหน้าทีภ่าครฐัและอาสาสมคัรภาครฐั ภาคเอกชน 
รวมทั้งองค์การสาธารณกุศลที่เข้มแข็ง ประชาชน

มีความปลอดภัยจากสาธารณภัยอย่างยั่งยืน 

ภาพแสดง : โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพทีมกู้ชีพกู้ภัย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : หลักสูตร 

  การกู้ภัยในกระแสน�้าเชี่ยว (Swiftwater Flood Rescue)
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 2.4.4 โครงการเพ่ิมศกัยภาพในการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัยของผู ้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี)

   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ได้ด�าเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยของนายกเทศมนตรี 

(ผู้อ�านวยการท้องถ่ิน) เป็นการฝึกอบรมรูปแบบ

ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Room จ�านวน 2 รุ่น 

ได้แก่ รุน่ที ่1 ระหว่างวนัที ่19 – 23 กรกฎาคม 2564 

และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันท่ี 1 – 3 กันยายน 2564 

เพือ่ให้ผูบ้รหิารท้องถ่ินได้รับการแต่งตัง้เป็นผูอ้�านวยการ

ท้องถิน่ทราบบทบาทหน้าทีแ่ละภารกจิด้านการป้องกนั 

และบรรเทาสาธารณภยัในพืน้ที ่และเพือ่ให้ผูบ้รหิาร

ท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจหลักการบริหารจัดการ

สาธารณภัยทราบถงึแนวทางการปฏบิตัแิละสามารถ

ควบคุมสั่งการได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และเป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 

จ�านวน 277 คน และรุ่นที่ 2 จ�านวน 77 คน รวมทั้ง 

2 รุ่น จ�านวน 354 คน

   ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รบั : ผู้เข้าร่วม

โครงการมคีวามรู ้ความเข้าใจบทบาท อ�านาจหน้าท่ี

ในฐานะผู้อ�านวยการท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ

ป ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถน�าความรู้ที่ได้รับ

ไปขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจงัหวดัอย่างมีประสทิธภิาพ และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสนับสนุน

การบรหิารราชการส่วนภมูภิาคทีเ่กีย่วข้องกับภารกจิ

ในด้านสาธารณภัยของจังหวัด สามารถประสาน

การปฏิบัติ  และสนธิก� าลั งด ้ านการป ้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ภาพแสดง : การฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนายกเทศมนตรี
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2.5 การปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้เหมาะสม 

 2.5.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พ.ศ.2553 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ เพือ่ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน

ใช้อ�านาจตามกฎหมายและได้รับความคุ้มครอง

ตามกฎหมายจากการใช้อ�านาจในฐานะ เจ้าพนกังาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตต�าบล 

หมู่บ้าน

   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ด�าเนนิการแก้ไขเพิม่เตมิระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่

ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พ.ศ.2553 โดยการก�าหนดข้อยกเว้นคุณสมบัติเรื่อง

การฝึกอบรมก่อนการแต่งตัง้เป็นเจ้าพนกังานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ผู ้ด�ารงต�าแหน่ง

ก�านันและผูใ้หญ่บ้านไว้ ซึง่รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

มหาดไทยได้ลงนามเมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2564 

(ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 

ตอนพิเศษ 87 ง วันที่ 23 เมษายน 2564) ท�าให้ 

ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน ท่ัวประเทศ (7,255 ต�าบล 75,032 

หมูบ้่าน) สามารถทีจ่ะขอรบัการแต่งตัง้เป็นเจ้าพนกังาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง

และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.2553 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 

เพื่อก�านัน ผู ้ใหญ่บ้าน ใช้อ�านาจตามกฎหมาย

และได้รบัความคุม้ครองตามกฎหมายจากการใช้อ�านาจ

ในฐานะเจ้าพนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ในเขตต�าบล หมูบ้่านนัน้ ในระหว่างทีย่งัไม่ได้เข้ารบั

การอบรมตามหลักสูตรท่ีกรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยก�าหนด หรือหลักสูตรอื่นท่ีกรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยรับรอง

   ประโยชน ์ที่ ประชาชนได ้ รับ  :  

มเีจ้าพนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยทีไ่ด้รับ

การแต่งตั้งจากผู้อ�านวยการอ�าเภอประจ�าอยู่ในทุก

ต�าบล หมู่บ้าน ดูแลและให้ความช่วยเหลือในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภาพแสดง : การแก้ไขระเบียบกฎหมายเพื่อให้ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 

  สาธารณภัย
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 2.5.2 ระเบียบกรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยว่าด้วยเสื้อปฏิบัติการนอกเครื่องแบบ 

พ.ศ.2564 

   ระเบียบกรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยว่าด้วยเสื้อปฏิบัติการนอกเคร่ืองแบบ 

พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

โดยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ�า 

สงักดั กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ทีป่ฏบิติั

ราชการในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคได้สวมใส่

ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยที่ มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน 

เพื่อแสดงสังกัดหน่วยงานที่ถูกต้อง ป้องกันไม่ให้ผู้ที่

ไม่มอี�านาจหน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้องสวมใส่ชุดทีม่เีครือ่งหมาย

ราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

   ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รบั : เป็นการ

แสดงสั งกัดหรือหน ่วยงานของกรมป ้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยเป ็นไปอย ่างถูกต ้อง 

และป้องกันไม่ให้ผู้ท่ีไม่มีอ�านาจหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง

สวมใส่ชุดที่มีเครื่องหมายราชการของกรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อแสวงหาประโยชน์

โดยมิชอบ

ภาพแสดง : ระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าด้วยเสื้อปฏิบัติการนอกเครื่องแบบ
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2.6 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 2.6.1 การจัดท�าวารสารสาธารณภัย 

   จดัท�าโครงการจดัท�าวารสาร Disaster 

Profile (วารสารสาระภัย) ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 เล่มที่ 12 เรื่อง การถอดบทเรียนวิกฤต

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) และได้เผยแพร่ให้กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

รวมถึงหน่วยงานภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไป 

จ�านวน 500 เล่ม

   ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รบั : บคุลากร

ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงาน

ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปได้รับ

การเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับวิกฤตการแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เพือ่เรยีนรู ้ป้องกนั ปรบัตัว รวมถงึการลดผลกระทบ

ที่อาจจะเกิดข้ึนจากวิกฤตดังกล่าวได้ ทั้งในระดับ

บุคคล องค์กร และประเทศในภาพรวม 

ภาพแสดง : วารสาร Disaster Profile (วารสารสาระภัย) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เล่มที่ 12

  เรื่อง การถอดบทเรียนวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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 2.6.2 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ และสื่อโซเชียลมีเดีย 

   ด�าเนินการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ภารกจิด้านการเตรยีมความพร้อมรบัมอื ป้องกัน แก้ไขปัญหา

สาธารณภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยของหน่วยงาน รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย

ด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย เพื่อให้ประชาชนรับทราบบทบาท ภารกิจ และเข้าใจแนวทางการจัดการ

สาธารณภยัของหน่วยงาน ตลอดจนประชาสมัพันธ์ข้อมลูความรู้เก่ียวกับการป้องกัน การปฏบัิติตนอย่างถกูต้อง

และปลอดภยัจากสาธารณภัย รวมท้ังการปลกูฝังจติส�านกึด้านความปลอดภยัและสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั

ในสังคมไทย ผ่านช่องทางส่ือประเภทต่างๆ อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ สื่อส่ิงพิมพ์ ส่ือออนไลน์ 

และสื่อโซเซียลมีเดีย โดยมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

ประเภทสื่อ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์/นิตยสาร วิทยุ สื่ออื่นๆ รวม

แบบใช้

งบประมาณ

- สกู๊ปสาระน่ารู้ 

14 ครั้ง

- สกู๊ปโทรทัศน์ 

10 ครั้ง

- สปอตโทรทัศน์ 

36 ครั้ง

- VTR 13 ครั้ง

- สัญลักษณ์หน่วยงาน 

10 ครั้ง

- พื้นที่ประชาสัมพันธ์ 

ทางหนังสือพิมพ์ 

3 ครั้ง

- พื้นที่ประชาสัมพันธ์ 

ทางนิตยสาร 19 ครั้ง

- สปอตวิทยุ 

344 ครั้ง

- ผู้ด�าเนินรายการ

ประชาสัมพันธ์ 

ในรายการวิทยุ 

120 ครั้ง

- อินโฟกราฟิก

77 ชิ้น

- วีดิทัศน์ภารกิจ

หน่วยงาน 11 ชุด

- ออนไลน์ 32 ครั้ง

601 ครั้ง

77 ชิ้น

11 ชุด

แบบไม่ใช้

งบประมาณ

- สัมภาษณ์ผู้บริหาร 

8 ครั้ง

- ข่าวและบทความ

ประชาสัมพันธ์ 

514 ครั้ง

ข่าวและบทความ

ประชาสัมพันธ์ 

514 ครั้ง

- สัมภาษณ์ผู้บริหาร 

6 ครั้ง

- สารคดีวิทยุ 24 

ครั้ง

- ผู้บริหารไลฟ์สด

แถลงข่าว/ให้ข้อมูล 

ส�าคัญทางสื่อ

โซเซียลมีเดีย 

10 ครั้ง

- ออนไลน์ 620 ครั้ง

1,696 ครั้ง
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   ด�าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์จัดสรรให้แก่หน่วยงานในสังกัดและสนับสนุนให้แก่หน่วยงานภาคี

เครือข่ายทั่วประเทศ ดังนี้

ประเภท รายละเอียด จ�านวน

แผ่นพับ แผ่นพับประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปฏิบัติตน 

ให้ปลอดภัยจากสาธารณภัย จ�านวน 7 เรื่อง ได้แก่

- เรื่อง “ร่วมป้องกันอัคคีภัย ต้องใส่ใจไม่ประมาท”

- เรื่อง “ดินถล่มภัยพิบัติช่วงฤดูฝน”

- เรื่อง “โดยสารรถสาธารณะอุ่นใจ สะดวก ปลอดภัย”

- เรื่อง “ชีวิตรอด เลี่ยงเมาแล้วขับ”

- เรื่อง “ชวนเด็กไทยงดขี่ ลดเจ็บ ลดตาย”

- เรื่อง “ขับรถผ่านเส้นทางน�้าท่วมอย่างปลอดภัย”

- เรื่อง “ตรวจสภาพรถก่อนใช้งาน ป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรง”

448,700 แผ่น

จุลสาร จุลสารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติ (จุลสารลด – หยุด – ภัย) 160,000 ฉบับ

ปฏิทิน ปฏิทินประจ�าปี พ.ศ.2564 เผยแพร่ข้อมูลเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการใช้รถ 

ใช้ถนนอย่างปลอดภัย

7,000 ฉบับ

คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติงานประจ�าปี พ.ศ.2564 5,000 เล่ม

วารสาร วารสาร @DISASTER DDPM Magazine 9,000 ฉบับ

   

   ด�าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบทบาท ภารกิจด้านการจัดการด้านสาธารณภัย 

ของหน่วยงาน ตลอดจนการแจ้งเตือน การแจ้งเหตุ และอัพเดตข้อมูลสถานการณ์ภัย รวมถึงการให้ความรู้

เกีย่วกบัการป้องกัน การปฏบัิตตินอย่างถกูต้องและปลอดภยัจากสาธารณภยัผ่านสือ่โซเชยีลมเีดยีของหน่วยงาน 

ดังนี้

ประเภทสื่อ ชื่อ
จ�านวนผู้ติดตามเพิ่ม

(1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64)

จ�านวนผู้ติดตาม

ทั้งหมด

จ�านวนการโพส/ทวีต

(1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64)

Facebook กรมป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย DDPM

14,022 25,205 1,123

Twitter @DDPMNews 12,585 19,066 444
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   ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ : การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการสาธารณภัย 

เป็นแนวทางส�าคัญที่ท�าให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการสาธารณภัย อีกท้ังยัง

เป็นการสร้างความเชือ่มัน่ในศกัยภาพการจดัการสาธารณภยัของประเทศให้เกดิขึน้กบัประชาชน นอกจากนี้ 

การประชาสมัพนัธ์ให้ความรูเ้กีย่วกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย การแจ้งเตือนภยั การสร้างจติส�านึก 

ด้านความปลอดภยั ท�าให้ประชาชนสามารถปฏิบติัตนได้อย่างถกูต้องและปลอดภัยเมือ่เกดิภัยพบิติั และร่วมเป็น

เครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงาน

ภาพแสดง : การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ และสื่อโซเชียลมีเดีย

 2.6.3 หนังสือ “Together we go ก้าวทันภัย ก้าวไปด้วยกัน” 

   เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน กระบวนการท�างาน และแนวทางการพัฒนา

ที่มุ่งสู่การรู้รับ ปรับตัว ฟื้นเร็วท่ัว อย่างยั่งยืน (Resilience) ให้แก่หน่วยงานภาคีเครือข่าย และประชาชน

ในรูปแบบหนังสือบทความ “Together we go ก้าวทันภัย ก้าวไปด้วยกัน” รวมทั้งบทความที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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   ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับ : หน่วยงานภาคเีครอืข่ายและประชาชนได้รบัความรูแ้ละมคีวามเข้มแขง็

ในการจัดการสาธารณภัย เพื่อน�าไปสู่ประเทศไทยปลอดภัยอย่างยั่งยืน 

 

ภาพแสดง : หนังสือ “Together we go ก้าวทันภัย ก้าวไปด้วยกันด้วยกัน”



รายงานการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน



รายงานการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
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งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
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ประธานที่ปรึกษา

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ปรึกษา

นายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช ผู้อ�านวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้จัดท�า

นางสาวพัลลรินทร์ ภูกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ

  รักษาการในต�าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย

นางสาววิยดา โสภณ ผู้อ�านวยการส่วนติดตามและประเมินผล

นางสาววาริกา ริ้วเหลือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ

นางสิริพิน ทิพย์รภัสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

นางสาวสุธาทิพย์ ดารารุ่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

นางสาวสิริกัญญา ไกรกลิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

นางสาววิภาดา เอี่ยมคง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

นางสาวนิอร จิตจง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นางสาวชฎาทิพย์ รวมญาติ พนักงานนโยบายและแผนงาน

คณะที่ปรึกษา
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