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ประเด็นการนําเสนอ

• การจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ

• การดําเนินงานเชิงปฏิบัติการ

• ผลการดําเนินงาน



แนวโนมของการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ในคาบ 100 ป

ทางนํ�า

ทางชีวภาพ

ทางธรณี



Disasters
affect everyone

But they impact
the poor and vulnerable

the most



แนวคิดการเกิดภัยพิบัติ

ความสูญเสีย
หายนะ

ภัยพิบัติ
ธรรมชาต/ิมนุษยสราง

ความลอแหลม/เปราะบาง
ของชุมชน/สังคม

Venton, P. and Hansford, B. (2006)
Phonpat Hemwan (2015)



แนวคิดการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ

ไมเกิดความสูญเสีย
หายนะ

ภัยพิบัติ
ธรรมชาต/ิมนุษยสราง

สรางศักยภาพในการรับมือ
แกชุมชน/สังคม

Venton, P. and Hansford, B. (2006)
Phonpat Hemwan (2015)



Disaster Risk Management Cycle 



DRR DM

Prevention & Mitigation

Preparedness

Response

Recovery

Disaster Risk Management: DRM

Department of Disaster Prevention and Mitigation, 2013

Concepts in DRM





Asian Disaster Preparedness Center, 2005 

Disaster Risk Management Framework



Analytics in DRM

Analytics focus on understanding evidence-based 
methods for decision analysis across all phases of the 
disaster life cycle from preparedness to response to 
recovery and future risk reduction

ADPC, 2014



ISDR Framework For DRR



Risk Assessment Process
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Flowchart of the Risk Assessment Methodology 

Hazard 
Identification Data Collection Hazard Assessment  

Data collection for 
Exposure  & Vulnerability  
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Vulnerability 
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Risk Assessment 
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Assessment 
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for RM
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เราไดทําอะไรไปบาง



งานเดิมจากการประชุม 18-19 ม.ิย. 58

• สํารวจขอมูลทางตําแหนง/พื้นที่ภาคสนาม

• จัดทําชุดขอมูลความรูและประสบการณของคนในพื้นที่หรือ
ชุมชนทองถ่ิน 

• วิเคราะหสถานการณอุทกภัยและนําเสนอขอมูล 8 พื้นที่

• สรางระบบการสื่อสาร การจัดตั้งไลนกลุม ‘เวียงสารับมือภัย
พิบัติ’ (สมาชิก 62 คน)
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ประเด็นในการจัดทําขอมูลของชุมชนระดับพื้นที่

• ประวัติศาสตรของพ้ืนที่

• สภาพปจจุบันของพื้นที/่สภาพการใชประโยชน

• เง่ือนไขการเกิดอุทกภัย/ขอจํากัดของพ้ืนที่

• ความเปราะบาง/ศักยภาพในการรับมือ

• ปญหา/ผลกระทบ/ประเด็นในการพัฒนา

• ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางแกไข/ดําเนินงานของพ้ืนที่

– ระบบเฝาระวังและเตือนภัยอยางมีสวนรวม (น้ํานาน น้ําวา น้ําสา
น้ําปา ฯลฯ)

– ระบบการจัดการความเสี่ยงภัยของพื้นที่



สํารวจพื�นที�ด้วยไลน์แอพพลเิคชั�น
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จัดทาํข้อมูลของพื�นที�
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นําเสนอขอมูลใน 8 พื้นที่ อปท.
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1. นาเหลือง
2. น้ําปว
3. ตาลชุม
4. กลาวเวียง
5. เวียงสา
6. ไหลนาน
7. ขึ่ง
8. สาน



ชุดขอมูลประสบการณน้ําทวมในพื้นที่เวียงสาของคนทองถิ่น

• ป 24 น้ําทวมระดับสูงมากที่สุด ระดับหลังคาบาน

• ป 38 น้ําทวมระดับชั้นสองของบาน

• ป 54 น้ําทวมระดับชั้นหนึ่งของบาน

• ป 49 น้ําทวมระดับชั้นหนึ่งของบาน

• ป 56 น้ําทวมนอย

• ป 59 น้ําทวมระดับชั้นหนึ่งของบาน



แนวทางการดาํเนินงาน

องคก์รทอ้งถิ�น 

แผนการบริหารจัดการ
เพื�อการพฒันาด้านต่างๆ

ชุมชน 
กา

รพ
ฒั

นา
ศัก

ยภ
าพ

การประยกุตใ์ชง้าน

เทคโนโลยภีูมิสารสนเทศระดบัทอ้งถิ�น

ความเป็นอยู่ที�ดขีึ�น

การจดัการร่วม

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 



ข้อมูลสารสนเทศของพื�นที�
- เทคโนโลยสีมยัใหม่ GIS, GPS
- ความรู้วทิยาศาสตร์ที�ถูกต้องน่าเชื�อถือ

ข้อมูลความรู้ของชุมชนท้องถิ�น
- สภาพปัญหาจริงในพื�นที�
- ชุดข้อมูลประสบการณ์ การรับรู้/แก้ปัญหา

แผนการจัดการความเสี�ยงภัยพบิตัิ

- สะท้อนถงึสถานการณ์ของท้องถิ�นจริง กายภาพ เศรษฐกจิ สังคม 
วฒันธรรม
- เป็นข้อมูลที�น่าเชื�อถอื (วทิยาศาสตร์)
- นําไปสู่การจดัการในเชิงปฏิบัตไิด้จริง
- มีความเข้าใจตรงกนั ชุมชน หน่วยงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระบบขอมูลที่มีประสิทธิภาพ
แนวคิดกระบวนการ PGIS



ICT และ GIS
สนับสนุนการจัดการความเส่ียงภัยพิบัติ

 การวิเคราะหสถานการณภัยพิบัติดวยระบบขอมูลและสารสนเทศ
 การเขาถึงแหลงขอมูลและสารสนเทศ (สภาพลม ฟา อากาศ)
 การใชขอมูลเชิงพื้นที่สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ
 การสรางระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

Analytics in DRM



ชุดขอมูลภาครัฐสําหรับการเตือนภัย

• ศูนยอุทกวิทยาภาคเหนือตอนบน กรมชลประทาน

http://www.hydro-1.net

• ศูนยปองกันวิกฤตน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา

http://tele-yomnan.dwr.go.th
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ขอมูลและสารสนเทศจากแอพพลิเคชั่น



ขอมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ

แผนที�อากาศ ภาพดาวเทียมทางอุตุนิยมวทิยา



การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 
เครื่องมือท่ีสนับสนุนในการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ

 แลกเปลี่ยน/สื่อสารขอมูลไดอยางประสิทธิภาพ
 ติดตามสถานการณ เฝาระวังภัย
 เก็บขอมูลจริงในภาคสนาม
 จัดทําขอมูลเชิงพื้นที่ที่เปนขอเท็จจริงและนาเชื่อถือ
      ที่สามารถนําไปสูการสรางกระบวนการจัดการได
      อยางแทจริง
 นําเสนอขอมูลเพื่อนําไปสูการจัดการรวมกัน



ประเด็นในการพัฒนาฐานขอมูล

• รูพื้นที่เสี่ยงภัย (มาก ปานกลาง นอย) แลวหรือไม ?

• รูขนาดของภัย (ระดับน้ํา) ที่จะมีผลกระทบ ?

• รูวาใคร จํานวนเทาไหร เปนอยางไร ที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยเหลานั้น ?

• ชาวบานที่อาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงภัยเหลานั้น พวกเขารูแลวหรอืไม ?
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สภาพปญหา/สถานการณจริง
ระบุพื้นที่เสี่ยงและกลุมเสี่ยงจากการสํารวจภาคสนาม 
(ความรูทางแผนที่และระบบพิกัด)



33

การฝกอบรมการใชงานซอฟแวร GIS ขั้นพื้นฐาน และการสรางฐานขอมูล
เชิงพื้นที ่เพือ่สนบัสนุนการการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ



Desktop GIS: QGIS/ArcGIS
แผนที่พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย 
ดวยฐานขอมูล GIS 



แผนที่ Internet GIS และ
แบบจําลองการคาดการณสถานการณ

แผนที่ Google Maps

เรียกดู

Smartphone/Tablet/Desktop



งานระดับตําบลแตละตําบล
1. ขอใหชวยเพิ่มขอมูลที่จําเปน ก) จุดเสี่ยง/

พ้ืนที่เสี่ยง ข) กลุมเสี่ยง/เปราะบาง ค) พ้ืนที่
ปลอดภัย ง) เสนทางอพยพ จ) จุดที่น้ําเขา-

ออก(ระบาย)  พื้นที่เสี่ยงภัย
2. เตรียมขอมูลปริมาณน้ํา ระดับน้ําทวม จุด

เตือนภัย เพ่ืออธิบายสถานการณ-คาดการณ
และขอมูลเคร่ืองมือ – อุปกรณ เพ่ือการ
จัดการภัย

3. โดยชวน แกนนําแตละหมูบานมาชวยทํา
4. แผนปฏบิัติการ กอนภัยมา / ระหวางภัย / 

หลังภัย
5. วันที่ 3 กรกฎา จะชวนมาแลกเปลี่ยนกัน

งานระดับศูนยประสานงาน

1. มี ระบบขอมูลที่พอเพียงจะใช เตือนภัย
ลวงหนาได (ประกอบกับการใชวธิีโทรถาม
ที่เคยทํากันมา) เชน ปริมาณน้ําทาในน้ํา
นาน น้ําวา ปริมาณน้ําฝนที่ตกในพืน้ที่
......................

2. มี ระบบขอมูล ทรัพยากรที่จําเปนสําหรบั
ชวยเหลือในการเผชิญเหตเุผชิญภัย

3. มแีผนที่เสี่ยงภัยแตละตําบล....เพ่ือจะไดวาง
แผนการชวยเหลือ “คน-รถสิ่งของในพื้นที่
เสี่ยงภัย” กอนภัยจะมา

การจัดทําฐานขอมูลเชิงพื้นที่



ระบบข้อมูลสําหรับอาํเภอเวยีงสา

การบรรเทาและปองกันความสูญเสยี

ระบบเฝาระวังเพื่อการเตือนภัย

อยางมีประสิทธิภาพ

การดําเนินงานในภาวะฉุกเฉิน

การฟนฟูหรือเยียวยาหลังประสบภัย

- การประเมินภัยพิบัติ
- การประเมินพื้นที่เสี่ยภัย
- การส่ือสารความเสี่ยง

- ระบบเฝาระวัง
- การเตอืนภัย
- การมีสวนรวม

- การซอมแผนในภาวะฉุกเฉิน
- การประเมินพื้นที่ชวยเหลือ

- การฟนฟู
- การประเมินพื้นที่ผลกระทบ

ชั้นขอมูล GISกิจกรรมแผนงาน
- ระดับน้ํา
- พื้นท่ีน้ําทวม
- อาคารบานเรอืนท่ีเสี่ยงภัย
- กลุมเสี่ยง

- การใชท่ีดนิ
- อาคาร

- ระดับน้ํา
- พื้นท่ีคาดน้ําทวม
- ใคร

- พื้นท่ีท่ีถูกทวม
- ใครท่ีถูกทวม



ประเด็นในการพัฒนากระบวนการทํางาน

• การเตือนภัยในพื้นที่ยอยแตกตางกันและขอมูลมีเพียงพอหรือไม

• การเตือนภัย ควรประเมินถึงขนาดของภัยหรือไม

• ระบบน้ํายอยในพื้นที่ เชน น้ําสา น้ําวา น้ําปว น้ํานาเหลือง น้ําปา น้ําแมสาคร 
เปนตน มีขอมูลที่เปนทางการสําหรบัการเฝาระวังเพือ่เตือนภัยหรอืไม

• สถานการณการเกิดอุทกภัยในเวลากลางคืนมีหรอืไม

• รูปแบบของขอมูลขาวสารที่ใชสื่อสารกันในไลนกลุมสําหรบัการเตอืนภัยในพืน้ที่
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การจัดการกระบวนการทํางาน (Work Process Management)

• เปนการระบุกิจกรรมตางๆ ที่อยูในกระบวนการ
ทํางาน ทําใหผูปฏิบัติงานเขาใจตรงกันไมสับสน 
ลดลําดับขั้นตอน ตรวจสอบ ควบคุม แกไข และ
ปรับปรุงไดงายหากมีการดําเนินงานผิดพลาด 
เพื่อใหเกิดคุณภาพของการทํางาน

• อธิบายโดยใชการเขียนผังการทํางาน 
(flowchart) โดยการใชสัญลักษณ ใชลูกศร
แสดงการไหลของระบบการทํางาน สั้นกระชับ
เขาใจงาย

• หลัก 5 W 1 H: Who ใครตองดําเนินการ, 
What ทําอะไร, When ทําเม่ือไหร, Where ทํา
ที่ไหน, Why ทําไปทําไม and How ทําอยางไร



แผนงาน กระบวนการ
เครื�องมือสนับสนุนการ

ตัดสินใจ
เครื�องมือสนับสนุนการ

ปฏิบัตงิาน

การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
- การสรางความตระหนัก
- เสริมความรู ศักยภาพ
- สรางการรวม/ประสานความ
รวมมือภาคประชาชน เอกชน 
หนวยงาน

- จัดอบรม/สรางการมีสวนรวมกับชุมชน
- เชื่อมประสาน สื่อสารความเส่ียงกับ
ชุมชน (กลุมเส่ียง)
- คณะกรรมการชุมชนระดับตําบล (ผูท่ี
ประสบภัย)

- นโยบายชาต+ิอปท. ดาน DRM
- การประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ 
(เปราะบาง ศักยภาพ)
- การวางแผนการใชที่ดิน
- ศูนยเครือขายปองกันภัยพิบัติ อ.
เวียงสา

- แผนยุทธศาสตร/กลยุทธ+
งบประมาณ (งบกลาง)
- แผนปฏิบัติงานประจําป
- MOU คูความรวมมือ

การเตรียมความพรอม

- การซอมแผนปฏิบัติการ
- ประชาสัมพันธแกประชาชน
- ขุดลอกระบบน้ํา ตรวจเช็คอุปกรณ

- แผนปฏิบัติงานประจําป
- ขอมูลเตือนภัย (ภาครัฐ)
- ขอมูลเฝาระวังภัยจากเครือขายใน
ระดับพ้ืนที่

- คูมือการปฏิบัติงาน SOP
- คําส่ังปฏิบัติงานของ อปท.
- ระบบเฝาระวังภัย

การเตือนภัยลวงหนา

- การแจงเตือนแกชุมชน 
- จัดประชุมรวมกับคณะกรรมชุมชน

- ขอมูลเตือนภัย (ภาครัฐ)
- ขอมูลอากาศ
- ขอมูลระดับน้ํา
- ขอมูลจากเครือขายเตือนภัย

- Social Media, website 
ICT, วิทยุสื่อสาร
- แผนที่พื้นท่ีเส่ียง GIS
- ระบบแจงเตือนภัย

การตอบสนองภาวะฉุกเฉิน
- ประกาศเปดศูนยอํานวยฉุกเฉิน
- สํารองอาหาร ยา เคร่ืองมือ อุปกรณ
- การชวยเหลือผูประสบภัย

- แผนเผชิญเหตุ
- ขอมูลความเสี่ยงภัย
- ขอมูลกลุมเสี่ยง

- แผนที่พื้นท่ีเส่ียงภัย กลุม
เส่ียง พื้นที่ประสบภัย GIS
- คําส่ังปฏิบัติงานของ อปท.

การฟนฟูและเย่ียวยา

- รับเร่ืองรองทุกข
- ประเมินพื้นท่ีเสียหาย (โครงสรางเสีย)

- แผนฟนฟู
- คําสั่งปฏิบัติงานของ อปท.
- แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย GIS
- ขอมูลความเสียหาย

- แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย GIS+พื้นท่ี
ประสบภัย GI Tools: GIS, GPS
- คณะกรรมการฟนฟูและ
- ศูนยฟนฟู



ขั้นตอนปฏิบัติงานการแจงเตือนภัยลวงหนา



ขั้นตอนปฏิบัติงานการฟนฟูและเยียวยา



กระบวนการฟนฟูและเยียวยา



ระบบเฝาระวังเพ่ือการเตือนภัยลวงหนา
ระดับพ้ืนที่ อําเภอเวียงสา

44

3 ก.ค. 58



รูกอน รูเร็ว รูถูกตอง

รับมือได
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เงื�อนไขการเกดิอุทกภยั
พื�นที�อาํเภอเวยีงสา

46

นํ�าน่าน

นํ�าว้า

นํ�าป่า

นํ�าป่า
นํ�าปั�ว นํ�านาเหลอื
นํ�าแม่สาคร นํ�าแหง

นํ�าสา

นํ�าว้า

นํ�าน่าน

พื�นที� อ.เวยีงสา

นํ�าสา

ระบบใหญ่ = นํ�าน่าน
ระบบย่อย = แตกต่างกนั



เงื่อนไขการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ อําเภอเวียงสา

พื้นที่

ลํานาที่มีอิทธิพล

น้ํานาน น้ําวา น้ําสา นาปว
น้ํานา
เหลือง

นาแหง นาสาคร
นาปา

นาเหลือง X x x

น้ําปว X X

ตาลชุม X

ไหลนาน X X x

กลางเวียง X x X

เวียงสา X x X

ขึ่ง X X

สาน X x x x

N

S



น้ําเดินทางจาก

สถานี N64 มาถึง N1 = 7 ชม.

สถานี N1 มาถึง N13a = 6  ชม.

ระดับน้ําที่เรมทวม 7 เมตร

ปริมาณน้ํา 1,300 ลบ.ม./วิ.

48

นํ�าน่าน



ชุดข้อมูลภาครัฐสาํหรับการเตอืนภยั

• ศูนยอุ์ทกวทิยาภาคเหนือตอนบน กรมชลประทาน

http://www.hydro-1.net

• ศูนยป้์องกนัวกิฤตนํ�า กรมทรัพยากรนํ� า

http://tele-yomnan.dwr.go.th
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50

• ศูนยอุทกวิทยาชลประทาน ภาคเหนือตอนบน

    http://www.hydro-1.net

กรมชลประทาน



กรมทรัพยากรนํ�า

• ศูนยปองกันวิกฤตน้ํา

http://tele-yomnan.dwr.go.th/condition.php
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ตาํแหน่งสถานีวดัระดบันํ�า กรมชลประทาน

สถานี ต.บอ อ.เมือง (N64) 

สถานี สนง.ปาไม (N.1)

สถานี (N42) อ.เวียงสา (ปด) บานหาดไร

กรมทรัพยากรน้ํา

สถานีสะพานทาลี่ (N75) ต.ขึ่ง อ.เวียงสา

นํ�าสา นํ�าป่า ไม่มีสถานีตรวจวดั

นํ�าว้า

นํ�าน่าน



ปริมาณนํ �าฝน (24-30 ม.ิย. 54)

สถานการณ์ ปี 2554



ขอ้มูลระดบันํ�า (25-30 มิ.ย. 54)

สถานี ต.บอ อ.เมือง (N64) 27 มิ.ย. /10.00 น.

• ระดับน้ําสูงสุด 11.70 ม. 

• ปริมาณน้ําไหลผานสูงสดุ 1,423.0 ลบ.ม./วิ.

สถานีสนง.ปาไม(N.1) 27 มิ.ย. /20.00 น. 

• ระดับน้ําสูงสุด 8.30 ม.  

• ปริมาตรน้ําไหลผานสงูสดุ 2,572.5 ลบ.ม./วิ.

นํ�าท่วม อ.เวยีงสา วนัที� 28 ม.ิย. 54
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สถานการณ์ ปี 2549

สถานี ต.บอ อ.เมือง (N64)

• ระดับนํ้าสูงสุด 14.25 ม. 

• ปริมาณนํ้าไหลผานสูงสุด 1,423.0 ลบ.ม./ว.ิ

สถานีสนง.ปาไม(N.1)

• ระดับนํ้าสูงสุด 8.42 ม.  

• ปริมาตรน้ําไหลผานสูงสุด 2,907 ลบ.ม./ว.ิ

นํ�าท่วม อ.เวยีงสา วนัที� 28 ม.ิย. 54



สถานการณ์ ปี 2560

สถานี ต.บอ อ.เมือง (N64)

• ระดับนํ้าสูงสุด 8.32 ม. 

• ปริมาณนํ้าไหลผานสูงสุด 1,423.0 ลบ.ม./ว.ิ

สถานีสนง.ปาไม(N.1)

• ระดับนํ้าสูงสุด 7.45 ม.  

• ปริมาตรน้ําไหลผานสูงสุด 1,300 ลบ.ม./ว.ิ

สถานการณ์จะเป็นอย่างไร….



การกําหนดพื้นทีโ่ซนเสี่ยงอุทกภัย
พื้นที่เทศบาลเวียงสา อ.เวียงสา

จ.นาน

พื�นที�นํ�าท่วมซํ�าซาก

GISTDA



การเตือนภัยน้ําทวมหลาก วันท่ี 15 และ 21 ส.ค. 59 อ.เวียงสา
 มีการติดตามสถานการณจริง



19 ส.ค. 59

การประเมินสถานการณ์



การประเมนิพื�นที�เสียหาย/พื�นที�ได้รับผลกระทบ



ถอดบทเรียน...การดําเนินงาน ป 2559

• มีการบูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยงานมากขึ้น

• ชุมชนหรือชาวบานมีความเขาใจ และสามารถชวยเหลือตัวเองไดมากขึ้น

• มีการใชขอมูลในการเฝาระวังและเตือนภัยมากขึ้น 

• อปท. มีการเตรียมความพรอมกอนเกิดน้ําทวมพอสมควร

• มีการใชเครือขายภาคเอกชน เขามารวมในการดําเนินงานในสถานการณ

• ยังคงมีปญหาในการดําเนินงานในภาวะเผชิญเหตุ 
• ยังคงมีความปญหาการสื่อสารขอมูลระหวาง อปท. ในเรื่องบริหารจัดการ
• ยังมีปญหาในการติดตอประสานงานกับหนวยงานที่สูงขึ้น (แนวดิ่ง)



การเตือนภัยน้ําทวมหลาก วันท่ี 15 ก.ค. 60 อ.เวียงสา
 มีการใชขอมูลที่เปนทางการจากหลายแหลงขอมูลและนาเชื่อถือมากขึ้น



 มีการใชขอมูลเพื่อติดตามสถานการณน้ําทาในระบบยอยของพืน้ที่



พื�นที�

เทคโนโลยี

นวตักรรม
กระบวนการ

ทาํงาน
ชุมชน

เครือข่าย

สาธารณภัย/ภัยพบิัติ

• สารสนเทศที่ถูกตอง แมนยํา มีประสิทธิภาพ
    (ใคร ที่ไหน อยางไร เมื่อไร เทาไหร)
• สรางการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
• วิเคราะหความเสี่ยงจากภัยอยางมี
    ประสิทธิภาพดวย GIS
• สนับสนุนกระบวนการทํางานในการ
    ลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

• สรางองคความรู ความเขาใจ และการสื่อสาร
    ความเสี่ยงจากภัยพิบัติแกชุมชน
• สรางศักยภาพและความสามารถในการรับมือ
    โดยชุมชนเปนฐาน
• ชุมชนสามารถเปนสวนหน่ึงของดําเนินงาน
    ในการลดความเสี่ยงภัยพิบัติในทุกขั้นตอน

• วิเคราะหสถานการณและความลอแหลมในการเกิดภัย
    ที่แตกตางกันในแตละพื้นท่ี
• วิเคราะหความเปราะบางดานสังคม  เศรษฐกิจ 
    วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม โครงสราง กฎหมาย
• วิเคราะหศักยภาพทางนโยบาย สังคม เศรษฐกิจ
• การประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

• พัฒนาคน เสริมศักยภาพ ความรู ทักษะในการเตรียมความพรอมและ
    การฟนคนืกลับสภาพอยางมีประสิทธิภาพ
• KM ดวยการพัฒนากระบวนการทํางานทีมีประสิทธิภาพใน
    การจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติในทุกระดับวงจรภัยพิบัติ
• สรางการปฏิบัติงานที่เขาใจตรงกัน ชัดเจน 
• ลดรอบเวลา ถูกตอง คุณภาพ และประหยัด

• การมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ภาครัฐ 
   ภาคเอกชน  และภาคประชาชน
• ประสานความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ
   ทั้งทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร เพื่อนําไป
   สูความพรอมรับมือและฟนคืนกลับอยางมี
   ประสิทธิภาพ
• บูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยงาน
• การจัดตั้งกรรมการท่ีมาจากผูมีสวนไดสวนเสีย

การดําเนินงานสู....สรางองคความรู
การจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติระดับพื้นที่

Area-based
DRM



ขอบคุณครับ


