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บทที่ ๑ 

บทนํา 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ จันทรโอชาไดประกาศนโยบายประเทศไทย ๔.๐ เปนโมเดล

เศรษฐกิจท่ีจะนําประเทศไทยใหหลุดพนกับดักปญหาฐานรากของประเทศนั่นก็คือกับดักประเทศรายไดปาน

กลางกับดักความเหลื่อมล้ําของความม่ังค่ังและกับดักความไมสมดุลของการพัฒนา โมเดลนี้จะเปลี่ยนผาน

ประเทศไทยสูประเทศท่ีพัฒนาแลวท่ีมีความม่ันคงม่ังค่ัง และยั่งยืนตามแนวทางท่ียุทธศาสตรชาติวางไวดวย

การสรางความเขมแข็งจากภายในท่ีเชื่อมโยงกับประชาคมโลกตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

ขับเคลื่อนผานกลไกประชารัฐ อยางไรก็ตามการผลักดันนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ใหเกิดผลลัพธตาม

เปาหมายนั้นทุกภาคสวนทุกองคกรผูท่ีเก่ียวของและประชาชนคนไทยตองเขาใจและสรางเปาหมายในการเปน

ประเทศไทย ๔.๐ องคการ ๔.๐ จังหวัด ๔.๐ ผูปฏิบัติงานและคนไทย ๔.๐ รวมกัน ซ่ึงประเทศไทย ๔.๐

กําหนดเปาหมายครอบคลุมใน๔มิติดวยกันคือ 

๑) ความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจเปน “ระบบเศรษฐกิจท่ีเนนการสรางมูลคา” ท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม

เทคโนโลยีและความคิดสรางสรรค 

๒) ความอยูดีมีสุขทางสังคมเปน “สังคมท่ีเดินหนาไปดวยกันไมทอดท้ิงใครไวขางหลัง” ดวยการ

เติมเต็มศักยภาพของผูคนในสังคมเพ่ือสรางหลักประกันความม่ันคงทางเศรษฐกิจสังคมและฟนความสมานฉันท

และความเปนปกแผนของคนในสังคมใหกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง 

๓) การยกระดับคุณคามนุษยดวยการพัฒนาคนไทยใหเปน “มนุษยท่ีสมบูรณในศตวรรษท่ี 21”

ควบคูไปกับการเปน “คนไทย ๔.๐ ในโลกท่ีหนึ่ง” 

๔) การรักษส่ิงแวดลอมเปน “สังคมท่ีนาอยู” มี “ระบบเศรษฐกิจท่ีสามารถปรับสภาพ 

ตามภูมิอากาศ”ควบคูไปกับการเปน “สังคมคารบอนต่ํา”อยางเต็มรูปแบบ อยางไรก็ตามภายใตบริบทการ

พัฒนาอุตสาหกรรม ๔.๐ หรือ“การเปลี่ยนผานไปสูความเปนดิจิทัล” (Digital Transformation) 

จะตองอาศัยเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรมดังนี้ 

(๑) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแปลงขอมูลเปนระบบดิจิทัลและ

เชื่อมโยงกับระบบตางๆ ในทุกขั้นตอนของการผลิตและใชสินคา (รวมถึงการขนสงและการจัดหาวัตถุดิบ) 

ท้ังภายในบริษัทและระหวางบริษัท 

(๒) ระบบไซเบอรกายภาพท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการตรวจสอบและ

ควบคุมกระบวนการและระบบตางๆ ในโลกกายภาพโดยอาจจะรวมถึงการใชเครื่องมือตรวจจับสัญญาณ

หุนยนตอัจฉริยะท่ีปรับสภาพการทํางานไดดวยตัวเองเพ่ือใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑท่ีสรางข้ึนหรือการผลิต 

ท่ีใชการพิมพแบบสามมิติ 
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       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๒ 

(๓) การสื่อสารในระบบเครือขายท่ีประกอบดวยเทคโนโลยีไรสายและเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต 

ท่ีเชื่อมตอระหวางเครื่องจักรกลผลิตภัณฑระบบและคนในโรงงานและการสื่อสารกับผูจัดหาวัตถุดิบและ 

ผูจัดจําหนาย 

(๔) สถานการณจําลองการออกแบบจําลองและการสรางสถานการณจําลองในการออกแบบ

ผลิตภัณฑและการจัดทํากระบวนการผลิต 

(๕) การเก็บขอมูลจํานวนมาก (Digital Data) การวิเคราะหขอมูลและการนําขอมูลไปใชประโยชน

ในโรงงานไดโดยทันทีหรือผานการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญและการประมวลผลออนไลนแบบกลุมเมฆ 

(CloudComputing) 

(๖) การดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีขนาดใหญมากข้ึนเพ่ือสนับสนุนการ

ทํางานของพนักงานหุนยนตเทคโนโลยีเสมือนจริงและเครื่องมืออัจฉริยะตางๆ  

 

แผนภาพท่ี ๑ การเปล่ียนผานไปสูความเปนดิจิทัล (Digital Transformation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : Roland Berger, 2011 

 

ดังนั้นประเทศไทย ๔.๐ จึงประกอบดวยวาระขับเคลื่อนท่ีสําคัญคือ วาระท่ี ๑ การเตรียมคนไทย ๔.๐               

เพ่ือกาวสูโลกท่ีหนึ่ง วาระท่ี ๒ พัฒนาคลัสเตอรเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแหงอนาคต วาระท่ี ๓ การบมเพาะ

ผูประกอบการและพัฒนาเครือขายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม วาระที่ ๔ การเสริมความเขมแข็ง

ของเศรษฐกิจภายในประเทศผานกลไกของ ๑๘ กลุมจังหวัดและ ๗๖ จังหวัด วาระท่ี ๕ บูรณาการอาเซียน

เชื่อมประเทศไทยสูประชาคมโลก 

หากมองท่ีความสําเร็จของนโยบายและวาระการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ นี้จะอยูท่ีการสราง 

การปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพอยางแพรหลายในทุกองคการซ่ึงกลไกท่ีทําหนาท่ีหลักในการขับเคลื่อนสรางการ

เปลี่ยนแปลงเสมือนเครื่องยนตหลักคือทุกสวนราชการและผูนําของแตละองคการมีบทบาทอยางมาก 
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ในการเปนผูผลักดันวาระท้ัง ๕ เปน Key Driver and Key Creator ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีสอดคลองกับศักยภาพ

ตอบสนองตอภารกิจในมิติตางๆ (Function&Area and Agenda Based) ทุกองคการจึงไดนําแนวคิด

ประเทศไทย ๔.๐ มาพัฒนาเพ่ือสนองตอบตอนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติอันเปนทิศทางของประเทศ

จากขอมูลสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (ชื่อเดิม สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการ

มหาชน) ) 0

1 ประเด็นการปรับตัวของภาครัฐสูดิจิทัล  แผนระยะ ๓ ป (๒๕๕๙-๒๕๖๑) และแผนระยะ ๕ ป 

(๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซ่ึงแผนระยะ ๓ ป ประกอบดวย การบูรณาการและยกระดับโครงการพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล 

การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน การยกระดับขีดความสามารถการแขงขันของภาคธุรกิจ และการยกระดับ

ความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ๑๒ โครงการ อาทิ พรอมเพย 

การบูรณาการขอมูลภัยพิบัติ เปนตน  

การเกิดข้ึนของรัฐบาลดิจิทัลจะนําไปสูรูปแบบบริการและการดําเนินงานของภาครัฐในรูปแบบใหมท่ี

ไมเคยเกิดข้ึนการนําเทคโนโลยีสําคัญมาปรับใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลประกอบกับการสราง

ความรวมมือระหวางรัฐกับรัฐและรัฐกับเอกชนจะสงผลใหสภาพแวดลอมเชิงดิจิทัลของประเทศเกิดการพัฒนา 

ไปอยางรวดเร็วท้ังนี้การใชประโยชนจากเทคโนโลยีและขอมูลเปนหัวใจสําคัญของรัฐบาลดิจิทัลซ่ึงจะตอง

อาศัยการบูรณาการขามหนวยงานในการใชเทคโนโลยีหรือโครงสรางพ้ืนฐานกลางรวมกันเชนเดียวกับการ

แบงปนขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงานของแตละหนวยงานภาครัฐ จากรายงานผลสํารวจระดับความ

พรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจําป 2560 พบวาหนวยงานภาครัฐระดับกรมหรือ

เทียบเทา ประกอบดวย หนวยงานราชการ (รวม กรุงเทพฯและเมืองพัทยา) รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน 

องคกรอิสระ จํานวนรวมท้ังสิ้น ๓๐๒ หนวยงาน  มี หนวยงานตอบแบบสํารวจฯ กลับมา ๒๗๔ หนวยงาน 

(คิดเปนรอยละ ๙๑) มีคะแนนระดับความพรอมรัฐบาล ดิจิทัลในภาพรวมของหนวยงานระดับกรมหรือ

เทียบเทา มีคาเทากับ ๕๗.๘ คะแนน (รายงานผลสํารวจ ระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐ

ของประเทศไทย ประจําป ๒๕๖๐ โดย สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.)) โดยเฉพาะ

พบวามีหนวยงานภาครัฐระดับกรมเพียงรอยละ 22 เทานั้น ท่ีมีการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของหนวยงาน 

เสร็จสิ้นสมบูรณเปนท่ีเรียบรอย โดยมีหนวยงานท่ีอยูระหวางการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ และไมมีแผน

ดําเนินการ อยูท่ีรอยละ 59 และ 22 ตามลําดับ ดังนั้นหนวยงานภาครัฐไทย ควรเรงจัดทําแผนปฏิบัติการ

ดิจิทัลของหนวยงานเพ่ือใหการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมของประเทศเปนไปในทิศทางเดียวกัน (รายงาน

สถานภาพการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ป 2560 โดย สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการ

มหาชน) (สรอ.)) 

สําหรับกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนหนวยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทยเปน

หนวยงานกลางของรัฐในการดําเนินการเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศซ่ึงปจจุบัน

ภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนมีความรุนแรงและความถ่ีท่ีมากข้ึน ในขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงและ

พลิกผันในกระแสโลกของดิจิทัล (Digital Disruptive) องคกรทุกองคกรจําเปนตองปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง

และใชประโยชนจากเทคโนโลยีอยางเต็มประสิทธิภาพ และสรางประสิทธิผลของพันธกิจองคกรใหเกิดข้ึนโดย
                                                           
๑ความทาทายของการเปนรัฐบาลดิจิทัล -มีอะไรใหมในป ๒๕๖๑  ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.  
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เชื่อมโยงตั้งแตยุทธศาสตรชาติ 20 ปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 นโยบายประเทศไทย ๔.๐ ระบบราชการ 4.0,

แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ.2558แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2560 – 

2564 และแผนยุทธศาสตรกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560–2564 สูการปฏิบัติโดยสถาบัน

พัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยขอนําเสนอการเปนท่ีปรึกษาโครงการ

ศึกษาวิจัยเพ่ือจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการเปน ปภ.๔.๐ ท้ังนี้มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

๒. วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา ปภ.๔.๐ และแผนปฏิบัติการ ปภ.๔.๐ ท่ีสอดคลองกับบริบทขององคกร 

(Context of Organization) และตามกรอบแนวทางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ประเทศไทย ๔.๐                   

และระบบราชการ๔.๐ 

๒. เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ HR ๔.๐ ภายใตบริบทของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให

สามารถขับเคลื่อนองคกรไปสู ปภ.๔.๐ 

๓. เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหแกบุคลากรของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หนวยงาน

และภาคสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของในการเตรียมพรอมรับการขับเคลื่อน ปภ.๔.๐ 

 

๓. นิยามศัพทเฉพาะ 

แผนพัฒนา ปภ.๔.๐ หมายถึงแผนพัฒนาองคการ ปภ.๔.๐ ซ่ึงวิเคราะหตามกรอบคิด 7S 

(strategy,structure, system, style, skill, staff, share vision) ในการเสนอขอเสนอพัฒนากรมปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย ๔.๐ 

แผนปฏิบัติการ ปภ.๔.๐ หมายถึงแผนซ่ึงรวบรวมโครงการกิจกรรมตามแนวทางของแผนพัฒนา 

ปภ.๔.๐ 

แผนพัฒนา HR ๔.๐ หมายถึงแผนขอเสนอการพัฒนาบุคลากรของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในการขับเคลื่อนกรมฯสู ๔.๐ 

แผนปฏิบัติการ HR ๔.๐ หมายถึงแผนซ่ึงรวบรวมโครงการกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร ๔.๐                  

ตามแนวทางของแผนพัฒนา HR ๔.๐ 
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4. ประโยชนที่ไดรับ 

1. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีแผนพัฒนาองคกร คือ แผนพัฒนา ปภ.๔.๐ และ

แผนปฏิบัติการ ปภ.๔.๐ เพ่ือใชในการขับเคลื่อนองคกรใหเกิดประสิทธิภาพท่ีสอดคลองกับบริบทขององคกร 

(Context of Organization) และตามกรอบแนวทางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ประเทศไทย ๔.๐ และ

ระบบราชการ ๔.๐  

๒. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีแผนปฏิบัติการ HR ๔.๐ ภายใตบริบทของการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหสามารถขับเคลื่อนองคกรไปสู ปภ. ๔.๐ 

3. บุคลากรของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หนวยงานและภาคสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของ เกิด

ความรูความเขาใจในการเตรียมพรอมรับการขับเคลื่อน ปภ.๔.๐ 
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บทที่ ๒ 

การทบทวนวรรณกรรม 

 

การดําเนินการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการเปน ปภ.4.0 

คณะผูวิจัยมีการทบทวนแนวคิดและหลักการทางวิชาการท่ีมีความเก่ียวของ เพ่ือนําไปสูการไดมาซ่ึง

แผนพัฒนา ปภ.๔.๐ และแผนปฏิบัติการ ปภ.๔.๐ ท่ีสอดคลองกับบริบทขององคกร (Context of Organization)

โดยมีแนวคิดและหลักการทางวิชาการท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

2. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

4.. เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนหรือ Sustainable Development Goals (SDGs) 

5. ประเทศไทย 4.0 

6. เทคโนโลยีกับแนวคิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E-Government) รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)

และรัฐบาล 4.0 (Government 4.0) 

6.1 แนวคิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E-Government) รัฐบาลดิจิทัล(Digital Government)

และรัฐบาล 4.0 (Government 4.0) 

6.2 แนวโนมเทคโนโลยีท่ีสําคัญตอการพัฒนาเพ่ือมุงไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 

7. มหาดไทย 4.0 และประชารัฐ 

8. การขับเคลื่อนการนําเครื่องมือประเมินสถานะการเปนระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

9. การพัฒนาองคการ 

10. แนวคิดท่ีเก่ียวของกับองคการ 4.0 

10.1 องคการดิจิทัล 

10.2 องคการแหงนวัตกรรม 

11. การบริหารทรัพยากรมนุษยในยุคประเทศไทย 4.0 

12. แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ.2558 

13. แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2560 - 2564 

14. แผนยุทธศาสตรกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 - 2564 

15. กรณีศึกษาการจัดการภัยพิบัติและการฟนฟูบูรณะหลังการเกิดภัย 

15.1 แนวคิดการจัดการภัยพิบัติ 

15.2 กรณีศึกษาการเกิดแผนดินไหวและคลื่นยักษสึนามิในประเทศญี่ปุนป๒๕๕๔ 

16. ขอมูลพ้ืนฐานของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 

 

หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ 

มาตรา ๗6 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผนดินท้ังราชการสวนกลางสวนภูมิภาค  

สวนทองถ่ินและงานของรัฐอยางอ่ืนใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีโดยหนวยงานของรัฐ

ตองรวมมือและชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินการจัดทําบริการสาธารณะ

และการใชจายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนรวมตลอดท้ังพัฒนา

เจาหนาท่ีของรัฐใหมีความซ่ือสัตยสุจริตและมีทัศนคติเปนผูใหบริการประชาชนใหเกิดความสะดวกรวดเร็วไม

เลือกปฏิบัติและปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพรัฐพึงดําเนินการใหมีกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

ของหนวยงานของรัฐใหเปนไปตามระบบคุณธรรมโดยกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองมีมาตรการปองกันมิให

ผูใดใชอํานาจหรือกระทําการโดยมิชอบท่ีเปนการกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ีหรือกระบวนการ

แตงตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ 

หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 

มาตรา ๒๕๘ ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศอยางนอยในดานตางๆใหเกิดผลดังตอไปนี้ 

ข. ดานการบริหารราชการแผนดิน 

(๑) ใหมีการนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกตใชในการบริหารราชการแผนดินและการจัดทําบริการ

สาธารณะเพ่ือประโยชนในการบริหารราชการแผนดินและเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน 

(๒) ใหมีการบูรณาการฐานขอมูลของหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานเขาดวยกันเพ่ือใหเปนระบบขอมูล

เพ่ือการบริหารราชการแผนดินและการบริการประชาชน 

(๓) ใหมีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนกําลังคนภาครัฐให

ทันตอการเปลี่ยนแปลงและความทาทายใหมๆโดยตองดําเนินการใหเหมาะสมกับภารกิจของหนวยงานของ

รัฐแตละหนวยงานท่ีแตกตางกัน 

(๔) ใหมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพ่ือจูงใจใหผูมีความรูความสามารถอยาง

แทจริงเขามาทํางานในหนวยงานของรัฐและสามารถเจริญกาวหนาไดตามความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของ

งานของแตละบุคคลมีความซ่ือสัตยสุจริตกลาตัดสินใจและกระทําในสิ่งท่ีถูกตองโดยคิดถึงประโยชนสวนรวม

มากกวาประโยชนสวนตัวมีความคิดสรางสรรคและคิดคนนวัตกรรมใหมๆเพ่ือใหการปฏิบัติราชการและการ

บริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีมาตรการคุมครองปองกันบุคลากรภาครัฐจากการใช

อํานาจโดยไมเปนธรรมของผูบังคับบัญชา 

(๕) ใหมีการปรับปรุงระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐใหมีความคลองตัวเปดเผยตรวจสอบไดและมีกลไก

ในการปองกันการทุจริตทุกข้ันตอน 
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2. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) 

เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2561 สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราช

โองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศใชยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-2580) มีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา

นายกรัฐมนตรี เปนผูรับสนองพระราชโองการ และไดเผยแพรในราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนท่ี 82 ก 

เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2561 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ไดบัญญัติใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมาย

การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ ใหสอดคลอง

และบูรณาการกัน เพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว และตอมาไดมีการตรา

พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2560 โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ

รับผิดชอบในการจัดทํายุทธศาสตรชาติ และเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติ

แหงชาติแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย เพ่ือมีพระบรมราชโองการประกาศใชเปน

ยุทธศาสตรชาติตอไป  

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 - 2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทย ตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน "ประเทศ

ไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ภายในชวงเวลาดังกลาว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน ประกอบดวยยุทธศาสตร 6 ดาน ไดแก 

(1) ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง  

(2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

(3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

(4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ 

(6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

(พ.ศ.2561-2580) ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน โดยสงเสริมความรวมมือ

กับภูมิภาคและนานาชาติ ในดานความม่ันคงดานพลังงาน ดานอาหาร ดานสิ่งแวดลอม และการบริหาร

จัดการภัยพิบัติในรูปแบบตาง ๆ รวมท้ังการปองกันภัยในทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ ปรับระบบการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ (ท้ังแกปญหา

ขาดแคลนและปองกันอุทกภัย) โดยฟนฟูปาตนน้ํา /จัดหาแหลงกักเก็บน้ําตนทุนและแหลงชะลอน้ําให

เพียงพอ/เพ่ิมขีดความสามารถในการเก็บกักน้ํา/เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดสรร การระบายน้ํา และการผันน้ํา /

พัฒนาคลังขอมูล ระบบพยากรณ และการเตือนภัย /ปรับปรุงองคกรและกฎหมาย /สรางการมีสวนรวม 
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ในการบริหารจัดการน้ํา/ การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ปองกัน เฝาระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ สงเสริมการทําแผนบริหารความตอเนื่องของธุรกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส  

โดยหนวยงานของรัฐตองรวมมือและชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาท่ี มีระบบการบริหารจัดการท่ีทันสมัย 

มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส ใหการบริหารราชการแผนดินท้ังราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน 

และงานของรัฐอยางอ่ืนใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี สรางประโยชนสุขแกประชาชน 

การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากลและเปนระดับแนวหนาของภูมิภาค โดยปรับรูปแบบ

และวิธีการดําเนินการของภาครัฐมีลักษณะท่ีเบ็ดเสร็จ ครบวงจรและหลากหลายรูปแบบตามความตองการ

ของผูรับบริการ มีความรวมมือกับภาคีอ่ืนๆ พรอมท้ังปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐใหมีลักษณะ

บูรณาการ สามารถสงเสริมภารกิจของภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงบทบาทและกลไกภาครัฐใหเปน

ผูสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการประกอบการ การกําหนดกฎระเบียบท่ีไมเปนอุปสรรคตอการ

ดําเนินธุรกิจภาคเอกชนทุกขนาด สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว นอกจากนี้ยังมีความ

เชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตางๆ ผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช มีระบบการบริหาร

จัดการขอมูลท่ีมีความเชื่อมโยงระหวางหนวยงานและแหลงขอมูลตางๆ นําไปสูการวิเคราะหการจัดการขอมูล

ขนาดใหญ เพ่ือการพัฒนานโยบายและการใหบริการภาครัฐ 

 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)12 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ ถือไดวาเปนชวงจังหวะเวลาท่ีทาทายอยางมากท่ี

ประเทศไทยตองปรับตัวขนานใหญโดยจะตองเรงพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรมใหเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาทุกดานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศไทยทามกลางการแขงขันในโลกท่ีรุนแรงข้ึนมาก นอกจากนี้ การพัฒนาภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ ถือเปน ๕ ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)  

สูการปฏิบัติโดยยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปเปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศไทยใหมีความม่ันคงม่ังค่ัง

และยั่งยืนโดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี๑๒เปนเครื่องมือหรือกลไกสําคัญท่ีสุดท่ี

ถายทอดยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) สูการปฏิบัติในลําดับแรกท่ีขับเคลื่อนไปสูการบรรลุ

เปาหมายในระยะยาวไดในท่ีสุดหลักการสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ไดแก 

๑) ยึด“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตอเนื่องมาตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับท่ี ๙ เพ่ือใหเกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอยางสมเหตุสมผลมีความพอประมาณและมีระบบ

ภูมิคุมกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีดีซ่ึงเปนเง่ือนไขจําเปนสําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมุงเนนการ

พัฒนาคนใหมีความเปนคนท่ีสมบูรณสังคมไทยเปนสังคมคุณภาพสรางโอกาสและมีท่ียืนใหกับทุกคนในสังคม

ไดดําเนินชีวิตท่ีดีมีความสุขและอยูรวมกันอยางสมานฉันทในขณะท่ีระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโต
                                                           
2สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2559. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12. หนา 1-5 และ 21 
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       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๑๐ 

อยางตอเนื่องมีคุณภาพและมีเสถียรภาพการกระจายความม่ังค่ังอยางท่ัวถึง และเปนธรรมเปนการเติบโตท่ี

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมรักษาความหลากหลายทางชีวภาพชุมชนวีถีชีวิตคานิยมประเพณีและวัฒนธรรม 

๒) ยึด“คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีสาหรับคนไทย พัฒนาคน

ใหมีความเปนคนท่ีสมบูรณมีวินัยใฝรูมีความรูมีทักษะมีความคิดสรางสรรคมีทัศนคติท่ีดีรับผิดชอบตอสังคม 

มีจริยธรรมและคุณธรรมพัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพรวมถึง

การสรางคนใหใชประโยชนและอยูกับสิ่งแวดลอมอยางเก้ือกูลอนุรักษฟนฟูใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม 

๓) ยึด“วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทยในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคงม่ังค่ังยั่งยืนเปนประเทศพัฒนา

แลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคงม่ังค่ังยั่งยืน” 

4) ยึด“เปาหมายอนาคตประเทศไทยป ๒๕๗๙” ท่ีเปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป มาเปน

กรอบในการกําหนดเปาหมายท่ีจะบรรลุใน ๕ ปแรกและเปาหมายในระดับยอยลงมาโดยท่ีเปาหมายและ

ตัวชี้วัดในดานตางๆ มีความสอดคลองกับกรอบเปาหมายท่ียั่งยืน (SDGs) โดยกําหนดไวดังนี้ 

“เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยางม่ันคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน

สังคมไทยเปนสังคมท่ีเปนธรรมมีความเหลื่อมล้ํานอยคนไทยเปนมนุษยท่ีสมบูรณเปนพลเมือง 

ท่ีมีวินัย ตื่นรูและเรียนรูไดดวยตนเองตลอดชีวิตมีความรูมีทักษะและทัศนคติท่ีเปนคานิยมท่ีดี 

มีสุขภาพรางกายและจิตใจท่ีสมบูรณมีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณมีจิตสาธารณะและทํา

ประโยชนตอสวนรวมมีความเปนพลเมืองไทยพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลกประเทศไทย 

มีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีนานาชาติระบบเศรษฐกิจตั้งอยูบนฐานของการใชนวัตกรรมนําดิจิทัล

สามารถแขงขันในการผลิตไดและคาขายเปนมีความเปนสังคมประกอบการมีฐานการผลิตและ

บริการท่ีมีคุณภาพและรูปแบบท่ีโดดเดนเปนท่ีตองการในตลาดโลก เปนฐานการผลิตและบริการ

ท่ีสําคัญเชนการใหบริการคุณภาพท้ังดานการเงินระบบโลจิสติกสบริการดานสุขภาพและ

ทองเท่ียวคุณภาพเปนครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัยเปนฐานอุตสาหกรรมและบริการ 

อัจฉริยะท่ีเปนอุตสาหกรรมแหงอนาคตท่ีใชนวัตกรรมทุนมนุษยทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ

มาตอยอดฐานการผลิตและบริการท่ีมีศักยภาพในปจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการ

ใหมๆ  เพ่ือนําประเทศไทยไปสูการมีระบบเศรษฐกิจสังคมและประชาชนท่ีมีความเปนอัจฉริยะ” 

๕) ยึด“หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจาก

การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับท่ี๑๒มุงเนนการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีความครอบคลุมท่ัวถึงเพ่ือเพ่ิมขยาย

ฐานกลุมประชากรชั้นกลางใหกวางข้ึนโดยกําหนดเปาหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจโอกาสทางสังคม

และรายไดของกลุมประชากรรายไดต่ําสุดรอยละ๔๐ใหสูงข้ึนนอกจากนี้การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของ

การใชภูมิปญญาและพัฒนานวัตกรรมนับเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะตอไปสําหรับทุก

ภาคสวนในสังคมไทย 
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       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๑๑ 

๖) ยึด“หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ ์

ท่ีเปนเปาหมายระยะยาว” จากการท่ีแผนพัฒนาฯเปนกลไกเชื่อมตอในลําดับแรกท่ีจะกํากับและสงตอแนวทาง 

การพัฒนาและเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปใหเกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแตละดานอยาง

สอดคลองกันแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ จึงใหความสําคัญกับการใชกลไกประชารัฐท่ีเปนการรวมพลังขับเคลื่อน

จากท้ังภาครัฐเอกชนและประชาชน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ มีจํานวน ๑๐ ยุทธศาสตร ซ่ึงถือไดวามี

รายละเอียดมากกวาในยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับท่ี ๑๒ จึงประกอบดวยยุทธศาสตรชาติท้ัง ๖ ยุทธศาสตรไดแก (๑) ยุทธศาสตรการเสริมสราง

และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย (๒) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

(๓) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน (๔) ยุทธศาสตรการเติบโตท่ี

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (๕) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการ

พัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืนและ (๖) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐการปองกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย และประกอบกับอีก ๔ ยุทธศาสตรท่ีมุงเนนการพัฒนาพ้ืนฐาน

เชิงยุทธศาสตรและกลไกสนับสนุนใหการดําเนินยุทธศาสตร ท้ัง ๖ ดานใหสัมฤทธิ์ผลประกอบดวย 

(๗) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส (๘) ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม (๙) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและ (๑๐) ยุทธศาสตร

ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความสอดคลองและเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย เปาหมายท่ี 4 คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี

ข้ึน ตัวชี้วัด 4.2 การตายจากอุบัติเหตุทางถนนต่ํากวา 18 คน ตอประชากรแสนคน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ขอ 3.6 บริหารจัดการ

เพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ เพ่ือใหเกิดความเสียหายนอยท่ีสุด และนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนประกอบดวย 

(1) บูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเขาสูระบบการวางแผน ท้ังระดับชาติ  ระดับชุมชน ทองถ่ิน และ

สาขาการผลิตตางๆ (2) เสริมสรางขีดความสามารถในการเตรียมความพรอมและการรับมือภัยพิบัติ  

(3) พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน และ (4) พัฒนาระบบการฟนฟูบูรณะหลังการเกิดภัย 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ันคง ม่ังคั่ง 

และย่ังยืน ขอ 4.8 แผนรองรับหนวยงานท่ีเก่ียวของไดมีแผนงานรองรับ ซ่ึงครอบคลุม ระยะเวลาในชวง

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และฉบับท่ี 12 ไดแก 4.8.8 ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ประกอบดวย (1) แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 (2) ยุทธศาสตรการ

เตรียมพรอมแหงชาติพ.ศ. 2557 - 2561 (2) ยุทธศาสตรการปองกันประเทศ กระทรวงกลาโหม  

(3) ยุทธศาสตรกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 – 2559 ขอ 3.5 การ

สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค และนานาประเทศ ท้ังในระดับทวิภาคี พหุภาคี 
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       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๑๒ 

และตอยอดความรวมมือกับประเทศยุทธศาสตร/มีศักยภาพและประเทศในอนุภูมิภาค เพ่ือสงเสริมความ

ม่ันคงในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและในระดับโลก และความเจริญกาวหนาและลดความเหลื่อมล้ําอยางยั่งยืน

รวมกันในทุกมิติ โดย (3.5.1) เพ่ิมบทบาทและการมีสวนรวมของไทยในองคกรระหวางประเทศ ในการ

ผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมท้ังประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน การแกปญหาความยากจนและความเหลื่อม

ล้ํา การสรางโอกาสและท่ียืนในสังคมแกผูดอยโอกาส สตรี และผูสูงอายุ การบริหารจัดการภัยพิบัติ การสราง

ความม่ันคงดานพลังงาน อาหาร และน้ํา และการลดการปลอยกาซเรือนกระจก เปนตน 

ยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมบทบาท

ของไทยในเวทีโลกดวยการสงเสริมบทบาทท่ีสรางสรรคของไทยในกรอบความรวมมือตางๆ รวมท้ังการ

สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใตกรอบเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development 

Goals: SDGs) ซ่ึงมีแนวทางพัฒนาในเรื่องการบริหารจัดการภัยพิบัติ เปนตน 

 

4. เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) 

เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2558 ผูนําประเทศกวา 193 ชาติไดเขารวมการประชุมสมัชชาใหญองคการ

สหประชาชาติ (UN General Assembly) ณ กรุงนิวยอรค เพ่ือรับรอง "เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของ

โลก17 ประการ" (The Global Goals for Sustainable Development (SDGs)) โดยกรมปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน หรือ Sustainable 

Development Goals (SDGs) ดังนี้ 

เปาหมายท่ี 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกท่ี เปาหมาย คือ ภายในป 2573 สรางภูมิตานทาน

และลดการเปดรับและความเปราะบางตอเหตุรุนแรงท่ีเก่ียวของกับภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ 

สังคมและสิ่งแวดลอม ใหกับผูท่ียากจนและอยูในสถานการณเปราะบาง 

เปาหมายท่ี 6 สรางหลักประกันวาจะมีการจัดใหมีน้ําและสุขอนามัยสําหรับทุกคน และมีการบริหาร

จัดการท่ียั่งยืน เปาหมายคือ เพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําในทุกภาคสวน และสรางหลักประกันวาจะมีการใช

น้ําและจัดหาน้ําท่ียั่งยืน เพ่ือแกปญหาการขาดแคลนน้ํา และลดจํานวนประชาชนท่ีประสบความทุกขจากการ

ขาดแคลนน้ํา ภายในป 2573 และดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบองครวมในทุกระดับรวมถึง

ผานทางความรวมมือระหวางเขตแดนตามความเหมาะสม ภายในป 2573 

เปาหมายท่ี 11 ทําใหเมืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิตานทาน

และยั่งยืน เปาหมาย คือ สรางหลักประกันวาจะมีการเขาถึงท่ีอยูอาศัยและการบริการพ้ืนฐานท่ีพอเพียง 

ปลอดภัยและในราคาท่ีสามารถจายได และยกระดับชุมชนแออัดภายในป 2573 ภายในป 2563 เพ่ิม

จํานวนเมืองและกระบวนการตั้งถ่ินฐานของมนุษยท่ีเลือกใชและดําเนินการตามนโยบายและแผนท่ีบูรณาการ 

เพ่ือนําไปสคูวามครอบคลมุ ความมีประสิทธิภาพ การใชทรัพยากร การลดผลกระทบและปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีภูมิตานทานตอภัยพิบัติ และใหพัฒนาและดําเนินการตามการบริหารความ
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       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๑๓ 

เสี่ยงจากภัยพิบัติแบบองครวมในทุกระดับ ใหเปนไปตามกรอบการดําเนินงานเซนไดเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัย

พิบัติพ.ศ. 2558 – 2573 

เปาหมายท่ี 13 ปฏบิัติการอยางเรงดวนเพ่ือตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ

ท่ีเกิดข้ึน เปาหมาย คือ เสริมภูมิตานทานและขีดความสามารถในการปรับตัวตออันตรายและภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติท่ีเก่ียวของกับภูมิอากาศในทุกประเทศ และพัฒนาการศึกษา การสรางความตระหนักรูและขีด

ความสามารถของมนุษย และของสถาบันในเรื่องการลดปญหาการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ การปรับตัว 

การลดผลกระทบ และการเตือนภัยลวงหนา 

เปาหมายท่ี 14 อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน

เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

เปาหมายท่ี 15 ปกปอง ฟนฟู และสนับสนุนการใชระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยืน จัดการปาไมอยาง

ยั่งยืนตอสูการกลายสภาพเปนทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของท่ีดินและฟนสภาพกลับมาใหม และหยุด

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

เปาหมายท่ี 16 สงเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความ

ยุติธรรมและสรางสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดและรับชอบ และครอบคลุมในทุกระดับเปาหมาย คือ เสริม

ความแข็งแกรงของสถาบันระดับชาติท่ีเก่ียวของ โดยรวมถึงกระทําผานทางความรวมมือระหวางประเทศ 

เพ่ือสรางขีดความสามารถในทุกระดับ โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา เพ่ือจะปองกันความรุนแรงและตอสู

กับการกอการรายและอาชญากรรม 

 

5.  ประเทศไทย ๔.๐ 

การเปนสังคมเกษตรกรรมของประเทศไทย ซ่ึงมีโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศพ่ึงพาภาคเกษตร

และแรงงานเปนตัวแสดงหลัก ซึ่งเรียกรูปแบบดังกลาววาเปน ประเทศไทย ๑.๐ (Thailand ๑.๐) ที่เนน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภาคเกษตรกรรม หลังจากนั้นเริ่มมีภาคอุตสาหกรรมเขามาพรอมกับนําเอา

เครื่องจักรเขามาชวยแรงงานในการทําเกษตรกรรม แตยังเปนเพียงอุตสาหกรรมเบาเทานั้น นั่นคือ 

ประเทศไทย ๒.๐ (Thailand ๒.๐) หลังจากนั้นโครงสรางทางเศรษฐกิจในยุคประเทศไทย ๓.๐ (Thailand ๓.๐)

ไดกาวเขาสูยุคของภาคอุตสาหกรรมหนักและสงเสริมการสงออกเปนหลัก ซ่ึงการพัฒนาดังกลาวสงผลให

ประเทศไทยตองเผชิญปญหากับดักรายไดปานกลาง (MiddleIncomeTrap) กับดักความเหลื่อมล้ํา 

(Inequality Trap) และกับดักความไมสมดุลในการพัฒนา (Imbalance Trap)  

ดังนั้นรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา จึงไดกําหนดโมเดลการพัฒนาโครงสรางทางเศรษฐกิจจาก

ประเทศไทย ๓.๐ ท่ีเนนภาคอุตสาหกรรมหนักและภาคการสงออกเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู

ยุคประเทศไทย ๔.๐ ท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
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       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๑๔ 

นโยบายประเทศไทย ๔.๐ (Thailand ๔.๐) โดยรัฐบาลมองวาจะเปนโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจ

ในรูปแบบใหมที่จะนําพาประเทศไทยหลุดพนจากกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง การแกไขปญหา

ความเหลื่อมล้ํา และความไมสมดุลของการพัฒนา พรอมไปกับการเปลี่ยนผานประเทศไทยไปสูประเทศโลกท่ีหนึ่ง

(First World) ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในบริบทของโลกยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ 

(The Fourth Industrial Revolution) 

 

แผนภาพท่ี ๒ การเปล่ียนผานประเทศไทยสูยุค Thailand ๔.๐ ท่ีมา : กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

  

 กระทรวงอุตสาหกรรม (2559: 4) ไดกลาวถึงการเปลี่ยนผานโครงสรางเศรษฐกิจสูประเทศไทย ๔.๐ 

ใน 4 ประการ ดังนี้ 

1) การเปลี่ยนจากภาคเกษตรแบบเดิม (Traditional Farming) ไปสูการเกษตรสมัยใหมท่ีเนนการบริหาร

จัดการเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยสนับสนุนใหเกษตรกรเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) และ

มีรายไดสูงข้ึน 

2) การเปลี่ยนจากการเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแบบเดิม (Traditional SMEs) ท่ีรัฐ

จะตองใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลา ไปสูการเปน “Smart Enterprises” และ “Startups” ท่ีมีศักยภาพสูง 

3) การเปลี่ยนจากการใหบริการแบบเดิม (Traditional Services) ท่ีมีมูลคาต่ําไปสูการบริการ

ท่ีสรางมูลคา (High Value Service) 

4) การเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
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กลไกการขับเคล่ือนประเทศไทย ๔.๐ 

การขับเคลื่อนประเทศไทยเพ่ือกาวเขาสูการเปนยุคของประเทศไทย ๔.๐ ท่ีใหความสําคัญกับการ

พัฒนาเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม โดยมีกลไกขับเคลื่อน 3 ประการ ท่ีมุงหวังใหประเทศไทยหลุด

พนจากประเทศท่ีติดกับดักรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูงดังนี้ 

1) กลไกการขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม นวัตกรรมถูกกลาวถึงในบทบาทขับเคลื่อนผลิตภาพ 

(Productive Growth Engine) เพ่ือปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ปญญา 

เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค โดยกลไกการขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมนี้จะประกอบไปดวยการสราง

เครือขายความรวมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหารจัดการสมัยใหม และการสรางคลัสเตอร เปนตน 

2) กลไกการขับเคลื่อนดวยการสรางการมีสวนรวม การสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวม

อยางเทาเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Growth Engine) มีเปาหมายในการสรางรายได การกระจายโอกาส

และรายไดอยางเทาเทียม  

ท้ังนี้ การเสริมสรางกลไกลการขับเคลื่อนการมีสวนรวมภายใตแนวคิดประเทศไทย ๔.๐ นี้ มุงเนน

การสรางคลัสเตอรเศรษฐกิจระดับกลุมจังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีชุมชนเปนฐานราก การสงเสริม

วิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดยอม การสงเสริมรัฐวิสาหกิจ เพ่ือสรางขีดความสามารถการแขงขัน

ในระดับโลก 

3) กลไกขับเคล่ือนท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (Green Growth Engine) ถือเปนกลไกสําคัญใน

การพัฒนาเพ่ือกาวขาม “กับดักความไมสมดุลของการพัฒนา” โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี

ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

จากโมเดล ๔.๐ท่ีสงผลตอการปรับตัวทุกหนวยงานภาครัฐใหมีแนวทางสูรัฐบาลดิจิทัล หรือองคการ 

๔.๐นั้นการพัฒนาองคการท่ีมุงขับเคลื่อนตามทิศทางดังกลาวจําเปนตองมีการดําเนินการเพ่ือเตรียมบุคลากร

ของหนวยงาน ใหสามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงใหเกิดข้ึน 

 

6. เทคโนโลยกีับแนวคดิรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E-Government) รัฐบาลดิจิทัล (Digital 

Government) และรัฐบาล 4.0 (Government 4.0) 

6.1 แนวคิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E-Government) รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) และ

รัฐบาล 4.0 (Government 4.0) 

แนวคิดเก่ียวกับรัฐบาลท้ัง 3 แนวคิดนี้ มีความสัมพันธเก่ียวของกันดังตอไปนี้ 

บริษัทการทเนอร (Gartner) ท่ีปรึกษาดานเทคโนโลยีดิจิทัล ไดนําเสนอระดับการพัฒนา รัฐบาล

ดิจิทัล (Maturity Model) 5 ระดับ คือระดับท่ี 1.E-Government, ระดับท่ี 2. Open, ระดับท่ี 3.Data-

Centric, ระดับท่ี 4.Fully Digital และระดับท่ี 5.Smart สรุปรายละเอียดไดดังนี้ 
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แผนภาพท่ี 3 ระดับการพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล (Maturity Model) 5 ระดับ 

 
ท่ีมา: Gartner (2015). Introducing the Gartner Digital Government Maturity Model. 

 

จากแนวคิดของบริษัทการทเนอร (Gartner) ท่ีนําเสนอระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Maturity 

Model) 5 ระดับจะพบวา 

Level 1: E-Government 

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเปนจุดเริ่มตนของการมุงสูรัฐบาลดิจิทัล ท้ังนี้ ในระดับการพัฒนาข้ันนี้ ภาครัฐ

มีการใหบริการตางๆ ผานเว็บไซตของหนวยงาน แตเปนเพียงการบริการเฉพาะดานหรือบางสวนเทานั้น 

นอกจากนี้บางหนวยงานท่ีมีความเก่ียวของหรือทํางานในสายงานเดียวกัน อาจรวมมือกันเพ่ือรวมศูนยของ

บริการอิเล็กทรอนิกสเขาไวยังจุด (Portal) เดียวกัน 

Level 2: Open Government 

การพัฒนาโดยภาครัฐจะเพ่ิมอัตราการใชประโยชนจากเทคโนโลยีตางๆ และขอมูลท่ีหนวยงานมีอยู 

หากเปนขอมูลบนเอกสาร จะตองทําใหกลายเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส และเริ่มดําเนินการเปดเผยขอมูลสู

สาธารณะ (Open Public Data) 

Level 3: Data-Centric Government 

เพ่ือยกระดับการใหบริการและการทํางานภาครัฐ การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในข้ันนี้มุงเนนไปท่ีการ

สรางเว็บไซตหรือระบบท่ีใหบริการและตอบสนองผูใช (ประชาชน ภาคธุรกิจ และหนวยงานภาครัฐดวยกัน

เอง) ในการใชประโยชนจากขอมูลท่ีเปดเผย  

Level 4: Fully Digital Government 

การเกิดข้ึนของรัฐบาลดิจิทัลจะนําไปสูรูปแบบบริการและการดําเนินงานของภาครัฐในรูปแบบใหมท่ี

ไมเคยเกิดข้ึน การนําเทคโนโลยีสําคัญมาปรับใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบกับการสราง

ความรวมมือระหวางรัฐกับรัฐ และรัฐกับเอกชน จะสงผลใหสภาพแวดลอมเชิงดิจิทัลของประเทศเกิดการ

พัฒนาไปอยางรวดเร็ว ท้ังนี้ การใชประโยชนจากเทคโนโลยีและขอมูลเปนหัวใจสําคัญของรัฐบาลดิจิทัล  
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Level 5: Smart Government 

รัฐบาลดิจิทัลจะมุงสูการเปนรัฐบาลอัจฉริยะ (Smart Government) โดยการขับเคลื่อนผานการ

นําเอาเทคโนโลยี Smart Machines มาปรับใชกับการดําเนินงานและการใหบริการตางๆ ของรัฐบาล  

แนวคิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E-Government)เปนระดับการพัฒนาข้ันแรกของการพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล เนนการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานและการใหบริการประชาชนของภาครัฐจากการใชกระดาษ 

เปนการใชระบบอิเล็กทรอนิกสหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนสําคัญ แนวคิดของรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกสเริ่มเกิดข้ึนมาพรอมกับการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีเวิลดไวดเว็บ 

(World Wide Web) ในชวงปลายศตวรรษท่ี 20 (สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติและสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน), 2560) 

แนวคิดรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)เปนการออกแบบและปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการ

ของรัฐโดยอาศัยขอมูลดิจิทัลเพ่ือสรางบริการของรัฐในรูปแบบใหมผานเทคโนโลยี Mobile Social 

CloudTechnology ในยุคอินเทอรเน็ตโดยมีลักษณะ 3 ประการไดแก 1) Reintegration เปนการบูรณา

การการทํางานของหนวยงานภาครัฐตางๆเขาดวยกันเพ่ือใหเกิดการกํากับควบคุมการบริหารภาครัฐ 

ท่ีมีประสิทธิภาพ 2) Needs-based holism เปนการปรับปรุงองคกรภาครัฐเพ่ือใหเกิดการใหบริการ

สาธารณะท่ีใหความสําคัญตอการนําความตองการของพลเมืองมาเปนศูนยกลางและ 3) Digitalization 

เปนการใชศักยภาพอยางเต็มท่ีในการนําระบบบริหารสารสนเทศมาใชรวมถึงการใหความสําคัญตอการ

สื่อสารผานทางอินเทอรเน็ตซ่ึงจะเขามาแทนท่ีวิธีการทํางานแบบเดิม (สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการ

สภาผูแทนราษฎร, 2559) 

กลาวโดยสรุปรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) เปนการนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชเพ่ือ

ปรับปรุงกระบวนการทํางานและการใหบริการประชาชนของภาครัฐเชนเดียวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแลว 

ยังเปนการนําดิจิทัลเทคโนโลยีมาใชเปนกลยุทธสําคัญในการยกระดับการทํางานภาครัฐใหมีความทันสมัยเพ่ือ

สรางบริการท่ีมีคุณคาสูประชาชนดวยการทํางานอยางเปนระบบและพ่ึงพาทุกภาคสวนท้ังหนวยงานภาครัฐ

หนวยงานอิสระภาคธุรกิจภาคประชาชนและปจเจกบุคคลท่ีมีบทบาทในฐานะผูใหและผูใชขอมูลรวมถึงรวม

สรรคสรางสาระท่ีจําเปนและสําคัญตอการใหบริการของภาครัฐ (Recommendation of the Council on 

Digital Government Strategies, OECD, 2557, อางถึงในสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส, 2558)

สําหรับประเทศไทยไดมีนโยบายดานการเปดขอมูลต้ังแตป 2558 ท่ีมีการจัดตั้งเว็บไซต Data.go.thท่ีเปน

ศูนยกลางขอมูลเปดจากภาครัฐ ปจจุบันมีขอมูลเปดกวา 1,000 ชุดขอมูล คือ จุดเริ่มของการไปสูรัฐบาล

ดิจิทัลท่ีจะทําใหประชาชนมามีสวนรวมมากข้ึนอยางไรก็ตามเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย “ไทยแลนด 4.0 

(Thailand 4.0)” ของรัฐบาลท่ีมุงเนนการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มาใชในการเพ่ิมมูลคาของ

สินคาและบริการของประเทศ เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีรายไดสูง (High Income Country) 

บนพ้ืนฐานของความ “ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” จึงมีการบัญญัติคําวา“รัฐบาล 4.0หรือราชการ 4.0” 
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(Government 4.0) ข้ึน โดย ดร.สุวิทย เมษินทรีย ขณะดํารงตําแหนงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

(ปจจุบันเปนอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ไดกลาวในการบรรยายหัวขอ                     

“ระบบราชการ 4.0 กับการขับเคลื่อน ป.ย.ป.” ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการอบรมหลักสูตรการบริหารราชการ

แผนดิน ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง โดยอธิบาย 

“รัฐบาล 4.0 หรือระบบราชการ 4.0” ไววา เปนรัฐบาลท่ี “ตองปรับตัวใหเขากับการดําเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล โดยตองเปนท่ีพ่ึงของประชาชนและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจ”(สุวิทย เมษินทรีย, 

2561) กลาวโดยสรุปเม่ือพิจารณาจากความหมายและลักษณะสําคัญรวมท้ังปจจัยสูความสําเร็จพบวา 

รัฐบาล 4.0 สอดคลองกับความหมายของรัฐบาลดิจิทัล  

จากแนวคิดประเทศไทย ๔.๐ จะพบวาสิ่งท่ีถือเปนความทาทายของการพัฒนาภาครัฐสูระบบ

ราชการ 4.0 อาทิ จะทําอยางไรใหการบริการภาครัฐสามารถตอบโจทยตามความตองการเฉพาะบุคคล 

(Personalization) มากข้ึน ในขณะท่ีการพัฒนาภาครัฐในยุคเดิม มุงเนนแคการยกระดับการบริการใหมี

มาตรฐานเทานั้น รวมถึงจะทําอยางไรใหภาครัฐขับเคลื่อน IT เพ่ือพลิกโฉมทุกสวนของภาครัฐอยางเปนองค

รวม (Holistic Transformation) ซ่ึงตางจากเดิมท่ี IT มีบทบาทเพียงแคสนับสนุนการพัฒนาเปนครั้งคราว2

3 

ดังนั้น เพ่ือรองรับตอยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 ภาครัฐหรือระบบราชการจะตองทํางานโดยยึด

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน (Better Governance, 

Happier Citizens) หมายความวาระบบราชการตองปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทํางานใหมเพ่ือพลิกโฉม 

(Transform) ใหสามารถเปนท่ีเชื่อถือไววางใจและเปนพ่ึงของประชาชนไดอยางแทจริง (Credible and 

Trusted Government) ดังนี้ 

 

แผนภาพท่ี 4 ระบบราชการ 4.0 

 
ท่ีมา : สํานักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2561 

                                                           
3สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สํานักงาน ก.พ., 2560, น. 5 
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1. เปดกวางและเช่ือมโยงกัน (Open & Connected Government) 

ตองมีความเปดเผยโปรงใสในการทํางานโดยบุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของทาง

ราชการหรือมีการแบงปนขอมูลซ่ึงกันและกันและสามารถเขามาตรวจสอบการทํางานไดตลอดจนเปดกวางให

กลไกหรือภาคสวนอ่ืนๆ เชนภาคเอกชนภาคประชาสังคมไดเขามามีสวนรวมและโอนถายภารกิจท่ีภาครัฐไม

ควรดําเนินการเองออกไปใหแกภาคสวนอ่ืนๆ เปนผูรับผิดชอบดําเนินการแทนโดยการจัดระเบียบ

ความสัมพันธในเชิงโครงสรางใหสอดรับกับการทํางานแนวระนาบในลักษณะของเครือขายมากกวาตามสาย

การบังคับบัญชาในแนวดิ่งขณะเดียวกันก็ยังตองเชื่อมโยงการทํางานในภาครัฐดวยกันเองใหมีเอกภาพ 

และสอดรับประสานกันไมวาจะเปนราชการบริหารสวนกลางสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน 

2. ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-Centric Government) 

ตองทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนาโดยตั้งคําถามกับตนเองเสมอวาประชาชนจะไดอะไรมุงเนน

แกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนโดยไมตองรอใหเขามาติดตอขอรับบริการหรือรองขอ

ความชวยเหลือจากทางราชการ (Proactive Public Services) รวมท้ังใชประโยชนจากขอมูลภาครัฐ (Big 

Government Data) และระบบดิจิทัลสมัยใหมในการจัดบริการสาธารณะท่ีตรงกับความตองการของ

ประชาชน (Personalized หรือ Tailored Services) พรอมท้ังอํานวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเอง

ของทางราชการเพ่ือใหบริการไดเสร็จสิ้นในจุดเดียวประชาชนสามารถเรียกใชบริการของทางราชการได

ตลอดเวลาตามความตองการของตนและผานการติดตอไดหลายชองทางผสมผสานกันท้ังการติดตอมาดวย

ตนเองเว็บไซตโซเชียลมีเดียหรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพทมือถือ 

3. มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) 

ตองทํางานอยางเตรียมการณไวลวงหนามีการวิเคราะหความเสี่ยงสรางนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่ม

และประยุกตองคความรูในแบบสหสาขาวิชาเขามาใชในการตอบโตกับโลกแหงการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน

เพ่ือสรางคุณคามีความยืดหยุนและความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณตางๆ ไดอยางทันเวลา

ตลอดจนเปนองคการท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเขาสูสภาพความเปนสํานักงานสมัยใหมรวมท้ังทําให

ขาราชการมีความผูกพันตอการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเหมาะสมกับบทบาทของตน 

ปจจัยแหงความสําเร็จของระบบราชการ 4.0 

ความสําเร็จของการพัฒนาไปสูระบบราชการ 4.0 ตองอาศัยปจจัยสําคัญอยางนอย 3 ประการไดแก 

1) การสานพลังระหวางภาครัฐและภาคสวนอ่ืนๆ ในสังคม (Collaboration) 

เปนการยกระดับการทํางานใหสูงข้ึนไปกวาการประสานงานกัน (Coordination) หรือทํางานดวยกัน 

(Cooperation) ไปสูการรวมมือกัน (Collaboration) อยางแทจริงโดยจัดระบบใหมีการวางแผนเพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองการรวมกันมีการระดมและนําเอาทรัพยากรทุกชนิดเขามาแบงปนและใช

ประโยชนรวมกันมีการยอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบตอผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึนรวมกันเพ่ือพัฒนาประเทศหรือ

แกปญหาความตองการของประชาชนท่ีมีความสลับซับซอนมากข้ึนจนไมมีภาคสวนใด  ในสังคมจะสามารถ

ดําเนินการไดลุลวงดวยตนเองโดยลําพังอีกตอไปหรือเปนการบริหารกิจการบานเมือง ในรูปแบบ“ประชารัฐ” 
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2) การสรางนวัตกรรม (Innovation) 

เปนการคิดคนและแสวงหาวิธีการหรือ solutions ใหมๆทําใหเกิด big impact เพ่ือปรับปรุงและ

ออกแบบการใหบริการสาธารณะและนโยบายสาธารณะใหสามารถตอบโจทยความทาทายของประเทศหรือ

ตอบสนองปญหาความตองการของประชาชนไดอยางมีคุณภาพอันแปรผันไปตามสภาพพลวัตของการ

เปลี่ยนแปลงโดยอาศัยรูปแบบหองปฏิบัติการ (GovLab/PublicSector Innovation Lab) และใช

กระบวนการความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในลักษณะท่ีใหประชาชนเขามามีสวนรวมเพ่ือสราง

ความเขาใจและเขาถึงความรูสึกนึกคิด (Empathize) กอนจะสรางจินตนาการ (Ideate) พัฒนาตนแบบ 

(Prototype) ทําการทดสอบปฏิบัติจริงและขยายผลตอไป 

3) การปรับเขาสูความเปนดิจิทัล (Digitization / Digitalization) 

เปนการผสมผสานกันของการจัดเก็บและประมวลผลขอมูลผานระบบคลาวด (CloudComputing) 

อุปกรณประเภทสมารทโฟนและเครื่องมือเพ่ือการใชงานรวมกัน (CollaborationTool) ทําใหสามารถ

ติดตอกันไดอยางเรียลไทมไมวาจะอยูท่ีใดและสามารถวิเคราะหขอมูลอันสลับซับซอนตางๆ ไดและชวย

ใหบริการของทางราชการสามารถตอบสนองความคาดหวังของประชาชนท่ีตองการใหดําเนินการไดในทุก

เวลาทุกสถานท่ี ทุกอุปกรณและชองทางไดอยางม่ันคงปลอดภัยและประหยัด 

กลาวโดยสรุปเม่ือพิจารณาจากความหมายและลักษณะสําคัญรวมท้ังปจจัยสูความสําเร็จพบวา 

รัฐบาล 4.0 สอดคลองกับความหมายของรัฐบาลดิจิทัล  

 

6.2 แนวโนมเทคโนโลยีท่ีสําคัญตอการพัฒนาเพ่ือมุงไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนไดสงผลตอบริบทของโลกใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากใน

อดีตเทคโนโลยีตางๆ อาทิ ระบบประมวลผลท่ีฉลาดข้ึนและมีความเปนอัตโนมัติปริมาณขอมูลในฐานขอมูลท่ี

มีขนาดใหญและสามารถนําไปวิเคราะหเชิงลึกเพ่ือคาดการณสถานการณท่ีอาจเกิดข้ึนอุปกรณคอมพิวเตอร

และโทรศัพทมีขนาดเล็กลงซ่ึงสามารถพกพาและเคลื่อนท่ีไปทุกหนแหงฯลฯไดเขามามีสวนเก่ียวของในแทบ

ทุกมิติไมเวนแมแตมิติการทํางานของหนวยงานภาครัฐหนวยงานภาครัฐสามารถนําเอาเทคโนโลยีเหลานั้นมา

ปรับใชกับการใหบริการประชาชน  การบริหารจัดการภาครัฐการกําหนดนโยบายตางๆ รวมไปถึงการแกไข

ปญหาอุปสรรคหรือความทาทายตางๆ ท่ีเกิดข้ึนซ่ึงจะทําใหรูปแบบการทํางานการใหบริการและการ

ดําเนินการตางๆ ของภาครัฐเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมกลาวคือมีความเปนรัฐบาลดิจิทัลมากยิ่งข้ึนโดยปจจุบัน

แนวโนมเทคโนโลยีท่ีสําคัญตอการพัฒนาเพ่ือมุงไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1) Virtual Reality / Augmented Reality 

การนําเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) มาปรับใชในการจําลอง

ภาพหรือสถานการณเหมือนจริงเพ่ือบริหารจัดการความปลอดภัยสาธารณะการขยายพ้ืนท่ีการรักษาสุขภาพ

ไปยังพ้ืนท่ีหางไกล (Telemedicine) รวมถึงการเพ่ิมรูปแบบใหมๆในการเรียนการสอนและการทองเท่ียว 
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2) Advanced Geographic Information System 

การนําเทคโนโลยี Advanced Geographic Information System มาใชในการบริหารจัดการ

ขอมูลในเชิงพ้ืนท่ีโดยสามารถประยุกตใชสําหรับการจัดสรรทรัพยากรดานการเกษตรการบริหารจัดการระบบ

คมนาคมขนสงและดานอ่ืนๆ 

3) Big Data 

การนําขอมูล Big Data มาประมวลและใชเปนเครื่องมือในการคาดการณและประเมินสภาพธุรกิจ

การใหบริการโดยอาศัยเทคโนโลยีIoTและ Smart Machine เพ่ือใหการวิเคราะหและตอบสนองตอ

ผูรับบริการเปนแบบ real-time 

4) Open Any Data 

การเปดเผยขอมูล (Open Data) ท่ีเปนประโยชนแกผูรับบริการโดยปรับปรุงเว็บไซตและฐานขอมูล

เพ่ือสรางการเขาถึงจากสาธารณะมากข้ึนและผลักดันใหเกิดการเชื่อมโยงขอมูลท่ีเปดเผยเหลานั้นกับ

หนวยงานทุกภาคสวน 

5) Smart Machines / Artificial Intelligence 

การนําเทคโนโลยี Smart Machine หรือ Artificial Intelligence (AI) มาปรับใชเพ่ือใหเกิดการ

บริหารจัดการและตอบสนองการใหบริการอัตโนมัติโดยระบบ Smart Machine จะพัฒนาข้ึนและสามารถ

ประเมินปญหาและจัดการสมดุลตลอดหวงโซการบริการ 

6) Cloud Computing 

การนําเทคโนโลยีดาน Cloud  Computing มาปรับใชในการเก็บขอมูลเพ่ือลดความยุงยากในการ

ติดตั้งระบบลดตนทุนในการดูแลระบบและตนทุนสําหรับการสรางเครือขายดวยตนเอง 

7) Cyber Security 

การคํานึงถึงความปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber Security) โดยจัดทํามาตรฐานความปลอดภัยทาง

ไซเบอรปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเก่ียวของใหทันตอเหตุการณและมีความยืดหยุนอีกท้ังปรับเปลี่ยน Mindset ใน

การจัดการประเด็นดานความปลอดภัยทางไซเบอร 

8) Internet of Things (IoT) 

การอาศัยเทคโนโลยี Internet of  Things (IoT) สรางสภาพแวดลอมใหภาครัฐปรับเปลี่ยนรูปแบบ

บริการเปนดิจิทัลมากยิ่งข้ึนขณะเดียวกันเทคโนโลยีดังกลาวยังสนับสนุนภาครัฐในดานตางๆอาทิการสื่อสาร

การใชโมบายเทคโนโลยีการวิเคราะห Big Data รวมไปถึงการประสานงานกับภาคธุรกิจและเอกชน 

9) Block Chain / Distributed Ledger Technology 

การประยุกตใชเทคโนโลยี Block Chain หรือ Distributed Ledger Technology ในการจัดเก็บ

ขอมูลและใชประโยชนจากเครือขายเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและลดภาระการพ่ึงพาคนกลางในการทํา

ธุรกรรมภายใตความปลอดภัยท่ีมีความนาเชื่อถือ 
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ท้ังนี้แตละหนวยงานภาครัฐไมวาจะในระดับสํานักกรมหรือกระทรวงสามารถท่ีจะนําเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมดังกลาวเหลานี้เขามาปรับใชกับการทํางานของภาครัฐตลอดจนใชพัฒนาบริการหรือกระบวนการ

ดําเนินงานตางๆได 

 

7. มหาดไทย 4.0 และประชารัฐ 

การดําเนินงานของภาครัฐหรือระบบราชการ ถือเปนสวนสําคัญในการนํานโยบายจากภาคการเมือง

ซ่ึงเปนผูกําหนดนโยบายไปสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาประสงคท่ีกําหนดไว การจะขับเคลื่อนใหนโยบายประเทศไทย

4.0 ประสบความสําเร็จ จึงตองอาศัยระบบราชการเปนกลไกสําคัญในการนําไปสูความสําเร็จ ดังท่ี ดร.สุวิทย  

เมษินทรีย  ไดใหความเห็นไวเก่ียวกับเรื่องการปฏิรูประบบราชการไวใน Facebook วา “ระบบราชการเปน

เสาหลักของประเทศและจะเปนกําลังหลักในการขับเคลื่อนประเทศสูประเทศไทย 4.0 แตหากเราปลอยให

ระบบราชการออนแอลงเรื่อยๆ ทํางานไดไมเต็มศักยภาพ หรือไมมีประสิทธิภาพมากพอ และไมเอ้ืออํานวยให

คนดีและคนเกงอยูในระบบได ในท่ีสุดก็จะสงผลตอประชาชนและกลายเปนอุปสรรคตอความเจริญกาวหนา

ของประเทศ 

7.1 มหาดไทย 4.0 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนหนวยงานท่ีสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงกระทรวงมหาดไทย 

ไดตอบสนองตอการขับเคลื่อนสูระบบราชการ 4.0 ดวยการผลักดันแนวคิดมหาดไทย 4.0 เพ่ือเปนแนวทาง 

ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานของหนวยงานในสังกัด ใหสามารถเปนระบบราชการ 4.0 ได ดังมี

สาระสําคัญดังนี้ 

การเปนมหาดไทย 4.0 หมายถึง การปรับเปลี่ยนกลไกการขับเคลื่อนการบริหารราชการเพ่ือรองรับ

นโยบายประเทศไทย 4.0 โดยการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสรางจากเดิมท่ีเนนระบบราชการไปสูการจัดการและ

บริหารสาธารณะท่ีเนนความเชื่อมโยงกับทุกฝาย มีประชาชนเปนศูนยกลาง มีความสามารถในการปรับตัว

และความคิดริเริ่มสรางสรรค หรืออาจกลาวโดยสรุปวา การเปนสวนราชการท่ีสามารถสรางสภาพแวดลอม

อันเปนปจจัยเก้ือหนุน (incentive) ใหภาคสวนอ่ืนๆ ของสังคมสามารถพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปได

โดยประสบอุปสรรคปญหานอยท่ีสุด3

4 

แนวทางในการพัฒนาเพ่ือการเปนมหาดไทย 4.0 นั้น 4

5 จะตองมีการปรับเปลี่ยนกลไกการขับเคลื่อน

การบริหารราชการท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยตองปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในเรื่องโครงสราง

องคการ การบริหารงานบุคลากร ตลอดจนระเบียบกฎหมายและนวัตกรรมตางๆ ท่ีอยูในหนาท่ี ใหรองรับกับ

การเปลี่ยนแปลงสูมหาดไทย 4.0  ซ่ึงแนวทางในการพัฒนามหาดไทย 4.0 มีดังนี้ 

                                                           
4สุธี  มากบุญ. 2560. มหาดไทย 4.0. วารสารดํารงราชานภุาพ 18(56) ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561, หนา 25-30 
5สุธี  ทองแยม. 2560. แนวทางการพัฒนาระบบริหารราชการ มหาดไทย 4.0.วารสารดํารงราชานภุาพ 18(56) ตุลาคม 2560-มีนาคม 
2561, หนา 31-52 
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1) ดานองคการกับมหาดไทย 4.0 กระทรวงมหาดไทย กรมตางๆ และจังหวัดรวมถึงอําเภอ 

หนวยงานทุกระดับ ตองมีการปรับเปลี่ยนดังนี้ (1) จะตองสามารถบริหารความหลากหลายและความแตกตาง

(ท้ังในดานขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย, ความคิดท่ีหลากหลายท่ีมีตอการรับขอมูลหรือสงขอมูล, วัยหรือ 

Generation ท่ีหลากหลาย มีแนวคิด แนวทางการทํางานท่ีแตกตางและหลากหลาย) โดยองคกรตองสามารถ

นําความหลากหลายมาใชประโยชนกับหนวยงาน ดวยวิธีการท่ีถูกตอง รวดเร็ว ใหความหลากหลายเหลานั้น 

กลับมาสรางเปนความพึงพอใจหรือความเชื่อม่ันตอระบบบริหารของหนวยงาน (2) ตองเปนองคกรแหงการ

เรียนรูตลอดชีวิตของบุคลากรในทุกระดับหนวยงาน เปดโอกาสใหบุคลากรไดแสวงหาความรูในทุกหนทาง

และทุกเวลา โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะและวิธีคิดท่ีจําเปนสําหรับในยุค 4.0 เชน ความคิดในเชิงสรางสรรค 

(CreativeThinking), ความคิดในเชิงออกแบบ (DesignThinking) การคิดแบบรวบยอด (ConceptualThinking) 

เปนตน (3) การบริหารงานแบบเดิมในลักษณะของการสั่งการและควบคุม ตองมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมยึด

ติดโครงสราง ไมยึดติดตําแหนง การบริหารงานตองรวมกัน รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ (4) ตองนํา

เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใชในหนวยงานมากข้ึน (5) หนวยงานจะตองสนับสนุน สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและ

การเปลี่ยนแปลงในองคกร รวมคิด รวมสรางนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือสนองตอบความตองการของประชาชนใน

ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีใชเครือขาย (Network) ทางสื่อสังคมออนไลน ไดแก นวัตกรรมการบริการ, นวัตกรรม

สงมอบบริการ, นวัตกรรมการบริหาร/องคกร, นวัตกรรมทางความคิด, นวัตกรรมเชิงนโยบาย และนวัตกรรม

เชิงระบบ 

2) ดานการบริการกับมหาดไทย 4.0 กลาวคือ การปฏิรูปการบริการภาครัฐใหสอดคลองกับยุค 

4.0 โดยท่ีกระทรวงมหาดไทยมีบริการท่ีเก่ียวของกับประชาชนในทุกหนวยงานและทุกระดับ ตองมีการ

วิเคราะหจัดลําดับความสําคัญท่ีตองดําเนินการกอนหลัง โดยอาจนําเครื่องมือการวิ เคราะหทาง

ภาคอุตสาหกรรมท่ีเรียกวา S-Curve มาวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงการวิเคราะหจําแนกกลุมของ

ภาคอุตสาหกรรม ไดแก (1) กลุมงาน First S-Curve คือ งานบริการเดิมท่ีควรตอยอด เปนงานบริการท่ีมี

ความจําเปนและเปนความตองการของประชาชน มีผลกระทบกับประชาชนเปนจํานวนมาก จึงจําเปนตองใช

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ  มาชวยพัฒนางานบริการเหลานี้ใหตอบสนองตอความตองการไดอยางรวดเร็ว 

(2) กลุมงาน New S-Curve คือ งานบริการในอนาคต เปนกลุมงานบริการในภาครัฐจะไมมีการใหบริการ

หรือมีแตนอย ซ่ึงอาจตองมองลักษณะของบริการในอนาคตท้ังลักษณะรูปแบบของการบริการและการ

ใหบริการ เชน การนําบริการของกระทรวงมหาดไทย และของหนวยงานราชการตางๆ มาต้ังศูนยราชการ

ใหบริการรวมกันในหางสรรพสินคาในรูปแบบ Government Center เปนตน (3) กลุมงาน Second wave 

S-Curve คือ กลุมบริการท่ีควรปรับปรุงใหม สวนใหญจะเปนงานสนับสนุน ของหนวยงานนั้นๆ โดยตองมี

การเพ่ิมการใชเทคโนโลยีสมัยใหม สรางนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคในงานตางๆ ตลอดจนการปรับปรุง

ข้ันตอนการทํางาน กฎหมาย กฎระเบียบขอสั่งการตางๆ ท่ีเปนอุปสรรคตอการทํางานในการใหบริการตางๆ  

3) ดานบุคลากรกับมหาดไทย 4.0 ตองมีการปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนผานสูยุค 4.0 

และชวยกันสรางสรรคใหระบบราชการของกระทรวงมหาดไทยสามารถรรองรับกับยุค 4.0 ท่ีมาถึงไดอยาง              
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มีประสิทธิภาพ โดยตองพรอมรับกับสถานการณขาราชการในหนวยงานจะมีผูสูงอายุมากข้ึน, ขาราชการรุน

ใหมหรือคน Gen Y ใหมีความพรอมรับผิดชอบและทํางานดวยความเสียสละเพ่ือสังคมสวนรวม ดึงจุดเดน 

ในยุคดิจิทัลมาปรับใชใหเกิดประโยชน, ขาราชการจะตองปฏิบัติงานในทุกสถานท่ีและทุกเวลา, ขาราชการ 

ในหนวยงานตองมีการเรียนรูอยูตลอดเวลา และสิ่งท่ีสําคัญคือ หัวใจสําคัญของมหาดไทย 4.0 คือ บุคลากร

ของกระทรวงมหาดไทยทุกระดับ ตองมีวิสัยทัศนท่ีสอดคลองกับเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด

สรางสรรค ตลอดจนตองมีองคประกอบท่ีสําคัญ 3 ดาน คือ  

(1) ทักษะ ตองมีทักษะในการแกไขปญหาท่ีซับซอน การคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค 

การทํางานรวมกัน ความฉลาดทางอารมณ รูจักประเมินและการตัดสินใจ มีใจรักบริการ 

และมีความยืดหยุนทางความคิด 

(2) องคความรู ตองมีความคิดเชิงระบบ สามารถมองภาพรวม เห็นความสัมพันธของสิ่งตางๆ 

มีความคิดในการออกแบบ คือ มีกระบวนการคิดท่ีเขาใจอยางลึกซ้ึง นําเอาความคิดสรางสรรค

และมุมองของคนอ่ืนๆ มาสรางไอเดีย ออกแบบแนวทางการทํางานในการแกไขปญหาตางๆ ได 

ตองมีความรูในการนําเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใหเกิดประโยชน มีความรู

ความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศและใชสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ รอบรูในทุกสิ่งท่ี

เกิดข้ึนในโลกใบนี้ เปดรับความรูใหมๆ  

(3) คุณลักษณะ ตองสามารถหยั่ งรู ถึงความรูสึก อารมณของผู อ่ืน สนใจและคาดคะเน 

ความตองการของคนอ่ืนไดดี มีความยืดหยุน สามารถปรับตัวไดและเขาใจในทุกสถานการณ 

มีสติรับรูอยูตลอดเวลา มีจริยธรรม มีความกลาในสิ่งท่ีทํา และมีภาวะความเปนผูนํา 

7.2 ประชารัฐ 

ยุทธศาสตรประชารัฐเปนนโยบายสําคัญท่ีรัฐบาลใหความสนใจสําหรับนํามาใชขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศไทยในปจจุบันเม่ือกลาวถึงคําวา“ประชารัฐ”ประชาชนท่ัวไปจะคุนเคยเปนอยางดีกับวลีท่ีปรากฏอยู

ในเนื้อเพลงชาติไทยท่ีวา“ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเปนประชารัฐไผทของไทยทุกสวน…”ซ่ึงมีมา

ตั้งแตสมัยท่ีรัฐบาลเปลี่ยนชื่อจากสยามประเทศมาเปนประเทศไทยในปพ.ศ.2482 (Peeplengchart, 

2016) แตหากกลาวถึงประชารัฐในฐานะท่ีเปนแนวคิดในการบริหารจัดการสาธารณะโดยท่ัวไปจะพบวา

แนวคิดประชารัฐเปนแนวคิดท่ีเริ่มข้ึนมาในกระแสของการบริหารจัดการสาธารณะแนวใหม (New Public 

Governance) มีจุดมุงเนนอยูท่ีการลดบทบาทภาครัฐและเนนการมีสวนรวมของภาคสวนอ่ืนๆในการเขามา

บริหารจัดการงานสาธารณะอีกแนวคิดสําคัญท่ีไดรับการผลักดันควบคูกันมากับการบริหารจัดการสาธารณะ

แนวใหมก็คือ“ธรรมาภิบาล” (Good Governance) ซ่ึงจะระบุถึงประชารัฐ (Participatory State) 

ไววาเปนหนึ่งในหลักการสําหรับการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีหลักการบริหารจัดการสาธารณะแนวใหมและ

แนวคิดธรรมาภิบาลเปนแนวคิดท่ีท่ัวโลกใหความสําคัญตั้งแตคริสตทศวรรษท่ี 1970 เปนตนมา  

สวนประเทศไทยไดหยิบยกยุทธศาสตรประชารัฐ ข้ึนมาเปนนโยบายอยางเปนทางการครั้ งแรก 

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544) และลาสุดในการบริหารงานของ

รัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดนํายุทธศาสตรประชารัฐมาใชในการขับเคลื่อนประเทศ 
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ความเปนมา  

รัฐบาลไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนแนวทางในการแกไขปญหา ซ่ึงท่ีผานมา

มีการดําเนินการในหลายมาตรการ เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรและประชาชนผูมีรายไดนอยท้ังทางดานการลด

ตนทุนการผลิต การใหความรู การสรางมูลคาเพ่ิม การตลาด การชวยเหลือดานปจจัยการผลิต และการใช

แนวคิด "ประชารัฐ "มาเปนตัวการแกไขปญหา โดยอาศัยกลไกความรวมมือจากทุกภาคสวน 

“ประชารัฐ” คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาประชาชน ชวยกันแกปญหา และคิดหาทางสราง

อนาคตใหประเทศไทย ผานโครงสรางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศท่ีมุงม่ันลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนา

คุณภาพคน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

หลักการและแนวทางการดําเนินงาน 

1. รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ํา สรางรายไดและความเจริญ ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจให

ครอบคลุมท้ังประเทศโดยใหภาคเอกชนและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมดําเนินการรวมกับภาครัฐเพ่ือให

บรรลุวิสัยทัศนของประเทศในเรื่อง ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน โดยคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 

2558 รับทราบการแตงตั้งคณะกรรมการภาครัฐและภาคเอกชน 12 คณะ ประกอบดวย กลุม Value 

Driver 7 คณะ และกลุม Enable Driven 5 คณะ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐของรัฐบาล ซ่ึง

คณะกรรมการท้ัง 12 คณะ มีบทบาทหนาท่ี ดังนี้  

(1) ดําเนินการในลักษณะหุนสวนภาครัฐ เอกชน และประชาชน  

(2) เนนกิจกรรมท่ีเปน Action Based 

(3) ครอบคลุม 4 เสาหลัก คือ ธรรมาภิบาล นวัตกรรมและผลิตภาพ การยกระดับคุณภาพทุน

มนุษย และการมีสวนรวมในความม่ังค่ัง  

(4) ภาคเอกชนนํา โดยภาครัฐเปนผูอํานวยความสะดวกและสนับสนุน 

2. แนวคิดประชารัฐ เปนการเอาจุดเดนของแตละภาคสวนมารวมกัน 5 ภาคสวน  

ภาคราชการ จุดเดน คือ มีคนมากกระจายอยูเต็มพ้ืนท่ี มีองคความรู มีงบประมาณและบทบาท

หนาท่ีตามลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ 

ภาคเอกชน จุดเดน คือ ทันสมัย บริหารจัดการเกง มีทุนท่ีคลองตัว 

ภาคประชาชน จุดเดน คือ มีฝมือ มีความสามารถผลิตสินคา รักบานเกิด 

ภาควิชาการ จุดเดน คือ มีองคความรู เทคโนโลยี การคนควาวิจัยเพ่ือตอยอด  

ภาคประชาสังคม จุดเดน คือ ทํางานเชิงลึก เกาะติด มีเครือขายมาก  

3. ภารกิจสําคัญของรัฐบาลในอนาคต คือการสรางฐานรากประเทศสูอนาคตตามโมเดล 

“ไทยแลนด 4.0” ซ่ึง 1 ใน องคประกอบหลัก คือ การขับเคลื่อนประเทศผานกลไก“ประชารัฐ” จะตอง 

มุงทํางานแบบบูรณาการ ใหเกิดการเชื่อมโยง ประสานสอดคลองกัน เพราะปญหาของหลายภาคสวนลวนมี

ความเก่ียวของและมีผลกระทบซ่ึงกันและกันปญหาสาธารณะของประเทศมีความสลับซับซอนมากข้ึน หลาย

ฝายจําเปนตองอาศัยความรวมมือผนึกกําลังระหวางหนวยงานตางๆ ภายในภาครัฐดวยกันเองและระหวาง

ภาครัฐกับภาคสวนอ่ืนๆ ในสังคมมากข้ึน 
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ระบบเดิมอาจจะคุนชินกับการบริหารราชการในลักษณะบนลงลาง แตจากนี้ตองบริหารงานท้ังลาง

ข้ึนบน/บนลงลางท้ังในแนวต้ังและแนวนอน โดยคิดแบบองครวมหรือการเชื่อมโยงผสมผสานกัน (Matrix) 

โดยใชกลไกประชารัฐควบคูกันไป นําความตองการประชาชนเปนตัวตั้ง เนนการมีสวนรวม หนวยงานภาครัฐ

ตองไปชวยสะทอนความตองการของประชาชนใหมากท่ีสุด ยุทธศาสตรประชารัฐของรัฐบาลจะเปนความรวมมือ

กันในเชิงสรางสรรคดึงเอาจุดแข็งท่ีแตละภาคสวนมี ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม 

และภาคประชาชน มาชวยกันสรางพลังในการทําความดีเพ่ือชาติ เพ่ือประชาชนทุกคน โดยจะไมท้ิงใครไว

ขางหลัง  

8. การขับเคลื่อนการนําเคร่ืองมือประเมินสถานะการเปนระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

8.1 การวางแผนพัฒนาองคการสูระบบราชการ 4.0 

สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดกลไกการขับเคลื่อนการนําเครื่องมือประเมินสถานะการเปนระบบ

ราชการ 4.0 (PMQA 4.0)ไปใชในการยกระดับการบริหารจัดการองคการไปสูระบบราชการ 4.0 เพ่ือให

หนวยงานภาครัฐสามารถนําเครื่องมือไปวิเคราะหองคการดวยตนเองเพ่ือหาโอกาสในการปรับปรุงองคการ

และนําผลการประเมินไปใชเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนพัฒนาองคการนําไปสูการยกระดับองคการให

เปนระบบราชการ 4.0 โดยอาศัยหลักการ 5 ข้ันตอนดังนี้ 

1) ประเมินตนเอง (Self Assess) สวนราชการริเริ่มการประเมินตนเองดวยการรวบรวมขอมูลการ

ดําเนินการและตัววัดตางๆท่ีมีวาตอบขอกําหนดตางๆ ไดหรือไมมีการรวบรวมขอมูลและการติดตาม

ประเมินผลเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลอยางไรมีคูมือและเอกสารในการถายทอดการดําเนินการท่ีเปนระบบโดยใช

แนวทางในการประเมินตามคูมือเลมนี้ 

2) ชี้บงจุดท่ีตองปรับปรุง (Identify Gap)หลังการประเมินตนเองใหทบทวนวาผลการประเมินท่ีได

ตรงกับระดับพัฒนาการหรือไมหัวขอท่ียังไมไดดําเนินการมีความเปนไปไดเพียงใดสวนใดท่ีขาดหาดหายไป

และมีขอมูลท่ีตองรวบรวมและดําเนินการอีกมากนอยเพียงใด 

3) กําหนดเรื่องสําคัญท่ีตองลงมือทํา (SetPriorities for Improvement) ในการวางแผนการ

ปรับปรุงอาจมีบางเรื่องท่ีสําคัญและตองลงมือดําเนินการกอนหรือเปนเรื่องตอเนื่องจากการดําเนินการท่ีจะ

นําไปสูผลลัพธของเรื่องอ่ืนเชนการรวบรวมผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนากลุมเครือขายธุรกิจใหมดานอีคอม

เมอรส (ตัววัดผลของนวัตกรรมการมุงเนนผูรับบริการ) ตองดําเนินการควบคูไปกับการวัดผลกระทบตอการ

สรางรายไดและตลาด (ตัววัดดานผลกระทบตอเศรษฐกิจ) เปนตนบางเรื่องอาจตองคนหาเครื่องมือหรือศึกษา

แนวทางจากตัวอยางท่ีเปนเลิศ (Best Practices) ท่ีมีสวนราชการหรือภาคเอกชนดําเนินการสําเร็จมาแลว 

4) นําไปปฏิบัติ (Implement Solutions) กําหนดผูรับผิดชอบและแผนงานในการปรับปรุงการ

ติดตามประเมินผลและตัววัดผลท่ีเก่ียวของ 

5) วัดผลการปรับปรุง (Measure Resultsand Impacts) ประเมินผลการปรับปรุงวาสําเร็จตาม

ตัวชี้วัดและแผนปรับปรุงและเกิดประสิทธิผลในการดําเนินการมากนอยเพียงใดกอนเริ่มตนวงจรใหมอีกครั้ง 
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8.2 แนวทางการสงเสริมการพัฒนาหนวยงานภาครัฐสูระบบราชการ 4.0 

สํานักงานก.พ.ร. ไดจัดใหมีกลไกสงเสริมการพัฒนาหนวยงานภาครัฐสูระบบราชการ 4.0 ดังนี้ 

1) กําหนดเรื่องสําคัญท่ีตองลงมือทํา (SetPriorities for Improvement) ในการวางแผนการปรับปรุง

อาจมีบางเรื่องท่ีสําคัญและตองลงมือดําเนินการกอนหรือเปนเรื่องตอเนื่องจากการดําเนินการท่ีจะนําไปสู

ผลลัพธของเรื่องอ่ืนเชนการรวบรวมผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนากลุมเครือขายธุรกิจใหมดานอีคอมเมอรส 

(ตัววัดผลของนวัตกรรมการมุงเนนผูรับบริการ) ตองดําเนินการควบคูไปกับการวัดผลกระทบตอการสราง

รายไดและตลาด (ตัววัดดานผลกระทบตอเศรษฐกิจ) เปนตน บางเรื่องอาจตองคนหาเครื่องมือหรือศึกษา

แนวทางจากตัวอยางท่ีเปนเลิศ (Best Practices) ท่ีมีสวนราชการหรือภาคเอกชนดําเนินการสําเร็จมาแลว 

2) นําไปปฏิบัติ (Implement Solutions)กําหนดผูรับผิดชอบและแผนงานในการปรับปรุงการ

ติดตามประเมินผลและตัววัดผลท่ีเก่ียวของ 

3) วัดผลการปรับปรุง (Measure Resultsand Impacts) ประเมินผลการปรับปรุงวาสําเร็จตาม

ตัวชี้วัดและแผนปรับปรุงและเกิดประสิทธิผลในการดําเนินการมากนอยเพียงใดกอนเริ่มตนวงจรใหมอีกครั้ง 
 

8.3 แนวทางการสงเสริมการพัฒนาหนวยงานภาครัฐสูระบบราชการ 4.0 

1) ประเมินตนเอง (self assessment): เม่ือหนวยงานภาครัฐไดประเมินสถานะการเปนระบบ

ราชการ 4.0ดวยตนเองและมีผลการประเมินตั้งแต 350 คะแนนข้ึนไปสามารถยื่นความจํานงขอรับการ

ตรวจรับรองณพ้ืนท่ีปฏิบัติงานเพ่ือตรวจรับรองสถานะการเปนระบบราชการ 4.0 

2) ตรวจสอบผลการประเมินเบ้ืองตน (screen): สํานักงานก.พ.ร. จะตรวจสอบผลการประเมิน

ตนเองของหนวยงานในเบื้องตนเพ่ือยืนยันผลคะแนน 

3) ตรวจรับรอง ณ พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน (site visit): หนวยงานท่ีไดรับการยืนยันผลคะแนน                  

ตั้งแต 350 คะแนนข้ึนไปสํานักงาน ก.พ.ร. จะจัดใหมีผูตรวจรับรองฯไปตรวจณพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน เพ่ือการ

พิจารณารับรองสถานะในการเปนระบบราชการ 4.0 และจะไดรับการพิจารณาตามหลักเกณฑรางวัลเลิศรัฐ

สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตอไป 
 

9. การพัฒนาองคการ (Organization Development) 
บริบทและสภาพแวดลอมขององคการมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซ่ึงมีท้ังบริบทหรือสิ่งแวดลอมท่ี

เอ้ือตอการขับเคลื่อนองคการ และท่ีสรางปญหาจนนําไปสูการสิ้นสุดขององคการได ดังนั้น องคการจึงไมควร

เพิกเฉยตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน  การพัฒนาองคการ (Organization development) จึงเกิดข้ึน เพ่ือให

เกิดการเสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ โดยถือเปนการท่ีองคการสรางความสามารถให

เกิดข้ึนในองคการ ในการปรับปรุงระบบตางๆ ท่ัวท้ังองคการ ตลอดรวมถึงสิ่งแวดลอมตางๆ ขององคการ 

เพ่ือใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

และซับซอนมากยิ่งข้ึน5

6 

                                                           
6วิเชียร  วิทยอุดม,2554, น.1 
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ท้ังนี้ ไดมีนักวิชาการหลายทานท่ีไดใหความกระจางเก่ียวกับการพัฒนาองคการผานทางนิยามท่ี

หลากหลาย เชน  

การพัฒนาองคการ หมายถึง การตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง กลยุทธการใหการศึกษาท่ีซับซอน 

มีแนวโนมท่ีจะเปลี่ยนความเชื่อ ทัศนคติ คานิยม และโครงสรางขององคการ เพ่ือวาจะสามารถปรับตัวเขากับ

เทคโนโลยี ตลาด และสิ่งทาทายใหมๆ รวมท้ังอัตราการเปลี่ยนแปลงท่ีกอใหเกิดความสับสนในตัวเอง6

7 

การพัฒนาองคการ หมายถึง กระบวนการท่ีมีความเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงองคการทุกระบบ

อยางมีแบบแผน เปนกิจกรรมท่ีกวางขวางและครอบคลุมท่ัวท้ังองคการ7

8 

การพัฒนาองคการ เปนรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมุงเนนผลลัพธระยะยาวท่ี

เกิดข้ึนท่ัวท้ังองคการถือไดวาเปนศาสตรท่ีผสมผสานระหวางแนวคิดในเชิงสังคมศาสตรและในเชิง

วิทยาศาสตรเขาดวยกัน  เก่ียวของกับเครื่องมือในเรื่องพฤติกรรมมนุษยในองคการท่ีถูกนํามาใชอยางเปน

ระบบ8

9 

  

กรอบแนวคิด 7S McKinsey Framework 

กรอบแนวคิด 7S McKinsey Framework ถือเปนตัวแบบสําหรับการวิเคราะหการออกแบบ

องคการ การวิเคราะหในเชิงกลยุทธขององคการ อันประกอบดวย 7 มิติท่ีสําคัญ ไดแก  กลยุทธ (strategy), 

โครงสรางองคการ (structure), ระบบการปฏิบัติงาน (systems), คานิยมรวม (shared values), รูปแบบ

การบริหารจัดการ (style), บุคลากร (staff)และ ทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน (skills) ซ่ึงความ

สอดคลองของ 7 มิติดังกลาว ยอมนํามาสูการเสริมสรางประสิทธิภาพประสิทธิผลใหแกองคการ ตัวแบบ

ดังกลาวถูกพัฒนาข้ึนในชวงตนศตวรรษ 1980โดย Tom Peters และ Robert Waterman ซ่ึงเปนท่ี

ปรึกษาของ McKinsey &Company consulting10 

 

 

                                                           
7 Bennis, 1969, p.2 ; อางถึงใน เรืองวิทย เกษสุวรรณ, 2556, น.2 
8วิเชียร  วิทยอุดม, 2554, น.1 
9อาภรณ  ภูวิทยพันธุ, 2551 
10Singh,2013, p.39 
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แผนภาพท่ี 5 7S McKinsey Framework 

 
ท่ีมา : Singh (2013) 

 

Singh11 ไดใหขอสังเกตผานงานวิจัยของตนเองในการนําเอากรอบแนวคิด 7SMcKinsey 

Framework มาวิเคราะหองคการ ซ่ึงพบวาปญหาสําคัญคือ ปญหาท่ีเก่ียวของกับการสื่อสารขององคการ 

ไดแก 

กลยุทธ (strategy) ระบบการสื่อสารท่ีไมเหมาะสม สงผลตอความขัดแยงและการทําลาย

ภาพลักษณขององคการ ซ่ึงหากองคการมีการสรางกลยุทธการสื่อสารท่ีถูกตอง ยอมสามารถแกไขปญหา

ความขัดแยงและสรางความไดเปรียบใหแกองคการอยางยั่งยืนได 

โครงสรางองคการ (structure) องคการสวนใหญใชชองทางการสื่อสารท่ีเปนทางการ ซ่ึงทําใหขอมูล

ท่ีไดชัดเจน ครอบคลุมเพียงพอ โดยโครงสรางองคการควรถูกออกแบบท่ีสงผลตอการไหลขอมูลไดท่ัวท้ัง

องคการ  

ระบบการปฏิบัติงาน (systems) ระบบภายในตองมีการสื่อสารท่ีดีและตองสงผลตอความเขาใจท่ี

ถูกตองตรงกันในการเสริมสรางประสิทธิภาพใหเกิดข้ึนกับองคการ 

คานิยมรวม (shared values) ความเชื่อ ทัศนคติ เปนสิ่งสําคัญสําหรับการสื่อสารขององคการ 

รูปแบบการบริหารจัดการ (style) ระบบการบริหารจัดการตองสงเสริมตอวัฒนธรรมการสื่อสารแบบเปด 

(แบบมีสวนรวม) 

บุคลากร (staff) ตองมีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพและมีคานิยมและทักษะเก่ียวกับการสื่อสาร 

ตั้งแตผานกระบวนการสรรหาและการคัดเลือก 

ทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน (skills) ทักษะการสื่อสารท่ีถูกตองและราบรื่น 

 

                                                           
11Singh,2013, p.43 
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ท้ังนี้จะเห็นไดวา ขอเสนอแนะเก่ียวกับการมุงเนนไปท่ีการสื่อสารกับกรอบแนวคิด 7S McKinsey 

Framework  ถือไดวาเปนองคประกอบสําคัญอยางยิ่งในยุคของการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และระบบ

ราชการ 4.0  

อยางไรก็ตาม เม่ือมีการนํามาใชในการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ สามารถแบงกรอบแนวคิด 

7S McKinsey Framework ซ่ึงแบงเปน 2 สวนท่ีสําคัญคือ11

12 

- Hard Triangle ไดแก การทบทวนในสวนของความเหมาะสมและสอดคลองระหวาง Strategy, 

System, Structure ในการสรรหา พัฒนาและธํารงรักษาบุคลากรในองคการใหเกิดความเปนเลิศ

และประสิทธิภาพสูงสุด 

- Soft Square ไดแก การทบทวนในสวนของ Staff, Style, Skill และ Shared Values เพ่ือการมี

บุคลากรท่ีมีทักษะ คุณลักษณะและคานิยมท่ีเหมาะสมกับการขับเคลื่อนองคการ 

10. แนวคิดที่เกี่ยวของกับองคการ 4.0 

10.1 องคการดิจิทัล 

บทความของชัยทวี เสนะวงศ (2560) ไดสรุปงานวิจัยของ MIT Center for Digital Business 

ในป 2016 รวมกับบริษัทท่ีปรึกษา Capgemini ชื่อ “Becoming a Digital Organization: The Journey 

to Digital Dexterity” ทําการสัมภาษณผูบริหาร ประมาณ 150 องคกร ท่ีมีลักษณะเปนองคกรดิจิทัล 

ซ่ึงสรุปลักษณะสําคัญ ดังนี้  1) ความหมายองคการดิจิ ทัล จะเปนลักษณะสองมิติ คือ1.1) Digital 

Capability เปนความสามารถขององคกรในการสรรหาเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานของ

องคการ เชน SocialMedia,VirtualRealityเปนตน 1.2) Digital Dexterity เปนความสามารถขององคกร 

ในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร 2) คุณลักษณะขององคการดิจิทัล มีลักษณะท่ี

เรียกวา “M-PWR) โดยมีรายละเอียดคือ 2.1 Mindset (M) หมายถึง ซ่ึงมีลักษณะเปนความมุงม่ัน ของ

องคกรท่ีตองการใชเทคโนโลยีเปนพ้ืนฐานการขับเคลื่อนองคกร 2.2 Practices (P) หมายถึง องคการมี

กระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมคุณคาและสรางความแตกตาง โดยมีมิติหลัก 3 ดาน คือ ดานท่ี 1 Digitized 

Operations คือ กระบวนการปฏิบัติงานท่ีเปนวิทยาศาสตร มีเหตุผลท่ีอธิบาย ตรวจสอบได ดานท่ี 2 

Collaborative Learning การปฏิบัติงานอยูบนฐานของความรวมมือรวมใจ และดานท่ี 3 คือ Data-Driven 

Decisionการทํางานขององคกรตองเชื่อมโยงกับขอมูลเสมอ 2.3 Workforce (W) มุมมองดานการทํางาน

ของพนักงาน พนักงานจะเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนผลสําเร็จขององคการ เชน การนําเสนอความคิด

ใหมๆ การพัฒนาความรู ความสามารถดานดิจิทัล การวิเคราะห แกปญหาท่ีสลับซับซอนได 2.4 Resources 

(R) ทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทัลและขอมูล ซ่ึงองคกรควรมีความพรอม 3 ดาน คือ ดานท่ี 1 Real-Time 

Customer Data มีขอมูลเก่ียวกับลูกคาท่ีถูกตอง เหมาะสมกับเวลา ดานท่ี 2 Integrated Operations 

Data แกปญหา สามารถปรับปรุงงาน รวดเร็ว และดานท่ี 3 Collaborative Tools: การใชเครื่องมือสื่อสาร

ท่ีบูรณาการการทํางานรวมกัน 

                                                           
12นิสดารก  เวชยานนท,2555, น. 
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10.1.1  แนวคิดในการขับเคล่ือนองคการดิจิทัลภาครัฐ 

1. การปรับเปลี่ยนการทํางานภาครัฐดวยเทคโนโลยีดิจิทัลใหมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 

เนนการเชื่อมโยงขอมูลและการทํางานของหนวยงานภาครัฐเขาดวยกัน (connected government) 

โดยบูรณาการขอมูลขามหนวยงานจนเสมือนเปนองคกรเดียว (one government) ทําใหเกิดการใช

ทรัพยากรดิจิทัลรวมกันอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้มีการพัฒนา back office รุนใหมเพ่ือรองรับการ

ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการทุกอยางของรัฐใหอยูในรูปแบบดิจิทัลอยางเปนระบบ 

2. การสนับสนุนใหมีการเปดเผยขอมูลท่ีเปนประโยชน (open data) และสงเสริมใหประชาชน 

มีสวนรวมในกระบวนการทํางานของรัฐ (open government) เพ่ือนําไปสูการเปน Digital Thailand 

3. การพัฒนาแพลตฟอรมบริการพ้ืนฐานภาครัฐ (government service platform) เพ่ือรองรับ

การพัฒนาแอปพลิเคชันหรือบริการรูปแบบใหมท่ีเปนบริการพ้ืนฐานของทุกหนวยงานภาครัฐ 

4. การจัดใหมีบริการอัจฉริยะ (smart service) ท่ีอํานวยความสะดวกตอประชาชนตามความ

ตองการของประชาชนผูรับบริการบริการอัจฉริยะเปนการแปรสภาพการบริการภาครัฐจากรูปแบบเดิม 

ไปสูรูปแบบการบริการท่ีประชาชนผูรับบริการสามารถเลือกใชบริการสาธารณะผานระบบดิจิทัลตามความ

ตองการของแตละบุคคลไดดวยตนเอง(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,2559) 

 

10.1.2  องคประกอบการขับเคล่ือนเพ่ือพัฒนาองคการไปสูองคการดิจิทัล (Digital Organization) 

1. Digital Mindset ชุดความคิดของคนในองคกร ในทุกระดับชั้น เริ่มจากคณะผูบริหาร 

และผูบริหารสูงสุด ท่ีจะตองไมใชแคแสดงออกเทานั้น หากแตตนเองจะตองทําใหเห็นวาการคิดในเชิงธุรกิจ

จะตองเปนดิจิทัล 

2. Digital Processes ระบบงานและกระบวนการภายใน จะตองลื่นไหลแบบไรรอยตอ 

 หากแตอยูในระบบฐานขอมูลกลาง เพ่ือลดความซํ้าซอน เชื่อถือไดวาทุกคนจะใชขอมูลท่ีใหมอยูเสมอ และท่ี

สําคัญคือเปนขอมูลชุดเดียวกัน  

3. Digital Skills ความรู ความสามารถ ตลอดจนทักษะในการใชเทคโนโลยี ระบบควบคุม 

สมองกลฝงตัว การเชื่อมตอท้ังแบบมีสายและไรสาย และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ ในการประมวล

ขอมูลและคําสั่งไดอยางรวดเร็ว  

4. Digital Culture วัฒนธรรมการปรับปรุงงานอยางตอเนื่องในแบบไคเซ็น หรือการสรางผลงาน

แบบกาวกระโดดในเชิงนวัตกรรมนั้น อาจจะมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน ถาขับเคลื่อนดวยวัฒนธรรมแบบดิจิทัล  

(จําลักษณ ขุนพลแกว, 2560) 

 

10.2 องคการแหงนวัตกรรม 

นวัตกรรมเปนสิ่งจําเปนของการบริหารองคกรในยุคปจจุบันอยางหลีกเลี่ยงไมไดโดยนวัตกรรมหรือ

การคิดใหมทําใหมการประดิษฐคิดคนวิธีการทํางานหรือผลิตภัณฑเครื่องมือใหมเพ่ือแกปญหาเดิมหรือปญหา

ใหมท่ีจะเกิดข้ึนเปนสิ่งท่ีองคกรยุคนี้จําเปนจะตองคิดคนข้ึนนวัตกรรมดังกลาวไมจําเปนตองเปนเรื่องของ
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นวัตกรรมทางผลิตภัณฑหรือบริการแตยังรวมถึงนวัตกรรมกระบวนการและนวัตกรรมการบริหารอีกดวย

ดังนั้นนวัตกรรมจึงไมใชสิ่งจําเปนแตเฉพาะภาคธุรกิจภาครัฐก็จําเปนตองมีนวัตกรรมไวรองรับการ

เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัตนท่ีทําใหการติดตอสื่อสารของประเทศ

ตางๆ ในโลกเชื่อมถึงกันไดสะดวกข้ึนแตขณะเดียวกันก็ไมไดทําใหการแขงขันของประเทศตางๆ นั้นหมดไป

ตรงกันขามกลับยิ่งทําใหการแขงขันของประเทศตางๆ รุนแรงมากข้ึนดังนั้นการท่ีประเทศตางๆ สามารถ

แขงขันกับประเทศอ่ืนไดตองอาศัยความมีประสิทธิภาพขององคกรภาครัฐท่ีชวยในการขับเคลื่อนนโยบาย

ประเทศท่ีประสบความสําเร็จในการพัฒนาประเทศจนผลักดันจากประเทศกําลังพัฒนาข้ึนมาเปนประเทศชั้น

นําของโลกไดอยางสาธารณรัฐเกาหลีสิงคโปรหรือไตหวันลวนมีระบบราชการและกลไกภาครัฐท่ีมี

ประสิทธิภาพและมีการนํานวัตกรรมมาใชอยางตอเนื่อง 

10.2.1  นวัตกรรมภาครัฐไทย 

ศูนยนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาระบบราชการไทยไดใหความหมายนวัตกรรมการบริหารจัดการภาครัฐ

หมายถึงแนวคิดวิธีและรูปแบบใหมๆ ในการจัดการองคกร (Organization Management) การดําเนินงาน 

(Operations) และการใหบริการ (Service) อันเปนผลมาจากการสรางพัฒนาเพ่ิมพูนตอยอดหรือประยุกต    

ใชองคความรูและแนวปฏิบัติตางๆ ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลและคุณภาพของ

การปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ (ศูนยนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาระบบราชการไทย, 2560, ออนไลน) 

นวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐจึงมีขอบเขตอยูภายใตกรอบบทบาทและหนาท่ีของรัฐบาล (Role and 

Functioning of Government) โดยสามารถจัดแบงออกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี้ 

1. นวัตกรรมเชิงนโยบายและยุทธศาสตร (Strategy/ Business Concepts Innovation) 

เปนการคิดคนออกแบบหรือกําหนดนโยบายยุทธศาสตรภารกิจเปาประสงคเพ่ือแสดงใหเห็นถึงวิสัยทัศนหรือ

วางทิศทางใหมในการนําพาองคกรในอนาคต 

2. นวัตกรรมดานสินคาและการบริการ (Service and Product Innovation) เปนการปรับปรุง

ปรับเปลีย่นรูปลักษณและการออกแบบของสินคาและบริการเชนบัตรประจําตัวประชาชนแบบ Smart Card 

หนวยบริการเคลื่อนท่ี (Mobile Unit)  

3. รูปแบบการใหบริการ/การสงมอบงาน (Delivery Innovation) เปนการสรางหรือปรับเปลี่ยน

แนวทางรูปแบบในการบรกิารหรือการติดตอกับประชาชนเชนการใหบริการผานอินเตอรเน็ต 

4. นวัตกรรมดานกระบวนการและการบริหารองคกร (Process and Organization Administration 

Innovation) เปนการออกแบบโครงสรางองคกรและกระบวนการภายในใหมเชนการจัดต้ังหนวยบริการ

รูปแบบพิเศษเพ่ือใหสามารถทําหนาท่ีในการบริการไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนการพัฒนาแนวทางการ

บริหารงบประมาณการบรหิารงานบุคคล 

5. นวัตกรรมดานการปฏิสัมพันธเชิงกระบวนการ (Process Interaction Innovation) 

เปนแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบความสัมพันธหรือการปฏิสัมพันธเชิงอํานาจหนาท่ีกับภาคสวน

อ่ืนๆ ข้ึนใหมเชนการพัฒนากระบวนการใหบริการในงานท่ีสัมพันธกันอยางครบวงจรอาทิการบริการใน

รูปแบบ Single Window  
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จากท่ีกลาวมานั้นการพลิกโฉม (Transform) บทบาทภาครัฐหรือระบบราชการใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติและรองรับโมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี 

10.2.2  การเตรียมการองคกรภาครัฐเพ่ือเปนองคกรแหงนวัตกรรม 

จุดเริ่มตนของการนําไปสูองคกรแหงนวัตกรรมเปนฐานท่ีจะนําไปสูองคกรแหงการเรียนรูและตอยอด

ไปสูองคกรนวัตกรรมท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนในการเปนองคกรแหงนวัตกรรมจึงมุงสรางองคประกอบท้ัง

ภายในและภายนอก 6 องคประกอบคือ 

1. มีวิสัยทัศนและยุทธศาสตรท่ีจะนําไปสูองคกรนวัตกรรม 

2. สรางวัฒนธรรมท่ีสนับสนุนนวัตกรรมในองคกร 

3. มีกระบวนการและการปฏิบัติท่ีเอ้ืออํานวยตอการสรางนวัตกรรม 

4. มีทีมผูนําท่ีมุงม่ันไปสูองคกรแหงนวัตกรรม 

5. มีทีมงานในการสรางนวัตกรรม 

6. สงเสริมบุคลากรในการคิดริเริ่มสรางสรรคและสรางนวัตกรรม 

จากองคประกอบดังกลาวองคกรแหงนวัตกรรมจึงเปนแนวคิดการบริหารจัดการองคกรแนวใหมใน

การปรับเปลี่ยนคุณลักษณะองคกรท่ีมีความรูและนวัตกรรมเปนปจจัยหลักในการเพ่ิมคุณคาพัฒนาผลิตสินคา

และบริการเพ่ือตอบสนองความตองการความพึงพอใจของลูกคาและผูใชบริการสูความสามารถเชิงการ

แขงขันและความอยูรอดขององคกรอยางยั่งยืนซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ นรวัฒน ชุติวงศ (2554) 

ไดกลาวไววาการท่ีจะเปนองคกรแหงนวัตกรรมตองมีปจจัยดังนี้ 

1. โครงสรางองคกร (Structure) องคกรท่ีจะเปนองคกรแหงนวัตกรรมไดควรมีลักษณะโครงสราง

เปน Organic Structure กลาวคือเปนองคกรท่ีมีความยืดหยุน (Flexibility) ไมยึดติดกับข้ันตอนเดิมๆมาก

เกินไปมีการปรับตัวหรือการบริหารงานไดตามสภาพแวดลอมหรือภาวะเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนไปมีการกระจาย

อํานาจในการบริหาร อํานาจในการตัดสินใจโดยท่ีไมยึดติดกับผูบังคับบัญชาเปนหลักพนักงานมีสวนรวมใน

การตัดสินใจมีการสื่อสารกันไดในทุกระดับระหวางสายการบังคับบัญชาและไมตองมีรูปแบบท่ีเปนทางการ 

(Horizontal Communication) สิ่งสําคัญคือมีการทํางานรวมกันในแตละแผนกโดยไมยึดติดเฉพาะงานท่ี

ไดรับมอบหมายรวมท้ังตองทําใหพนักงานทุกคนรูสึกวาสําคัญและมีคุณคา 

2. ขนาดขององคกร (Size) ยังไมมีขอสรุปท่ีแนชัดเก่ียวกับความสัมพันธระหวางขนาดขององคกร

กับการเปนองคกรแหงนวัตกรรมเนื่องจากมีความคิดเห็นท่ีแบงเปน 3 ฝายโดยมีงานวิจัยหลายชิ้นท่ีสรุปวา

องคกรขนาดใหญมีความไดเปรียบเหนือกวาองคกรขนาดเล็กในเรื่องของทรัพยากรท้ังในดานของเงินทุน

สนับสนุน (Financial Resources) โดยเนนไปท่ีความไดเปรียบในเรื่องของ R&D Expenditure และ 

Marketing and Promotion การสนับสนุนดานเทคโนโลยีตางๆ (Technological Resources) ดานของ

การพัฒนาบุคลากรและการมีพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพ (HR Development) การมีผูชํานาญการ (Specialist) 

ท่ีมากกวาซ่ึงสงผลดีตอการสรางสรรคความรูใหมๆ ในทางตรงกันขามมีงานวิจัยจํานวนหนึ่งท่ีกลาววาองคกร

ขนาดเล็กมีขอไดเปรียบเหนือกวาองคกรขนาดใหญโดยเฉพาะในดานของการบริหารและลักษณะภายใน
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องคกรท่ีมีความยืดหยุนมากกวามีความใกลชิดลูกคามากกวามีการแบงชั้นของการบริหารท่ีนอยกวา (Low 

Hierarchies) ในขณะท่ีมีงานวิจัยหลายชิ้นท่ีกลาววาขนาดขององคกรไมมีผลโดยตรงตอการเกิดนวัตกรรม

โดยใหความสําคัญไปท่ีความเอาใจใสในการพัฒนานวัตกรรมของผูบริหารองคกร (Level of 

Concentration) และรวมไปถึงปจจัยภายนอกตางๆ เชน วัฏจักรของอุตสาหกรรม (Industry Cycle) ภาวะ

ตลาดและนโยบายภาครัฐ 

10.2.3  แนวโนมการเปล่ียนแปลงองคกรภาครัฐสูองคกรแหงนวัตกรรม 

สรนาถ รัตนโรจนมงคล (2560) กลาววาท่ีผานมา “ภาครัฐของไทย” มักจะถูกมองวามีการจัดการ

ภาครัฐท่ีไมเทาทันการเปลี่ยนแปลงไมยืดหยุนไมคลองตัวใหความสําคัญกับความถูกตองของกระบวนการ

มากกวาผลสัมฤทธิ์ของงานการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานยังติดขัดไมเชื่อมโยงเปนกระบวนการเดียวกัน

การบริหารงานยึดติดกับกรอบอํานาจตามกฎหมายเปนหลักการประสานความสัมพันธกับภาคสวนอันเปนไป

ในแบบท่ีภาครัฐเปนฝายนํา ภาคสวนเปนฝายตามท้ังนี้การเปลี่ยนแปลงปจจัยทางสังคมและเทคโนโลยีอยาง

คอยเปนคอยไปกําลังจะสงผลอยางยิ่งตอการทํางานในอนาคตอาทิระบบอัตโนมัติ (Automation) 

ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence : AI) และสังคมผูสูงอายุ (Aged Society) สิ่งเหลานี้สรางความทา

ทายใหกับองคกรท้ังภาครัฐและเอกชนในการเตรียมรับมือกับคลื่นแหงการเปลี่ยนแปลงเราจึงไดยินแนวคิด

อยางการขยายอายุเกษียณการนําหุนยนตหรือระบบอัตโนมัติมาใชแทนแรงงานระดับพ้ืนฐานและการกําหนด

ชวงเวลาทํางานใหมีความยืดหยุน (Flexible Working Hours) เพ่ือตอบโจทยของคนทํางานรุนใหมเปนตน

แนวคิดท่ีองคกรสามารถนําไปปรับใชในการบริหารจัดการกําลังคนในองคกรเพ่ือกาวสูองคกรแหงนวัตกรรมมี

ดังนี้ 

1) ผลิตคนใหเหมาะกับงาน 

การทํางานยุคใหมตองการบุคลากรท่ีมีทักษะเฉพาะทางมากข้ึนจึงเห็นหลายองคกรท้ังฝงรัฐ 

และเอกชนพัฒนาโครงการท่ีมีวัตถุประสงคดึงคนท่ีมีความรูความสามารถเขาสูองคกรตั้งแตเพ่ิงจบการศึกษา

เพ่ือนํามาพัฒนาศักยภาพและเรียนรูระบบการทํางานจริงแลวเตรียมข้ึนเปนผูบริหารขององคกรตอไป

ยกตัวอยางโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม (นปร.) ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) หรือโครงการ Management Trainee ของกลุมเซ็นทรัล ฯลฯ เปนตน 

แสดงใหเห็นวาองคกรยุคใหมตองการทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรูความสามารถรอบดาน อยางไรก็ตามใชวา 

ทุกองคกรจะมีงบประมาณมากพอท่ีจะพัฒนาโครงการลักษณะดังกลาวเพราะฉะนั้นทางเลือกหนึ่งคือองคกร

ควรมีการรวมกลุมและทํางานรวมกันกับสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนากําลังคนท่ีมีความสามารถตรงกับความ

ตองการของตลาดโดยเฉพาะในระดับทองถ่ินซ่ึงจะสามารถสรางงานใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีชวยปองกันการไหลบา

เขาสูตลาดงานในเมืองใหญอยางกรุงเทพมหานครไดเปนอยางดีการโคชพนักงานรุนใหมโดยผูบริหารอาวุโส

คือวิธีการท่ีหลายองคกรนํามาใชในปจจุบัน 
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นอกจากนั้นภาครัฐและเอกชนควรรวมมือสรางสรรค “วัฒนธรรมสตารทอัพ” (Startup Culture) 

ใหเกิดข้ึนอยางแข็งแกรงในพ้ืนท่ีโดยการใชเครื่องมือและมาตรการทางกฎหมายในการชวยอํานวยความ

สะดวกและลดอุปสรรคในการจัดตั้งและขยายขนาดบริษัทรูปแบบดังกลาวไมวาจะเปนมาตรการทางภาษีการ

จัดโครงการบมเพาะธุรกิจท่ีปรึกษาแหลงเงินทุนตลอดจนโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ เปนตน ซ่ึงเปนวิธีการท่ี

นาสนใจในการสงเสริมความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมใหเกิดข้ึนกับภาคเศรษฐกิจโดยทําผานองคกรท่ี

สามารถเกิดและขยายขนาดไดอยางรวดเร็วเฉกเชนสตารทอัพ  ดังนั้น สตารทอัพคือเครื่องมือหนึ่งของการ

บรรลุเปาหมายเศรษฐกิจสรางสรรค 

2) รักษาคนเกงใหอยูกับองคกร 

การรักษาบุคลากรท่ีมีศักยภาพใหอยูกับองคกรไปนานๆคือความทาทายท่ีหนวยงานกําลังเผชิญ 

จึงเปนนาสนใจวาองคกรท่ีมีอัตราการลาออกของพนักงานต่ํามีเทคนิคอันใดท่ีสามารถผูกใจพนักงาน 

ซ่ึงเม่ือพูดถึงบริษัทท่ีนาทํางานท่ีสุดโลกก็คงไมพน “กูเกิล (Google)” ท่ีมีพนักงานท่ัวโลกราวหาหม่ืนกวาคน

อีกท้ังภายในยังประกอบดวยบุคคลจากหลายสัญชาติและวัฒนธรรมท่ัวโลกกุญแจสําคัญท่ีกูเกิลใชในการซ้ือใจ

พนักงานไมใชอัตราเงินเดือนอยางท่ีหลายคนคิดแตคือการมีวัฒนธรรมองคกรท่ีชัดเจนมีการสื่อสารท่ีดี

พนักงานแตละคนไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมสถานท่ีทํางานและสภาพแวดลอมมีความเอ้ืออํานวยใหไดใช

ความคิดสรางสรรคตลอดจนมีการสนับสนุนอาชีพและกิจกรรมท่ีหลากหลายชั่วโมงการทํางานท่ียืดหยุนก็เปน

อีกปจจัยท่ีทําใหพนักงานอยูกับองคกรตอไป TECH Analysis Research บริษัทท่ีปรึกษาดานการตลาดและ

ธุรกิจไดสํารวจความเห็นพนักงานชาวอเมริกันท่ัวสหรัฐอเมริกากวา 1,000 รายจากหลายอุตสาหกรรม 

มีผลการสํารวจท่ีนาสนใจคือพนักงานมีแนวโนมจะทํางานท่ีบานมากข้ึนโดยคาดวาจะเพ่ิมจากรอยละ 11 

จากท่ีทําการสํารวจเม่ือปท่ีแลวไปเปนรอยละ 16 ภายในปหนาซ่ึงปจจัยท่ีมีผลตอแนวโนมความตองการ

ดังกลาวก็คือพัฒนาการของอุปกรณคอมพิวเตอรพกพาอยางสมารทโฟนแท็บเล็ตการประมวลผลและจัดเก็บ

ขอมูลระบบคลาวดทําใหพนักงานเริ่มคาดหวังวาไมจําเปนตองเขาท่ีทํางานบอยอีกตอไปก็สามารถทํางานให

บรรลุเปาหมายไดโปรแกรมกับฮารดแวรชวยทํางานท่ีเหมาะสมก็มีสวนใหองคกรนาอยูดวยเชนกันงานวิจัย

เดียวกันระบุวาอีเมลยังคงเปนเครื่องมือออนไลนหลักท่ีพนักงานใชในการทํางานรวมกัน (รอยละ 39 ของปริมาณ

การสื่อสารท้ังหมดและรอยละ 34 ของการสื่อการกับคนนอกองคกร) โดยโทรศัพทตามมาเปนอันดับสอง 

(รอยละ 25 กับรอยละ 32 ตามลําดับ) และการสงขอความเปนอันดับสาม (รอยละ 12 เทากัน) 

แตท่ีนาสนใจคือกลุมพนักงานเลือดใหม (อายุระหวาง 18–24 ป) ในบริษัทขนาดกลาง (มีพนักงาน 100–999 

คน) มีแนวโนมใชโซเชียลมีเดียในการสื่อสารกับคนนอกองคกรถึงรอยละ 12 และมีแนวโนมใชโปรแกรมใหม

อยาง Slack และ Facebook Workplace มากกวาคนรุนอ่ืนกวาสองเทา สําหรับดานฮารดแวรนั้นผลการ

สํารวจพบวารอยละ 32 ของผูเขารวมบอกวาองคกรมีอุปกรณหนาจออินเทอรแอคทีฟ (คลายกับ Microsoft 

Surface Hub) ใชในหองประชุมสวนอีกรอยละ 31 “คาดหวัง” ใหองคกรของตนมีการนําอุปกรณลักษณะ

ดังกลาวมาใชอํานวยความสะดวกกับการทํางานบางนอกจากนี้งานวิจัยยังพบวาพนักงานคาดหวังจะสามารถ

ปรับแตงอุณหภูมิกับการระบายอากาศบริเวณพ้ืนท่ีทํางานของตัวเองซ่ึงแมจะเปนไปไดยากแตก็เปนโอกาสให

องคกรนําเทคโนโลย ี(Internet of Things) มาประยุกตใชไดตอไป 
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3) นํากลยุทธท่ีเกี่ยวกับดิจิทัลมาชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกร 

การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใชกับองคกรอยางเหมาะสมมีความสําคัญไมแพการมีบุคลากรท่ีมี

ศักยภาพตอนนี้อยูในยุคท่ีขอมูลไหลเวียนอยูจํานวนมากนั้นคือระบบบิ๊กดาตา (Big Data) ซ่ึงประกอบดวย

ขอมูลในรูปแบบตัวอักษรเอกสารเสียงรูปภาพเพลงวีดิโอซ่ึงขอมูลเหลานี้มีจํานวนมหาศาลองคกรจึงควรท่ีจะ

หาวิธีในการจัดการขอมูลเพ่ือนํามาประกอบการจัดทํากลยุทธการตลาดและการบริการลูกคาแลวจะตองคิด

วาจะทําอยางไรถึงจะสามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงท่ีกําลังจะเกิดข้ึนโดยสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหองคกรยืนหยัด

อยูไดก็คือการเขาใจสภาพแวดลอมท่ีองคกรอยูรวมท้ังการเขาใจผูรับบริการซ่ึงปจจัยเดียวท่ีจะทําใหองคกร

เขาถึงความตองการและเขาใจพฤติกรรมของลูกคาไดก็คือการถอดรหัส “ขอมูล” การทําความเขาใจบิ๊กดาตา

คือหัวใจสําคัญขององคกรยุคอนาคตท้ังนี้องคกรท้ังรัฐและเอกชนควรมุงเนนไปท่ีการใชงานเทคโนโลยี

แพลตฟอรมโดยนําแพลตฟอรมรูปแบบใหมๆ มาใชใหบริการซ่ึงบิ๊กดาตาจะชวยใหองคกรวิเคราะหพฤติกรรม

ของการใชบริการจากผูรับบริการไดอยางชัดเจนวาแนวโนมจะไปในทิศทางไหนแลวนําขอมูลท่ีไดไป

ประกอบการสรางสรรคเนื้อหาใหมีความเหมาะสมกับแตละแพลตฟอรมแตขณะเดียวกันก็ตองเตรียมรองรับ 

“เสียงสะทอน” (Feedback) จากลูกคาท่ีโตกลับผานแพลตฟอรมดังกลาวดวย 

สรุปไดวาการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วท้ังในดานสังคมและเทคโนโลยีทําใหองคกรท้ังภาครัฐและเอกชน

ตองเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงปจจัยท่ีทําใหองคกรภาครัฐเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยนําไปสูองคกรแหง

นวัตกรรมและสามารถกาวเดินตอไปไดเริ่มตั้งแตการหาคนท่ีเหมาะสมกับงานการผูกใจคนเกงใหอยูกับองคกร

และการนําเทคโนโลยีมาปรับใชอยางเหมาะสม 

 

11. การบริหารทรัพยากรมนุษยในยุคประเทศไทย 4.0 

การบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ (strategic human resource management) 

เม่ือสภาพแวดลอมทางการบริหารมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา องคการไมสามารถอยูในสถานะ 

ท่ีจะควบคุมสภาพแวดลอมไดอีกตอไป เฉกเชนเดียวกับการนํานโยบายประเทศไทย ๔.๐ มาใช ซ่ึงทุก

หนวยงานในระบบราชการ จึงตองมีการปรับเปลี่ยนการดําเนินงาน เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ ให

ประสบความสําเร็จใหได กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนหนึ่งหนวยงานท่ีไมสามารถหนีพนการ

ปรับตัวตามสภาพแวดลอมดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่ง การบริหารจัดการคน (Man) หรือทรัพยากรมนุษย 

(Human Resource) ผูซ่ึงเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนองคการใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว จึงตองมี

การปรับเปลี่ยนเพ่ือการนี้ดวย 

ทวีศักด์ิ  สูทกวาทิน 1 2

13 ไดกลาวไววา “ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีจะชวยใหองคการบรรลุ

เปาหมายตามกลยุทธขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของพนักงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพในเวลาเดียวกันคือ ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ”อยางไรก็ตาม ผูที่มี

บทบาทสําคัญในการออกแบบระบบการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธนั้นคือ ผูบริหารองคกร เนื่องจาก

องคการแตละแหงมีระบบการจัดการทรัพยากรมนุษยเดิมอยูแลว แตสวนใหญเปนระบบการจัดการทรัพยากร
                                                           
13ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน,2551, น. 5, 15-16 
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มนุษยท่ีใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามภารกิจของตนเอง (Functional Human Resource Management) 

โดยไมสนใจวาจะมีความสอดคลองและสนับสนุนความสําเร็จตามกลยุทธทางธุรกิจในภาพรวมขององคการ

หรือไม ผูบริหารองคการจึงตองทําหนาท่ีเปนผูนําการเปลี่ยน (Change Management) เพ่ือกระตุนสงเสริม

และสนับสนุนฝายจัดการทรัพยากรมนุษยจากระบบเดิมท่ีเนนการปฏิบัติภารกิจ ไปเปนระบบการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ (Strategic Human Resource Management) 

Schuler (1992) 1 3

14 ใหนิยามไววา การบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ (Strategic Human 

Resource Management) คือระบบท่ีเชื่อมโยงคนเขากับองคการ มีการบูรณาการกลยุทธ HRM กับกลยุทธ

ของธุรกิจ (Corporate Strategies) ซึ่ง SHRM จําเปนตองมีแผนงานและโครงการที่กําหนดและแกไข

ประเด็นปญหาเชิงกลยุทธท่ีสัมพันธกับการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ 

Delery and Doty (1996)15กลาววา SHRM หรือ การบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ คือ 

การมุงเนนการเชื่อมโยง HRMกับกลยุทธทางธุรกิจ, การออกแบบระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง (High-

Performance Work System: HPWSs) และเพ่ิมคุณคาการจัดการมนุษยท่ีดีเพ่ือการสรางความไดเปรียบ

ทางการแขงขันอยางยั่งยืน 

แนวคิดท่ีสําคัญในการเชื่อมโยงการจัดการเชิงกลยุทธกับการบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 

คณะผูวิจัยขอนําเสนอแนวคิดซ่ึงเปนสวนหนึ่งของสํานัก Best-fit โดย Boselie16 ไดแบงออกเปน 2 ประเภท

คือ แนวคิดความเหมาะสมของกลยุทธหรือดานแนวด่ิง (Strategic or Vertical Fit) และแนวคิดความเหมาะสม

ภายในหรือแนวนอน (Internal or Horizontal Fit)  

แนวคิดความเหมาะสมของกลยุทธหรือดานแนวดิ่ง (Strategic or Vertical Fit) ไดมีตัวแบบท่ี

สามารถอธิบายและสรางความเขาใจในการสรางความสอดคลองระหวางกลยุทธของธุรกิจ (Business Strategy) 

กับกลยุทธของการบริหารทรัพยากรมนุษย (HR Strategy) คือ ตัวแบบของ Goldenand Ramanujam 

(1985)16

17  ซ่ึงแบงออกเปนการเชื่อมโยง 4 ประเภท ดังนี้ 

An Administrative Linkage เปนการเชื่อมโยงระหวางกลยุทธและ HRM ท่ีมีระดับการบูรณาการ

ต่ํามาก หรืออาจกลาวไดวา ไมมีการเชื่อมโยงกันระหวางกลยุทธทางธุรกิจและกลยุทธของ HR หนวยงาน 

HRMทํางานท่ีงานบริหารท่ัวไป ขาดความเชี่ยวชาญทางดาน HR  

An One-wayLinkage กลยุทธ HR ถูกขับเคลื่อนจากกลยุทธของธุรกิจองคการ มีลักษณะความสัมพันธ

แบบทิศทางเดียว  

An Two-way Linkage เปนรูปแบบท่ีมีศักยภาพในความเชี่ยวชาญของ HR เปนการดําเนินงาน

แบบ 2 ทาง ประเด็นของ HR กลายเปนกลยุทธทางธุรกิจได เชน การมุงเนนการดึงดูดและการรักษาพนักงาน 

กลยุทธธุรกิจในแนวทางใหมจะยอนกลับมาผลักดันกลยุทธของ HR ใหกาวไปสูการชวยใหองคการบรรลุ

เปาหมายท่ีวางไว 
                                                           
14 The Aston Centre for Human Resources,2008, p. 14 
15 Paul Boselie,2011, p.5 
16 Paul Boselie,2011, p. 25-26 
17 Paul Boselie,2011, p. 25 
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An Integrative Linkage นําเสนอความสอดคลองท่ีสมบูรณของ HRM และกลยุทธเปนการเชื่อมโยง

ไปสูการจัดการคนใหกลายเปนสวนหนึ่งของกลยุทธ กลวิธี และการจัดการขององคการพรอมกันจนไม

สามารถแยกสวนได 

 

แผนภาพท่ี 6 การเช่ือมโยง 4 มิติ(four linkages) (Boselie, .2011: 25) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ท้ังนี้ แนวทางท่ีคณะผูวิจัยเห็นวา เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการเสริมสรางทรัพยากรมนุษย

ของ ปภ. ใหมีศักยภาพ พรอมขับเคลื่อนโมเดล “การจัดการสาธารณภัย : ปภ.๔.๐” แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ 

ปภ.๔.๐ ท่ีทางคณะผูวิจัยจะเขามาดําเนินการ คือ การใชตัวแบบของการเชื่อมโยงกลยุทธองคการกับกลยุทธ

HR ใหเปนลักษณะของการเชื่อมโยงไปสูการจัดการคนใหกลายเปนสวนหนึ่งของกลยุทธ กลวิธี และการ

จัดการขององคการจนไมสามารถแยกสวนได 

แนวคิดความเหมาะสมภายในหรือแนวนอน ( InternalorHorizontalFit) คือแนวคิดซ่ึง 

Boselie
18ใหความสําคัญ เนื่องจากเปนการเชื่อมโยงระบบการดําเนินงานของ HR ในแตละสวนโดยมีการ

เชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน เพ่ือนําไปสูการสรางผลการปฏิบัติงานขององคการท่ีสูงข้ึน กรอบแนวคิดของระบบ  

คือ การเชื่อมโยงกระบวนการ HR กับกลยุทธของ HR และปรัชญาการดําเนินงานขององคการ โดยมีการ

ดําเนินงานตามเปาหมายองคการผานการจัดการคนขององคการ 

 

                                                           
18Boselie ,2011, p. 25-26 
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การบริหารทรัพยากรมนุษยในยุคประเทศไทย 4.0 

การบริหารทรัพยากรมนุษยในยุคประเทศไทย 4.0 ตองมีการปรับรูปแบบการบริหารท่ีแตกตางจาก

ยุคเดิม ซ่ึง สมบัติ  กุสุมาวลี 1 819 ไดกลาววา การบริหารทรัพยากรมนุษยในยุคสมัยท่ีผานมา สามารถแบงออก

ไดคือ 

• HR 1.0 ยุคเริ่มแรกของงานบริหารทรัพยากรมนุษย ท่ีงานของ HR ยังคงมีลักษณะเปน “งาน

บุคคล” (Personnel) หรือมีลักษณะเปน “งานธุรการ” ซ่ึงใหความสําคัญในการทํางานอยูกับการ 

“จายเงินเดือน รับคนเขา เอาคนออก เช็กบัตรตอก ออกใบเตือน” โดยองคกรยังมองวา ฝาย HR 

ไมใชสวนงานสําคัญเพราะไมทําใหเกิดรายได และไมไดมีมุมมองตอ “คน”ในองคกรวาเปนทรัพยากร

ท่ีสําคัญสูงสุด   

• HR 2.0 เปนยุคท่ีเริ่มมีแนวคิดวา โลกมีการแขงขันสูงมาก HR จึงตองเปลี่ยน ไมสามารถทํางาน

แบบเดิมๆ ไดอีกตอไป และเห็นวาคนเปนทรัพยากรสําคัญในการขับเคลื่อนองคกร โดยฝาย HR คือ 

ผูท่ีมีหนาท่ีสําคัญในการสรรหาคัดเลือกและรักษาบุคลากรเหลานั้น รวมท้ังตองมีความสามารถใน

การชวยองคกรคิดไปยังอนาคตดวย ดังนั้นนัก HR ตองปรับบทบาทจากการทํางานวันตอวัน (Day-

to-Day Routine) ไปสูการเปนคูคิดทางธุรกิจ/คูคิดเชิงกลยุทธ (Business Partner/Strategic 

Partner) และตองมีหนาท่ีเปน Change Agent ท่ีมีความสามารถในการเตรียมพรอมคนใหรองรับ

กับการเปลี่ยนแปลง 

• HR 3.0 คือการทํางานของ HR ในยุคปจจุบันนี้ท่ีมีการกําหนดขีดสมรรถนะของคนทํางาน HR (HR 

Competency) อยางชัดเจนวาตองมีอะไรบาง และการจะเปน Professional HR ไดจะตองมี

คุณสมบัติอยางไร โดยมองวา HR ยุคใหมท่ีเปนมืออาชีพตองใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงปจจัย

แวดลอมภายนอกเขากับการบริหารงาน HR ภายในองคกรดวย (HR from the Outside-In) ไมใช

มองแตปจจัยภายในองคกรเพียงอยางเดียว นอกจากนี้ยังมองวา นัก HR ตองมีความเปน Credible 

Activist หรือเปนคนทํางานท่ีมีความนาเชื่อถือ โดยตองมีศาสตรในการทํางานเชนเดียวกับวิชาชีพ

อ่ืนๆ, ตองเปนนักสงเสริมบริหารการเปลี่ยนแปลง, ตองเปนนักสรางขีดความสามารถขององคกร, 

ตองเปน Innovator ท่ีสามารถคิดคนนวัตกรรม ออกแบบเครื่องมือบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยท่ี

เหมาะสมกับองคกรของตนเองได ตลอดจนเปนนักวางแผนเชิงกลยุทธท่ีสามารถกําหนดตําแหนง

เชิงกลยุทธขององคกร และเสนอแนะแนวทางใหแกผูบริหารได  

 

อยางไรก็ตามแนวโนมท่ีหลายองคการตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0 คือ การ

เปลี่ยนผานสูยุค 4.0 อยางไมสามารถหลีกเลี่ยงได สิ่งท่ีทุกองคการตองตระหนักถึงเก่ียวกับเรื่องของการ

บริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ ไดแก1920 

                                                           
19สมบัติ  กุสมุาวล,ี 2559 
20ปรับปรุงจาก สมบัติ  กุสมุาวลี ,2559 
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ประการท่ีหนึ่ง การท่ีสังคมจะเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society)ท้ังนี้ในองคการแตละแหง 

ตองมีการวางแผนทรัพยากรมนุษยขององคการเชนเดียวกัน ในการบริหารจัดการกับแนวโนมนี้ ผลกระทบตอ

องคกรตางๆ ท่ีสามารถคาดการณไดคือ การเกษียณอายุของกลุมคนจํานวนมาก ท่ีไมสามารถสรางบุคลากร

ข้ึนทดแทนไดทัน องคกรตองสูญเสียองคความรู ประสบการณ เทคนิค เคล็ดลับตางๆ ท่ีสั่งสมในตัวบุคลากร

เหลานั้นไปดวย  ดังนั้นหนวยงานดานการบริหารทรัพยากรมนุษยของแตละองคการ จึงตองเริ่มมีการวางแผน

อัตรากําลังในเชิงกลยุทธ เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางกําลังคนในเชิงปริมาณท่ีตองเผชิญ 

ประการท่ีสอง  Millennials in the Workplace คน Gen Y หรือ Millennials จะกลายเปน

กลุมคนสวนใหญในองคกร หนาท่ีของฝายทรัพยากรมนุษยคือ การปรับรูปแบบองคการใหเหมาะสมกับคนยุคใหม

(Gen Y)นอกจากนี้นัก HR จะตองมีความเขาใจในตัวพนักงานและมีความยืดหยุนสูงข้ึนดวย เพราะการใช

วิธีการดูแล/ฝกอบรมแบบ One Size fits all อาจไมไดผลกับคนรุนใหมอีกตอไป แตตองมีการออกแบบให

เหมาะกับพนักงานแตละคนดวย (Tailor-Made) 

ประการท่ีสาม  รูปแบบของเศรษฐกิจกําลังจะเปล่ียนไปเม่ือประเทศไทยเขาสูยุค 4.0 รูปแบบ

เศรษฐกิจจะเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมท่ีเนนการผลิตปริมาณมากและใชแรงงานราคาถูก ไปสูการพัฒนา

อุตสาหกรรมท่ีพ่ึงพาความรู ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม และการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้น นักบริหาร

ทรัพยากรมนุษยจึงมีหนาท่ีสําคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองคการใหมีมากข้ึน และหาแนวทางสราง

บุคลากรใหกลายเปน “นักคิด” ท่ีสามารถสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ ใหเกิดข้ึนสําหรับองคการได 

ประการท่ีส่ี  โลกาภิวัตน (Globalization) จะเขมขนมากข้ึน การเชื่อมโยงของโลกในยุคโลกาภิวัตน

ท่ีมีความเขมขนทําใหเรามีโอกาสเผชิญการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วและคาดไมถึง (Rapidand Unpredictable 

change) ไดมากข้ึน ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในสวนหนึ่งสวนใดของโลก เชน การเกิดข้ึนของเทคโนโลยีใหมๆ 

หรือการดําเนินธุรกิจของบรรษัทขามชาติยักษใหญท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญโตมาก อาจสรางผลกระทบตอ

องคกรมากมายได ดังนั้นนักบริหารทรัพยากรมนุษยจึงตองรูปรากฏการณตางๆ ในโลกและพรอมรับทุกการ

เปลี่ยนแปลง 

ประการท่ีหา  การเกิดท่ีทํางานแบบใหมท่ีเรียกวา Digital Workplaceคําวา “Internetof 

Things” จะสรางการเปลี่ยนแปลงใหแกโลกอยางมาก ขอมูลแทบทุกอยางในอนาคตจะถูกเชื่อมโยงอยูในโลก

อินเตอรเน็ต แมแตประเทศไทยก็เตรียมพรอมท่ีปรับตัวสู Thailand Digital Economy ภายในป 2020 

ดังนั้นในอนาคต นักทรัพยากรมนุษยจึงตองมีแผนแลววา จะขับเคลื่อนคนใหพรอมกับโลกยุคดิจิทัลอยางไร 

จะมีวิธีบริหารการทํางานผานระบบออนไลนอยางไร และจะบริหารจัดการดิจิทัลคอนเทนตในองคกรใหเกิด

ประโยชนไดอยางไร 

ประการท่ีหก  ทุกส่ิงทุกอยางในชีวิตจะอยูใน Mobile Technologyตัวอยางสําคัญท่ีเกิดข้ึน ณ 

ขณะนี้ เชน นโยบาย National e-Payment หรือพรอมเพย (Promptpay) ของรัฐบาล ตอไปนับจากนี้ ไมวาจะ

เปนเรื่องของการทําธุรกรรมหรือการทํางานอ่ืนๆ จะสามารถดําเนินการผาน Mobile Technology เชน 

สมารตโฟน หรืออุปกรณอ่ืนๆ ไดมากข้ึนเรื่อยๆ นัก HR จึงตองเตรียมเปลี่ยนวิธีการทํางานของตัวเอง ท้ังใน

เรื่องของการบริหารจัดการ การฝกอบรมพนักงาน ฯลฯ ซ่ึงอีกไมนานท้ังหมดอาจตองกระทําผาน Mobile 

Technology เชนเดียวกัน 
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ประการท่ีเจ็ด วัฒนธรรมการเช่ือมโยงกัน (A Culture of Connectivity) จะเปล่ียนแปลงไป

วัฒนธรรมการเชื่อมโยงกันของคนในอนาคตจะเปนการติดตอท่ีทําไดตลอด ทุกท่ีทุกเวลา เปนปรากฏการณท่ี

เรียกวา The Hyperconnected และเปลี่ยนจากแนวคิด Work-Life Balance ไปสูคําวา “Weisure 

Time” (เปนคําศัพทท่ีเกิดจากการนําตัวอักษร W ในคําวา Work มารวมเขากับคําวา Leisure ท่ีแปลวา 

เวลาวาง) ท่ีขอบเขตระหวางโลกสวนตัวและโลกของงานไมมีเสนแบงชัดเจนอีกตอไป คนทํางานอาจใชสื่อ

โซเชียลสวนตัวในเวลาทํางานและติดตอเรื่องงานผานโปรแกรมแชตเม่ือกลับบาน คําวา Work-Life Balance 

อาจหายไป ฉะนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษยจึงตองเตรียมท่ีจะปรับวิธีในการดูแลโลกท้ังสองดานของ

พนักงานท่ีมีรูปแบบตางไปจากเดิม 

ประการท่ีแปด สังคมของการมีสวนรวม ในอนาคตสังคมจะตองการการมีสวนรวมมากข้ึนเรื่อยๆ 

แมแตการผลิตสินคาใดๆ ก็ตาม หากผูซ้ือสามารถมีสวนในการออกแบบ แลกเปลี่ยนไอเดีย สินคานั้นจะขายดี 

นักทรัพยากรมนุษยจึงตองพรอมท่ีจะสรางการมีสวนรวมใหเกิดข้ึนภายในองคกร และสรางโอกาสใหพนักงาน 

รวมถึงลูกคาท่ีซ้ือสินคาและบริการขององคกร สามารถมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน แบงปน

ความรูและความคิดสรางสรรคกันไดตลอดเวลา 

ประการท่ีเกา การเรียนรูผาน Social จะกลายเปนส่ิงสําคัญอยางมาก โลกยุคใหมจะเปลี่ยนจาก 

The ‘e’ decade (ยุค e เชน e-learning, e-book, e-commerce ฯลฯ) ไปสู The ‘s’ decade หรือยุค

ของ Social ไมวาจะเปน Social networking, Social media หรือ Social Learning สิ่งสําคัญในการสราง

การเรียนรูของพนักงานยุคใหมคือการเรียนรูผานสื่อสังคมออนไลนท่ีเขาสามารถเรียนรูไดดวยตัวเอง หนาท่ี

ของ HR จึงตองเปลี่ยนจาก Trainer หรือ Instructor ไปสู facilitator หรือเปนผูท่ีคอยอํานวยความสะดวก 

หาชองทางในการสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรูดวยตนเอง 

ประการสุดทาย องคกรในอนาคตตองมีความรับผิดชอบตอสังคมมากข้ึน ในอนาคต องคกรตางๆ 

ท่ัวโลกจะไมสามารถดําเนินธุรกิจโดยสนใจผลกําไรเพียงอยางเดียว แตมีแนวโนมตองปรับตัวไปสูองคกรท่ีมี

ความรับผิดชอบตอสังคมและใหความสําคัญกับการพัฒนาอยางยั่งยืน โลกยุคใหมกําลังขับเคลื่อนจาก CSR 

(Corporate Social Responsibility) ไปเปน CSV (Creating Shared Value) ท่ีปลูกฝงจิตสํานึกคานิยมใน

เรื่องความรับผิดชอบตอสังคม ชีวิต สิ่งแวดลอม และธรรมชาติ ผนวกรวมเขาไปเปนสวนหนึ่งในการทําธุรกิจ

ตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา ทุนนิยมในโลกอนาคตจะตองปรับตัวไปสู “ทุนนิยมท่ีมีจิตสํานึก” ซ่ึง HR ตองมีสวน

รวมอยางมากในการนําพาคนและองคกรไปสูจุดนั้นใหได 
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จากปจจัยดังกลาว การบริหารทรัพยากรมนุษยในยุค 4.0 จึงตองมีการปรับเปลี่ยนทิศทางดังนี้ 20
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1. บริหารความหลากหลายและแตกตาง เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคการ 

บุคลากรในองคการ มีความหลากหลายท้ังทางกายภาพ (เพศ อายุ สภาพรางกาย เชื้อชาติ 

ศาสนา ฯลฯ) และความคิด ทัศนคติ คานิยม องคการจึงตองรูจักการบริหารจัดการทามกลางความแตกตาง

และหลากหลายนั้น และใชประโยชนจากความแตกตางเพ่ือใหองคการประสบความสําเร็จ 

2. ใหความสําคัญกับการเรียนรูตลอดชีวิตของบุคลากร 

ในยุค 4.0 นั้น การพัฒนาไมใชแคพัฒนาความรู (Knowledge) เทานั้น แตตองพัฒนาทักษะ

และวิธีคิดท่ีจําเปน รวมถึงตองคอยทบทวน สอบทานวา บุคลากรของตนมีวิธีคิดและทักษะในดานตางๆ หรือยัง  

เชน การคิดเชิงวิพากษ (Critical thinking) ความคิดสรางสรรค (Creative thinking) การคิดรวบยอด 

(Conceptual framework) การทํางานรวมกับผูอ่ืน และความฉลาดทางอารมณ 

3. ตองปรับรูปแบบการทํางานใหพนจากยุค 2.0 และ 3.0  

กลาวคือ รูปแบบและโครงสรางองคการ ตองลดการสั่งการและขนาดของสายบังคับบัญชาลง 

และเพ่ิมความยืดหยุนในการทํางานใหมากข้ึน 

4. นําดิจิทัลสมัยใหม มาใชในการทํางานและปรับเปล่ียนองคการ 

5. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรสรางนวัตกรรมและการเปล่ียนแปลงในองคการ 

คุณสมบัติของนักบริหารทรัพยากรมนุษยในศตวรรษปจจุบัน 

นอกจากนี้ ในยุคของการบริหารทรัพยากรมนุษย 4.0 นั้น นักบริหารทรัพยากรมนุษย หรือนัก HR 

ตองมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตนเอง เพ่ือใหสามารถทํางานดานการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย

และทุนมนุษยขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายตามท่ีองคการตั้งไวดวย 

นอกจากนี้คณะผูวิจัยยังไดนําเอาหลักการและแนวคิดทางวิชาการอ่ืนๆ มาประกอบการวิเคราะห

ออกแบบดวย ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 แสดงหลักการและแนวคิดทางวิชาการอ่ืนๆ ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 

หลักการและแนวคิด อธิบาย/เหตุผล 

HR Context การทบทวนแผนกลยุทธ HR และการจัดทําแผนปฏิบัติการ HR ๔.๐นั้น 

จําเปนอยางยิ่งท่ีตองอาศัยความสอดคลองกับบริบทของการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยขององคการ  

แนวคิด Resource 

Based View 

 

มุมมองฐานทรัพยากรหรือการใชทรัพยากรเปนฐาน (Resource-based 

View) เปนแนวคิดท่ีมุงเนนการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

(Competitive Advantage)  

อยางไรก็ตาม แมวา ปภ. ไมไดมีบริบทและลักษณะการดําเนินงาน

                                                           
21  กฤติน  กุลเพ็ง, 2560 
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หลักการและแนวคิด อธิบาย/เหตุผล 

ขององคการเพ่ือการแขงขัน แตแนวคิดดังกลาว คณะผูวิจัยไดนํามา

ประยุกตในการทบทวนแผนกลยุทธ HR และการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

HR ๔.๐ เพ่ือใชในการบริหารจัดการคนเกง (talent) ขององคการ ตาม

แนวคิด VRIO ซ่ึงเปนการมองทรัพยากรมนุษยเปนทุนมนุษยท่ีประกอบดวย

คุณลักษณะ 4 ประการคือ 21

22 

- ทุนมนุษยท่ีมีคุณคา (Human capital resources as valuable)  

- ทุนมนุษยท่ีหาไดยาก (Human capital resources as rare)  

- ทุนมนุษยท่ีลอกเลียนแบบไมได (Human capital resources as 

rare)   

- ทุนมนุษยท่ีไมสามารถทดแทนได (Human capital resources as 

non-substitutable) 

ซ่ึงแนวคิดดังกลาว จะนําไปใชในการบริหารจัดการคนเกง (talent) 

ขององคการ เพ่ือใหองคการมีทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคาอยูกับองคการ

อยางยั่งยืน 

Diversity Management แนวคิดการจัดการความหลากหลาย เกิดข้ึนจากบริบทความหลากหลาย

ของทรัพยากรมนุษยท่ีไหลเขามาสูองคการ ท้ังความหลากหลายทางเพศ 

(gender) อายุ (age) ฯลฯ ซ่ึงหาก ปภ. มีความหลากหลายเหลานี้

เกิดข้ึน จะตองใหความสําคัญและตระหนักตอการจัดการความหลากหลาย

ของทรัพยากรมนุษยท่ีถูกตองและเหมาะสม 

(ในปจจุบันท่ีพบเห็นไดอยางมากเก่ียวกับความหลากหลายทางอายุ 

หรือท่ีมักคุนชินกับคําวา ความแตกตางของ Generation) 

Public 

Entrepreneurship&Risk 

Management  

ความเปนผูประกอบการภาครัฐ เปนเรื่องของความพยายามในการปรับปรุง

สภาพชีวิตความเปนอยูและการรับใชประชาชนดวยการคิดคนหาหนทาง

หรือวิธีการใหมๆ โดยรวมถึงความสามารถในการคิดคนและสรางบางสิ่ง

บางอยางข้ึนจากสิ่งท่ีไมเคยมีมากอน 

อยางไรก็ตาม สาเหตุท่ีสําคัญของการเปนผูประกอบการและการสราง

นวัตกรรมท่ีไมประสบความสําเร็จคือ วัฒนธรรมการทํางานของทาง

ราชการ ไมคอยชอบความเสี่ยงมากนัก ดังนั้นหากมีการนําเอาแนวคิด

การบริหารความเสี่ยงเขามาชวยในการพัฒนา HR ยอมนําไปสูการ

ดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ22

23 

                                                           
22Barney andClark,2009, p.52-69 และ นิสดารก  เวชยานนท ,2555, น.100-104 
23 ทศพร ศิริสัมพันธ, 2560, น.2-3 
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12. แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ.2558 
12.1 ท่ีมาแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ.2558 

คณะรัฐมนตรี มีมติเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2558 อนุมัติแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แหงชาติ พ.ศ. 2558 ตามท่ีคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (กปภ.ช.) เสนอ เพ่ือใช

เปนแผนหลักในการบริหารจัดการสาธารณภัยของชาติ และมีมติใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการดังนี้ 

1) มอบหมายใหกระทรวง ทบวง กรม องคกรและหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ จังหวัด 

อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชนและภาคสวนอ่ืนๆ ปฏิบัติการใหเปนไปตามแผนการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558  

2) มอบหมายใหสํานักงบประมาณ หนวยงานท่ีเก่ียวของ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พิจารณาใหความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการปองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม

เผชิญเหตุ และการจัดการในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการฟนฟูอยางยั่งยืน 

3) มอบหมายใหหนวยงานแตละระดับ จัดทําแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตรและบรรจุ

แผนงานและโครงการท่ีเก่ียวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไวในแผนปฏิบัติราชการประจําปดวย 

12.2 แนวคิดลักษณะและวัตถุประสงคของแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แหงชาติ พ.ศ. 2558 

1) มีลักษณะเปนแนวคิดการปฏิบัติ หรือ Concept of Operations หรือ CONOPSในการ

บริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศ โดยยึดแนวคิด การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk 

Reduction) และแนวทางการฟนฟูท่ีดีกวาเดิมและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Betterand Safer)ภายใต

การพัฒนาศักยภาพและสงเสริมใหทองถ่ินและชุมชนเขามีสวนรวมในการจัดการเพ่ือนําไปสูการจัดการภัย

พิบัติอยางยั่งยืน และสอดคลองกับหลักสากล(รูรับ-ปรับตัว-ฟนเร็วท่ัว-อยางยั่งยืน : Resilience) 

2) เปนกรอบแนวทางปฏิบัติใหแกหนวยงานทุกภาคสวนตั้งแตระดับทองถ่ินถึงระดับประเทศ

นําไปพิจารณาดําเนินการอยางบูรณาการ เปนระบบและสอดคลองรับกัน (ซ่ึงเกิดจากการประมวลทิศทาง

และแนวทางปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยท่ีนานาประเทศใช ประยุกตกับบริบทของ

ประเทศไทย) 

3) เปนการจัดทําแผนท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 

2555 -2559) ยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมแหงชาติ พ.ศ. 2557-2561  และพระราชบัญญัติ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคลองกับถอยแถลงของนายกรัฐมนตรีในการประชุม

สหประชาชาติระดับโลกวาดวยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2558 ณ เมืองเซนได 

ประเทศญี่ปุน 

12.3 ยุทธศาสตรการดําเนินการประกอบดวย 4 ดาน คือ  

1) การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเนนการปองกัน การลดผลกระทบและการ

เตรียมความพรอม – เปนแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการลดโอกาสท่ีจะไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย สงเสริม

ใหทุกภาคสวนรวมมือกันดําเนินการในกิจกรรมลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยมีการผนวกหลักการลด

ความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหเปนนโยบายของรัฐ ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 

 
 

       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๔๕ 

2) การบูรณาการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การเผชิญเหตุ การบัญชาการเหตุการณ และการ

บรรเทาทุกข –เนนเรื่องมาตรฐาน เอกภาพ และความยืดหยุนของโครงสรางองคกรในภาวะฉุกเฉิน รวมท้ังได

กําหนดแนวทางของการจัดตั้งองคกรปฏิบัติในการจัดการภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนการกําหนดใหมีแนวทาง

ปฏิบตัิในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.)  

3) การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน การฟนฟูสภาพการซอมสรางและการพัฒนาใหดี

กวาเดิมและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Betterand Safer)–เปนการดําเนินงานภายหลังจากท่ีภาวะ

ฉุกเฉินจากสาธารณภัยไดบรรเทาลงหรือไดผานพนไปแลว เพ่ือดําเนินการฟนฟูโดยการปรับสภาพระบบ

สาธารณูปโภค การดํารงชีวิตและสภาวะวิถีความเปนอยูของชุมชนท่ีประสบภัยใหกลับสูสภาวะปกติ หรือ

พัฒนาใหดีกวาเดิมและปลอดภัยกวาเดิม 

4) การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการสาธารณภัย โดยการพัฒนาศักยภาพ

การจัดการสาธารณภัยตามหลักสากล  การประสานความชวยเหลือและการปฏิบัติงานดานมนุษยธรรม 

สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสงเสริมบทบาทของประเทศในฐานะแกนนําดานการจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัย 

13. แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2560 - 2564 
วิสัยทัศน(Vision) 

ประชาชนมีรากฐานการดํารงชีวิตและพัฒนาสูอนาคตไดอยางม่ันคงและสมดุลตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ (Mission) 

๑. รักษาความสงบเรียบรอยความปลอดภัยและความม่ันคงภายใน 

๒. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก 

๓. สงเสริมการพัฒนาเมืองและโครงสรางพ้ืนฐาน 

๔. สงเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการในระดับพ้ืนท่ี 

เปาหมาย (Goal) 

๑. ชุมชนเขมแข็ง 

๒. ชุมชนมีความปลอดภัย 

๓. สังคมมีความสงบเรียบรอย 

๔. หนวยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการท่ีดีและองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขมแข็ง 

๕. พ้ืนท่ีภูมิภาคและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแขงขัน 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ การเสริมสรางสังคมเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ การเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดลอมสูอนาคต 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ การเสริมสรางความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายใน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ การวางรากฐานการพัฒนาองคกรอยางสมดุล 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาภูมิภาคเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
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       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๔๖ 

14. แผนยุทธศาสตรกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 - 2564 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรกรมปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย พ.ศ.2560-2546 ข้ึนเพ่ือเปนกรอบทิศทางในการปฏิบัติภารกิจดานการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยท่ีสอดคลองกับสภาวการณการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

ท้ั งนี้  แผนยุทธศาสตร  ได กําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ ดัง ท่ี ไดนํ า เสนอไปแลวข างตน 

สวนยุทธศาสตร เพ่ือใชขับเคลื่อนในการดําเนินการนั้น ประกอบไปดวย 4 ยุทธศาสตร ไดแก 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : เพ่ิมศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยการชวยเหลือสงเคราะห และ

ฟนฟูใหมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามหลักสากลประกอบดวย 4 เปาประสงค 6 กลยุทธ 

เปาประสงค กลยุทธ 

- การลดความเสี่ยงและความสูญเสียจาก 

สาธารณภัย 

- การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

มีประสิทธิภาพมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ 

ในระดับสากล 

- การชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัยฟนฟูบูรณะ

พ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยดวยความรวดเร็วท่ัวถึง

และเปนธรรม 

- ทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย 

มีเพียงพอและมีความพรอมตอการปฏิบัติงาน 

- กลยุทธ 1.1 พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการ

จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

- กลยุทธ 1.2 ชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัย

ฟนฟูบูรณะพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยดวยความ

รวดเร็วท่ัวถึงและเปนธรรม 

- กลยุทธ 1.3 พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจาก 

สาธารณภัยใหเปนไปตามมาตรฐานตามหลัก

สากลและพัฒนามาตรฐานใหเทียบเทาในระดับ

สากล 

- กลยุทธ 1.4 ศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรู

ทางดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

- กลยุทธ 1.5 พัฒนาและลงทุนในเทคโนโลยี

นวัตกรรม ทรัพยากร ในระบบเตอืนภัย

ระบบสื่อสารและจัดการสาธารณภัยใหเพียงพอ 

มีความพรอมตอการปฏิบัติงาน 

- กลยุทธ 1.6 พัฒนาระบบในการติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผลการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในแตละระดับ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 : บูรณาการดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยระหวางหนวยงานและ

เครือขายทุกภาคสวนท้ังในและตางประเทศใหมีความเปนเอกภาพประกอบดวย3 เปาประสงค 5 กลยุทธ 

เปาประสงค กลยุทธ 

- การบูรณาการความรวมมือเครือขายใหเปน

เอกภาพและมีการดําเนินการไปในทิศทาง

เดียวกัน 

- เครือขายระหวางประเทศมีความรวมมือในการ

จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

- คลังขอมูลสาธารณภัยแหงชาติไดรับการบรูณา

การเพ่ือนําไปใชประโยชนดานการบริหารจัดการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- กลยุทธ 2.1 บูรณาการเครือขายสรางการมีสวน

รวมในการขับเคลื่อนผลักดันการดําเนินการตาม

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ

และแผนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ดานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

- กลยุทธ 2.2 เสริมสรางความรวมมือเครือขาย

ระหวางประเทศและสรางบทบาทนําในการ

จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในเวทีระหวาง

ประเทศ 

- กลยุทธ 2.3 พัฒนาเชื่อมโยงคลังขอมูลสาธารณ

ภัยแหงชาติใหมีความเปนเอกภาพหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

- กลยุทธ 2.4 ปรับปรุงแกไขกฎระเบียบท่ีเปน

อุปสรรคตอการดําเนินงาน 

- กลยุทธ 2.5 พัฒนาระบบการวิเคราะหและ

ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยท่ีเชื่อมโยง 

กับหนวยงานเครือขาย 

 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 

 
 

       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๔๘ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : สรางความเขมแข็งแกประชาชนเอกชนชุมชนทองถ่ินอาสาสมัครและเครือขายให

มีความรูตระหนักมีวัฒนธรรมความปลอดภัยและมีสวนรวมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตาม

แนวทางประชารัฐประกอบดวย2 เปาประสงค 3 กลยุทธ 

เปาประสงค กลยุทธ 

- ประชาชนเอกชนชุมชนทองถ่ินอาสาสมัครและ

เครือขายมีความรูตระหนักมีวัฒนธรรมความ

ปลอดภัยและมีสวนรวมในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  

- ประชาชนเอกชนชุมชนทองถ่ินอาสาสมัครและ

เครือขายมีภูมิคุมกันและมีความเขมแข็งสามารถ

บริหารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

เบื้องตนไดดวยตนเอง 

- กลยุทธ 3.1 เสริมสรางศักยภาพความเขมแข็ง

ของชุมชนทองถ่ินอาสาสมัครและเครือขายใหมี

ภูมิคมุกันและความพรอมในการจัดการความ

เสี่ยงจากสาธารณภัยเบื้องตนไดดวยตนเอง 

- กลยุทธ 3.2 เผยแพรถายทอดองคความรูดาน

การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยสรางการ

เรียนรู ตระหนักจิตสํานึกมีสวนรวมและเตรียม

รับมือกับสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

- กลยุทธ 3.3 จัดตั้งสถาบันปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยระดับประเทศจัดใหมีการฝกอบรม

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหครอบคลุม

ทุกพ้ืนท่ีของประเทศ และใหมีการจัดการ

ฝกอบรมรวมกับตางประเทศ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาองคกรและบุคลากรไปสูการเปนองคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและสามารถ

รองรับความเปลี่ยนแปลงไดประกอบดวย 2 เปาประสงค 2 กลยุทธ 

เปาประสงค กลยุทธ 

- บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพ 

- ขีดความสามารถขององคกรเพ่ิมข้ึน 

- กลยุทธ 4.1 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร

รวมท้ังพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(HRD , HRM) 

- กลยุทธ 4.2 เสริมสรางศักยภาพองคกรในการ

ดําเนินงาน 

 

อยางไรก็ตาม เพ่ือใหการดําเนินงานของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถเกิด

ประสิทธิภาพได แผนยุทธศาสตรฯดังกลาวจึงตองมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือใหสอดคลองกับทิศทางการขับเคลื่อน

ประเทศสูประเทศไทย 4.0 และระบบราชการ 4.0 ตอไป  
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       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๔๙ 

15. กรณีศึกษาการจัดการภัยพิบัติและการฟนฟูบูรณะหลังการเกิดภัย 

15.1 แนวคิดการจัดการภัยพิบัติ 

การปองกันการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติสมัยใหมเปนการวางแผนเพ่ือเผชิญหนากับสถานการณ

ตั้งแตกอนเกิดเหตุระหวางเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุท่ีตอเนื่องจนครบกระบวนการเรียกวา “วงจรการจัดการ

สาธารณภัย” ประกอบดวย 

๑. การปองกัน (Prevention) คือการดําเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือขัดขวางมิใหภัยพิบัติและความ

สูญเสียเกิดข้ึน 

๒. การบรรเทาผลกระทบ (Mitigation) คือกิจกรรมท่ีมุงในการลดผลกระทบและความรุนแรงของ

ภัยพิบัติท่ีกอใหเกิดอันตรายและความสูญเสียแกชุมชนและประเทศชาติ 

๓. การเตรียมพรอม (Preparedness) คือการเตรียมการลวงหนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใหกับ

รัฐบาลองคกรปฏิบัติชุมชนและปจเจกบุคคลในการเผชิญกับภาวการณเกิดภัยพิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

๔. การรับสถานการณฉุกเฉิน (Emergency Response) คือการปฏิบัติอยางทันทีทันใดเม่ือภัย

พิบัติเกิดข้ึน 

๕. การฟนฟูบูรณะ (Recovery) การฟนฟูบูรณะเปนข้ันตอนท่ีดําเนินการเม่ือเหตุการณภัยพิบัติ

ผานพนไปแลวเพ่ือใหพ้ืนท่ีหรือชุมชนท่ีไดรับภัยพิบัติกลับคืนสูสภาพท่ีดีข้ึน 

๖. การพัฒนา (Development) การพัฒนาภายหลังเหตุการณภัยพิบัติครอบคลุมถึงการทบทวน

และศึกษาประสบการณการจัดการภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนแลวทําการปรับปรุงระบบการดําเนินงานตางๆท่ีมีอยูใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึนเพ่ือลดความสูญเสียใหนอยท่ีสุด 

15.2 กรณีศึกษาการเกิดแผนดินไหวและคล่ืนยักษสึนามิในประเทศญ่ีปุนป๒๕๕๔ 

เหตุการณแผนดินไหวและคลื่นยักษสึนามิในเขตโทโฮกุของเกาะฮอนชูประเทศญ่ีปุน เม่ือวันท่ี 

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ มีความรุนแรงถึง ๘.๙ ริกเตอรสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินอยางมหาศาล

โดยเกิดแผนดินไหวอยางรุนแรงหลายครั้งและทําใหเกิดคลื่นยักษสึนามิพัดถลมชายฝงดานตะวันออกของ

เกาะฮอนชูซ่ึงเปนเกาะใหญท่ีสุดของประเทศญี่ปุน 

ความเสียหาย 

• สํานักงานตํารวจแหงชาติญ่ีปุน (National Police Agency (Japan): NPA (Japan)) ไดยืนยัน

จํานวนผูเสียชีวิตโดยยืนยันวามีผูเสียชีวิต ๑๑,๑๖๘ คน และยังมีผูสูญหาย ๑๖,๔๐๗ คน อาคาร ๑๘,๗๘๒

อาคารเสียหายท้ังหลัง 

• ประชาชนจํานวน ๑๗๕,๐๒๐ คน ยังพักอยูในศูนยชวยเหลือท่ัวประเทศโดยรัฐบาลญี่ปุนได 

• กําหนดใหพ้ืนท่ีในรัศมี ๒๐ กิโลเมตรรอบโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรฟุกุชิมะซ่ึงมีประชากร

ประมาณ ๑๗๗,๕๐๐ คน เปนเขตอพยพซ่ึงประชากรสวนใหญไดอพยพแลวสวนผูท่ียังอยูในพ้ืนท่ีดังกลาว

ไดรับคําแนะนําใหอพยพหรืออยูในบานเพ่ือหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารกัมมันตภาพรังสี 
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• บานเรือน ๑๘๓,๔๓๑ หลัง ในพ้ืนท่ีภาคเหนือยังประสบปญหาไมมีไฟฟาและอีกไมต่ํากวา

๓๐๐,๐๐๐ หลังใน ๘ เขตปกครองไมมีน้ําอุปโภคบริโภค 

• รัฐบาลญี่ปุนประกาศวามูลคาความเสียหายจากภัยพิบัติแผนดินไหวและคลื่นสึนามิอาจมีมูลคาสูง

ถึง ๓๐๙,๐๐๐ ลานเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงประมาณการนี้ยังไมรวมความเสียหายในภาคผลิตตางๆท่ีไมสามารถ

ดําเนินการผลิตไดเนื่องจากขาดแคลนไฟฟาและผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจท่ีถูกกระทบจากเหตุการณภัย

พิบัติ 

• ถึงปจจุบันรัฐบาลญี่ปุนไดรับขอเสนอการชวยเหลือจาก ๑๔๒ ประเทศ และองคกรอิสระระหวาง

ประเทศ ๓๙ องคกร 

การเตรียมการปองกันภัยพิบัติของประเทศญ่ีปุน 

• ระบบการปองกันและการเตือนภัย 

หนวยงานรับผิดชอบดานตรวจสอบติดตามและแจงเตือนภัยอันเกิดจากภัยธรรมชาติ คือ  

ศูนยอุตุนิยมวิทยาของญ่ีปุน (The Japanese Meteorological Agency: JMA) โดยในภาวะปกติJMAจะทํา

หนาท่ีเปนศูนยบริการดานสภาพอากาศของรัฐบาลญ่ีปุนทําหนาท่ีรวบรวมและรายงานขอมูลสภาพอากาศ

รวมท้ังพยากรณอากาศสําหรับประเทศญี่ปุนมีฐานะเปนหนวยงานก่ึงอิสระสังกัดกระทรวงท่ีดินสาธารณูปโภค

และการขนสงนอกจากนี้ยังรับผิดชอบการสังเกตการณการเตือนภัยแผนดินไหวคลื่นสึนามิและการปะทุของ

ภูเขาไฟ 

การตรวจจับภัยพิบัติระบบเตือนภัยแผนดินไหวของประเทศญ่ีปุนทํางานอัตโนมัติภายใน 

๓ วินาทีหลังเกิดแรงสั่นสะเทือนท่ีศูนยกลางโดยคลื่นแผนดินไหวใชเวลา ๙๐ วินาทีในการเดินทางถึง

กรุงโตเกียวสวนการเตือนภัยสึนามิใชเวลา๓นาทีหลังเกิดแผนดินไหวโดยคลื่นสึนามิใชเวลาเดินทาง ๖ นาที

กอนพัดถลมชายฝงท่ีอยูใกลจุดศูนยกลางแผนดินไหวซ่ึงพ้ืนท่ีท่ีถูกทําลายรุนแรงมากท่ีสุดประชาชนมีเวลาราว 

๑๕ นาทีในการอพยพไปสูท่ีปลอดภัยการไดรับสัญญาณเตือนภัยลวงหนา 

ระบบแจงเตือนภัยแผนดินไหวลวงหนาทํางานโดยรวบรวมขอมูลจากหนวยตรวจจับสัญญาณ

แผนดินไหวท่ีมีมากกวา ๑,๐๐๐ แหงท่ัวประเทศ เม่ือเกิดแผนดินไหวเครื่องตรวจจับสัญญาณจะเริ่มทํางาน

โดยจะหาจุดพิกัดของศูนยกลางการไหวความรุนแรงและประเมินความเสี่ยงของพ้ืนท่ีโดยรอบจุดศูนยกลาง

เม่ือเครื่องตรวจจับสัญญาณจะประมวลผลตางๆแลวสงเขาไปยังศูนยขอมูลแผนดินไหวสวนกลางคือสํานักงาน

อุตุนิยมวิทยาของญี่ปุนภายในเวลาไมก่ีวินาทีกอนท่ีคลื่นแผนดินไหวแบบรุนแรง Swave (Principal Motion) 

จะแผขยายออกมา 

เ ม่ือเกิดแผนดินไหวระบบจะสงสัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติ ถึงประชาชนโดยตรงทาง

โทรศัพทเคลื่อนท่ีและผานสถานีโทรทัศนวิทยุรวมท้ังการแจงเตือนในสถานประกอบการโรงงานโรงพยาบาล

และโรงเรียนผานระบบ “Area Mail DisasterInformation Service” 

• โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับแผนดินไหวประเทศญี่ปุนมีการปรับปรุงมาตรฐานการกอสราง

โครงสรางอาคารโรงเรยีนโรงพยาบาลระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท้ังระบบคมนาคมระบบไฟฟาระบบประปา

โครงขายโทรศัพทสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณตางๆเพ่ือใหสามารถรองรับเหตุภัยพิบัติโดยเฉพาะ
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แผนดินไหวขนาดใหญไดโดยเฉพาะอาคารสูงทุกแหงเอนไปมาไดขณะแผนดินไหวเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

  ทําใหระบบรถไฟฟาท้ังใตดินและบนดินจะหยุดวิ่งทันทีขณะเกิดแผนดินไหวและรัฐบาลไดมีการเตรียม 

การปองกันเหตุแผนดินถลมและการจัดหาเครื่องมือและยานพาหนะสําหรับระบบการกูภัย-กูชีพใน

สถานการณฉุกเฉินดวย 

• โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือปองกันสึนามิการปองกันสึนามิใหความสําคัญกับการวางผังเมืองชายฝง

ท่ัวประเทศฝงตะวันออกของประเทศซ่ึงตองเผชิญกับภัยจากคลื่นสึนามิและแผนดินไหวบอยครั้งจะมีการ

กอสรางสถานท่ีหลบภัยสถานท่ีรองรับการอพยพและกําหนดเสนทางการอพยพสําหรับบริเวณดานหนาของ

ชายฝงท่ีมีประชากรหนาแนนบางแหงไดมีการสรางกําแพงกันน้ําทวมและทางระบายน้ําเพ่ือปรับเปลี่ยน

ทิศทางของคลื่นและลดแรงกระแทกของคลื่นมีการสรางกําแพงปองกันสึนามิหรือเข่ือนก้ันน้ําท่ีมีความสูง

ตั้งแต ๔–๑๐ เมตร แมวาคลื่นสึนามิท่ีเขากระทบจะมีความสูงมากกวาเครื่องกีดขวางท่ีไดสรางข้ึนแตกําแพง

เหลานี้ยังอาจชวยลดความเร็วหรือความสูงของคลื่นได 

• การเตรียมพรอมใหกับประชาชนโรงเรียนและหนวยงานตางๆมีการบรรจุหลักสูตรและกิจกรรม

ตางๆเก่ียวกับภัยพิบัติและการเตรียมพรอมกําหนดวิธีปฏิบัติและมีการฝกซอมกรณีเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะ

แผนดินไหวเปนประจํา 

• การจัดการในภาวะฉุกเฉินและระบบการกูภัยประเทศญ่ีปุนมีระบบจัดการภาวะฉุกเฉิน 

 ท่ีกาวหนามากท่ีสุดในโลกในเหตุการณภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนรัฐบาลญ่ีปุนรองขอความชวยเหลือจากตางประเทศ

เพียงเล็กนอยเทานั้นขณะท่ีมีขอเสนอความชวยเหลือจาก ๑๔๒ ประเทศท่ัวโลกรัฐบาลญ่ีปุนไดประเมินความ

ตองการท่ีจําเปนอยางรอบคอบและรับความชวยเหลือจาก ๒๔ แหลงจากตางประเทศและองคกรอิสระ 

• วัฒนธรรมรับมือภัยพิบัติคนญ่ีปุนมีสํานึกของการควบคุมอารมณไมใหเกิดความสับสน 

 และต่ืนตระหนกโดยชวยกันเพ่ือใหสังคมสวนรวมอยูในความเปนระเบียบความสํานึกตอสวนรวมเสียสละ

ซ่ือสัตยและการคํานึงถึงผู อ่ืนเปนสิ่งท่ีไดรับการปลูกฝงตั้งแตเด็กผูอพยพแสดงถึงความเขาใจตอความ

ยากลําบากของรัฐบาลและเจาหนาท่ีและพรอมท่ีจะรวมมือหรือชวยกันแกไขสถานการณดวยการรวมแรงรวม

ใจโดยไมหวังพ่ึงใครนอกจากพ่ึงกันเองวัฒนธรรมนี้เปนวัฒนธรรมท่ีชวยใหชาวญ่ีปุนสามารถผานชวงวิกฤติได

อยางรวดเร็วและสามารถฟนฟูสรางชาติข้ึนใหม 

การชวยเหลือและบรรเทาทุกขแกผูประสบภัย 

• มีการจัดตั้งศูนยฉุกเฉินเพ่ือประสานการตอบสนองของรัฐบาลรัฐบาลญ่ีปุนไดจัดท่ีพักพรอม

อาหารน้ําดื่มผาหมและสิ่งอํานวยความสะดวกใหผูประสบภัยท้ังกรณีบานเรือนถูกทําลายจากคลื่นยักษสึนามิ

และกรณีตองอพยพเนื่องจากอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียงโรงไฟฟานิวเคลียรท่ีเสียหายโดยรัฐบาลญ่ีปุนไดกําหนด 

ใหพ้ืนท่ีในรัศมี ๒๐ กิโลเมตร รอบโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรฟุกุชิมะซ่ึงมีประชากรประมาณ ๑๗๗,๕๐๐ คน 

เปนเขตอพยพซ่ึงประชากรสวนใหญไดอพยพแลวสวนผูท่ียังอยูในพ้ืนท่ีดังกลาวไดรับคําแนะนําใหอพยพหรือ

อยูในบานเพ่ือหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารกัมมันตภาพรังสีตองยายออกจากบานและอาศัยอยูท่ีอ่ืน 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 

 
 

       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๕๒ 

 

• รัฐบาลไดจัดงบประมาณเพ่ือชดเชยตอผูไดรับผลกระทบจากแผนดินไหวและคลื่นยักษสึนามิ

ภายในเดือนเมษายนรวมท้ังจะมีการทบทวนนโยบายดานพลังงานนิวเคลียรรัฐบาลญี่ปุนไดมีคําสั่งให TEPCO

จายเงินคาชดเชยใหกับครอบครัวท่ีตองอพยพท้ิงบานเรือนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟาฟุกุชิมะครอบครัวละ ๑ ลาน

เยนหรือราว ๓๖๐,๐๐๐ บาท สวนถาเปนรายบุคคลจะไดคนละ ๗๕๐,๐๐๐ เยน หรือราว ๒๗๐,๐๐๐ บาท 

16. ขอมูลพ้ืนฐานของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1) ความเปนมา 

จากนโยบายของรัฐบาลท่ีวางแนวทางในการปฏิรูประบบราชการ โดยดําเนินการปรับปรุงระบบการ

บริหารราชการแผนดินของสวนราชการตางๆ ใหเปนระบบ ซ่ึงมีการกอตั้งหนวยงานข้ึนใหม เพ่ือใหเปน

หนวยงานหลัก ในการปฎิบัติภารกิจท่ีเคยซํ้าซอนอยูในหนวยงานอ่ืนๆ ใหเปนระบบ เปรียบเสมือนเปน

เจาภาพในการดําเนินงาน เพ่ือประโยชนของประชาชนและประเทศชาติเปนหลัก ท้ังยังเปนการตอบสนอง

ความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็วยิ่งข้ึน ในสวนของกระทรวงมหาดไทย มีหนวยงานใหมถือกําเนิดข้ึน

เพ่ือจัดการสาธารณภัยอยางเปนระบบ คือ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีภารกิจหนาท่ีในการ

จัดทําแผนแมบท วางมาตรการ สงเสริมสนับสนุน การปองกัน บรรเทาและฟนฟูจากสาธารณภัย โดย

กําหนดนโยบายดานความปลอดภัย สรางระบบปองกัน เตือนภัย ฟนฟูหลังเกิดภัย และการติดตาม

ประเมินผล เพ่ือใหหลักประกันในดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบดวยบุคลากรท่ีถายโอนมาจาก 5 หนวยงาน คือ 

กรมการเรงรัดพัฒนาชนบท, กองปองกันภัยฝายพลเรือน กรมการปกครอง, สํานักงานคณะกรรมการปองกัน

อุบัติภัย สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, กองสงเคราะหผูประสบภัย กรมประชาสงเคราะห และกรมการ

พัฒนาชุมชน (งานบริการดานชางพ้ืนฐาน) 

ซ่ึงบุคลากรจากหนวยงานเหลานี้จะเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในการปฏิบัติงานปองกัน บรรเทา และ

ฟนฟู ดวยระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยอยางเปนระบบ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการลดความสูญเสียท่ี

เกิดข้ึน จากสาธารณภัยทุกประเภทอยางเปนรูปธรรม  

2) วิสัยทัศน 

เปนองคกรชั้นนําดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับสากล เพ่ือประเทศไทย

ปลอดภัยยั่งยืน 

3) พันธกิจ 

สําหรับพันธกิจหรือหนาท่ีตามกฎหมายของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบดวย 

1. พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๑ ใหกรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยเปนหนวยงานกลางของรัฐ ในการดําเนินการเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ของประเทศ โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้  



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 

 
 

       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๕๓ 

1. จัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติเสนอคณะกรรมการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (กปภ.ช.) เพ่ือขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรี 

2. จัดใหมีการศึกษาวิจัยเพ่ือหามาตรการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมี

ประสิทธิภาพ 

3. ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ใหการสนับสนุน และชวยเหลือหนวยงานของรัฐ องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานภาคเอกชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และใหการสงเคราะห

เบื้องตนแกผูประสบภัย ผูไดรับภยันตราย หรือผูไดรับความเสียหายจากสาธารณภัย   

4. แนะนํา ใหคําปรึกษา และอบรมเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แกหนวยงาน

ของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานภาคเอกชน 

5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในแตละระดับ 

6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนหรือตามท่ีผูบัญชาการ

นายกรัฐมนตรี กปภ .ช. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  

เม่ือคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ตาม (๑) แลวให

หนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของปฏิบัติการใหเปนไปตามแผนดังกลาว 

ในการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติตาม (๑) ใหกรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยรวมกับหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของและตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท 

มาปรึกษาหารือและจัดทํา ท้ังนี้ จะจัดใหหนวยงานภาคเอกชนเสนอขอมูลหรือความเห็นเพ่ือประกอบ 

การพิจารณาในการจัดทําแผนดวยก็ได 

2. กฎกระทรวง แบงสวนราชการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.

๒๕๕๗ และกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

อํานาจหนาท่ีตามกฎกระทรวง แบงสวนราชการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวง 

มหาดไทย พ.ศ.๒๕๕๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ มีดังนี้ 

ขอ ๒ ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีภารกิจเก่ียวกับการจัดทําแผนแมบทวาง

มาตรการ สงเสริมสนับสนุน การปองกัน บรรเทาฟนฟูจากสาธารณภัย โดยการกําหนดนโยบายดานความ

ปลอดภัย สรางระบบปองกัน เตือนภัย ฟนฟูหลังเกิดภัยและการติดตามประเมินผล เพ่ือใหหลักประกันใน

ดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

1. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของ 

2. ดําเนินการจัดทํานโยบายแนวทาง และวางมาตรการในการปองกันและบรรเทาสาธาณภัย 

3. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบปองกัน เตือนภัย และบรรเทาสาธารณภัย 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 

 
 

       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๕๔ 

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปองกัน เตือนภัย และบรรเทาสาธารณภัย“(๔/๑) 

ดําเนินการเก่ียวกับการเตือนภัยลวงหนา การติดตามภาวะคุกคามและความรุนแรงของสาธารณภัย และการ

สิ้นสุดการเตือนภัย” 

5. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการสรางเครือขายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

6. สรางความตระหนักและเตรียมความพรอมของประชาชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

7. ฝกอบรมและฝกปฏิบัติในการปองกัน บรรเทาสาธารณภัย การชวยเหลือผูประสบภัย และ

ฟนฟูสภาพพ้ืนท่ีท่ีเกิดสาธารณภัย   

8. สงเสริม สนับสนุน และปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ชวยเหลือผูประสบภัย

และฟนฟูสภาพพ้ืนท่ีท่ีเกิดสาธารณภัย  

9. อํานวยการและประสานการปฏิบัติการใหความชวยเหลือผูประสบภัย และฟนฟูบูรณะ

สภาพพ้ืนท่ีท่ีเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ 

10. บูรณาการและประสานการปฏิบัติการกับหนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศ

และตางประเทศ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การชวยเหลือผูประสบภัย และฟนฟูสภาพพ้ืนท่ีท่ี

เกิดสาธารณภัย 

11. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมหรือตามท่ีรัฐมนตรี 

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

4) คานิยม ปภ. 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ไดนําคําวา “DISASTER” มาเปนคําหลักในการกําหนด

คานิยมองคการ  ตามรายละเอียดและคําจํากัดความ  ดังนี ้

D  :  Dedication  หมายถึง   การอุทิศตน เสียสละและมีจิตใหบริการ 

I   :  Integrity หมายถึง การปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตมี

คุณธรรมและจริยธรรม โดยนอมนําแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต 

S :  Safety Mind      หมายถึง  การมีจิตมุงเนนความปลอดภัย 

A  :  Alert & Agility   หมายถึง ความตื่นตัวและคลองตัวในการปฏิบัติงานพรอม

เรียนรูตลอดเวลา 

S :  Social Responsibility หมายถึง ความรับผิดชอบตอสังคม  โดยยึดประชาชน

เปนศูนยกลางในการทํางาน 

T :Teamwork หมายถึง การทํางานรวมกันเปนหมู / คณะ โดยใชการ

สื่อสารอยางเปดเผยเพ่ือเสริมสรางความเขาใจ

ท่ีดีภายในองคกร 

E : Efficiency หมายถึง   การมุงเนนประสิทธิภาพ – ประสิทธิผลของงาน 

R  :  Relationship     หมายถึง ความมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 

 
 

       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๕๕ 

สมรรถนะหลักของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และมีความเกี่ยวกับพันธกิจหรือหนาท่ีดังนี้ 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีสมรรถนะหลักท่ีสําคัญท่ีใชในการปฏิบัติงานดาน

ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบตัิ ใหการสนับสนุน และชวยเหลือหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

และหนวยงานภาคเอกชน ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และใหการสงเคราะหเบื้องตนแก

ผูประสบภัย ผูไดรับภัยอันตราย หรือผูไดรับความเสียหายจากสาธารณภัย ดังนี้ (๑) มีหนวยงานและระบบ

การทํางานแบบบูรณาการในการเสริมการปฏิบัติงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ท้ังระดับชาติ ระดับ

ภาค ระดับจังหวัด และระดับพ้ืนท่ี (๒) มีอนุสิทธิบัตรจํานวน ๓ ประเภท ไดแก ๑) ชุดเครื่องเจาะทําลาย

(แบบใชลม) ๒) ชุดเครื่องตัด - ถางอเนกประสงคพรอมใชงานทันที (แบบไฟฟา) ๓) เครื่องมือกูภัย

อเนกประสงค (เครื่องตัด เครื่องถาง และเครื่องคํ้ายัน) และอยูระหวางการขอรับอนุสิทธิบัตรคือ รถเอทีวี

พรอมเปลอัตโนมัติ (๓) รถสาธิตแผนดินไหว (๔) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสิ่งของสํารองจาย 

 (e-stock) (๕) DPM Reporter Mobile Application (การรายงานขอมูลสาธารณภัยแบบ real time) (๖)

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) (e-volunteer) (๗) 

ศูนยปฏิบัติการขอมูลดานน้ํา (๘) ระบบแจงเตือนปฏิบัติการกูภัย (Rescue Alert) (๙) ระบบบัญชาการใน

ภาวะฉุกเฉินและ (๑๐) เครื่องมืออุปกรณเผชิญเหตุเพ่ือการขนยายผูประสบสาธารณภัย  

5) โครงสรางองคการ 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดมีการจัดองคการ โดยการปรับปรุงโครงสรางองคการ 

เพ่ือรองรับกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภัยพิบัติและบริบทขององคการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร 

เตรียมพรอมรับมือ ตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และปรับปรุงกฎกระทรวง

แบงสวนราชการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๕๗ และกฎกระทรวง 

แบงสวนราชการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 เพ่ือให

สอดคลองกับบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบตอประชาชนและสังคม ประกอบดวย  

ก. ราชการบริหารสวนกลาง 

๑) อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนผูบริหารสูงสุด มีรองอธิบดี ๓ ทาน ชวย

บริหารราชการ คือ ๑) รองอธิบดี ฝายบริหาร  ๒) รองอธิบดี ฝายวิชาการ และ ๓) รองอธิบดี ฝายปฏิบัติการ 

๒) กอง/ศูนย/หนวยงาน (ตามกฎกระทรวงฯ) จํานวน ๑๕ หนวยงาน ประกอบดวย สํานักงาน

เลขานุการกรม กองกฎหมาย กองการเจาหนาท่ี กองคลัง กองชวยเหลือผูประสบภัย กองนโยบายปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน กองมาตรการปองกันสาธารณภัย 

กองสงเสริมการปองกันสาธารณภัย ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ศูนยอํานวยการบรรเทาสาธารณภัย สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กลุมตรวจสอบภายใน  กลุมพัฒนาระบบบริหาร และหนวยงาน (โครงสรางภายใน) จํานวน ๗ หนวยงาน 

ประกอบดวย สํานักผูตรวจราชการกรม ศูนยประสานราชการจังหวัดชายแดนภาคใต กองโรงงาน

เครื่องจักรกล กลุมงานคุมครองจริยธรรม กองเผยแพรและประชาสัมพันธ สํานักวิจัยและความรวมมือ

ระหวางประเทศ  



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 

 
 

       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๕๖ 

๓) ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑ – ๑๒ (ตามกฎกระทรวงฯ) ศูนยปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๓ – ๑๘ (โครงสรางภายใน) 

ข. ราชการบริหารสวนภูมิภาค  

เพ่ือใหสามารถรองรับภารกิจของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

ประกอบกับเพ่ือใหความชวยเหลือผูประสบภัยไดทันทวงที จึงมีสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัด ๗๖ จังหวัด ดําเนินการเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของกรมในพ้ืนท่ีระดับจังหวัด และมีสํานักงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา จํานวน ๓๐ สาขา ใน ๑๖ จังหวัด เปนโครงสรางภายใตการกํากับดูแล

ของหัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โดยมีรายละเอียดตามแผนภาพ ดังนี้ 

 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 

 
 

       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๕๗ 

 
แผนภาพท่ี 7 แสดงโครงสรางกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 

 
 

       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๕๘ 

6) ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีกลุมผู รับบริการและผู มีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ

ประกอบดวย 

กลุมผูรับบริการ ไดแก๑)ประชาชนท่ัวไป ๒) บุคลากรกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา หนวยงาน

ภาคีเครือขายท้ังในและตางประเทศ มูลนิธิ อาสาสมัคร องคกรสาธารณกุศล ๔) ประชาชนผูประสบสาธารณภัย 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก๑) ประชาชนท่ัวไป ๒) ประชาชนผูประสบสาธารณภัย ๓) 

บุคลากรกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย๔) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

สถาบันการศึกษา หนวยงานภาคีเครือขายท้ังในและตางประเทศ มูลนิธิ อาสาสมัคร องคกรสาธารณกุศล

สือ่มวลชน องคกรความรวมมือระหวางประเทศ  

นอกจากนี้กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีความตองการ ความคาดหวังท่ีสําคัญตอ

ผลผลิต ตอการบริการท่ีมีให และตอการปฏิบัติการของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดแกตองการให

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนหนวยงานกลางในการจัดทําแผน กําหนดทิศทาง กําหนดมาตรการ 

อยางรวดเร็วทันเหตุการณ ผลักดันการมีสวนรวม บูรณาการประสาน เชื่อมโยง สรางการมีสวนรวมของ

หนวยงานตางๆ สรางการรับรู ตระหนัก เปนท่ีปรึกษาเก่ียวกับสาธารณภัย รวมท้ังการปฏิบัติงานของกรม

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนไปในเชิงรุก มีการเตรียมความพรอม รวดเร็ว ท่ัวถึง เปนธรรม  

7) โมเดลการจัดการสาธารณภัย ปภ.4.0 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการสรางโมเดลการจัดการสาธารณภัย ปภ.4.0 ดังนี้   

(จากเวปไซตกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)  
- ปภ. 1.0  คือ  แกปญหาสาธารณภัยเชิงรับ  มุงแกไขปญหาสาธารณภัยในระบบเรงดวนเฉพาะหนา 

เนนชวยเหลือผูประสบภัยเบื้องตน 

- ปภ. 2.0  คือ  จัดการสาธารณภัยเชิงรุก  จัดตั้งกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- ปภ. 3.0 คือ จัดการสาธารณภัยเชิงบูรณาการ ตรา พรบ.ปภ. 2550 เปนกฎหมายหลักและ ปภ.

ทําหนาท่ีเปนหนวยงานกลางดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

- ปภ. 4.0 คือ  จัดการสาธารณภัยอยางยั่งยืน  ประสานพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนการจัดการ

สาธารณภัย นอมนําพระราชดําริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเขาใจ เขาถึง พัฒนา ตอยอด

การจัดการสาธารณภัย มุงสูการเปนองคกรที่พรอมจัดการภัยทุกรูปแบบ และใชเทคโนโลยี               

ในการปฏิบัติงาน (Digital Culture) 

 

 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 

 
 

       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๕๙ 

 
บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การศึกษาวิจัยเพ่ือจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.4.0 นั้น คณะผูวิจัย

ไดศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของและออกแบบระเบียบวิธีวิจัย อันประกอบดวยขอบเขตการดําเนินงาน 

แผนการดําเนินงาน การดําเนินงาน และกรอบแนวคิดการวิจัย ดังตอไปนี้ 

 

1. ขอบเขตการดําเนินงาน 

1) ขอบเขตดานเนื้อหา 

รวบรวม วิเคราะหขอมูลสารสนเทศตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาจัดทําแผนพัฒนา ปภ.๔.๐ 

แผนปฏิบัติการ ปภ.๔.๐ และแผนปฏิบัติการ HR ๔.๐ จากการทบทวนยุทธศาสตรในระดับตางๆ เชน

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรมหาดไทย ๔.๐ ประเทศไทย ๔.๐ ระบบราชการ ๔.๐ 

แนวคิด HR ๔.๐ ฯลฯ จากนั้นจึงนําขอมูลท่ีไดมาผนวกกับขอมูลของการสัมภาษณ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสวน และจัดทําเปนแผนพัฒนา ปภ.๔.๐ แผนปฏิบัติการ ปภ.๔.๐ 

และแผนปฏิบัติการ HR ๔.๐ ตอไป 

2) ขอบเขตดานกลุมเปาหมาย 

แบงออกเปน 3 กลุมใหญ  ไดแก 

กลุมท่ี 1 บุคลากรผู มีสวนเก่ียวของกับการกําหนดแผน ปภ.4.0 และขับเคลื่อน ปภ.4.0 

ประกอบดวยบุคลากรสังกัดกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดแก 

- กลุมผูบริหาร ไดแก  

1.1 อธิบดี รองอธิบดี  

1.2 ผูอํานวยการศูนย ผูอํานวยการกอง ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 

หัวหนาหนวยงาน และหัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

- ผูแทนหนวยงานสวนกลาง กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดแกผูอํานวยการ

สวน หรือหัวหนาฝาย หรือ ผูท่ีไดรับมอบหมาย  

- ผูแทนศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ไดแกผูอํานวยการสวน หรือ ผูท่ีไดรับ

มอบหมาย 

- ผูแทนสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ไดแก หัวหนากลุมงาน หรือ 

หัวหนาฝายหรือ ผูท่ีไดรับมอบหมาย 

กลุมท่ี 2 บุคลากรจากหนวยงานท่ีปฏิบัติงานในระดับพ้ืนท่ี ท่ีไมไดเขารวมจัดทําแผนในกลุมท่ี 1 

กลุมท่ี 3 กลุมผูแทนจากองคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการขับเคลื่อน ปภ.๔.๐ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคม ฯลฯ ไดแก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน, อปพร., นิคมอุตสาหกรรม ฯลฯ 
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3) ขอบเขตดานพ้ืนท่ี  

ขอบเขตดานพ้ืนท่ีดําเนินการประกอบดวย พ้ืนที่สวนกลางกรุงเทพมหานคร และพื้นที่สวนภูมิภาค 

2 จังหวัด ไดแก จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

2. แผนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 

งวดงานท่ี 1 Inception report 

1 คณะท่ีปรึกษาประชุมร วม กับ ปภ.  เ พ่ือ

วางแผน ศึกษาทบทวนนโยบายประเทศไทย 

4.0 ยุทธศาสตร ฯลฯ ท่ีเก่ียวของ 

(23 ส.ค. 61 - 22 ก.ย. 61) 

        

2 สัมภาษณผูบริหารระดับสูง เพ่ือวางกรอบและ

ทิศทาง 

(23 ก.ย. 61 - 22 ต.ค. 61) 

        

3 สงงานงวดท่ี 1         

งวดงานท่ี 2 Progress report 

4 - ประชุมเชิงปฏิบัติการและอบรมใหบุคลากร 

ปภ. (29 ต.ค.61 ชวงเชา) 

- ประชุมระดมความคิดเห็นระดับผูอํานวยการ

สํานัก/ศูนย หน. ปภ.จังหวัด 

(29 ต.ค.61 ชวงบาย) 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการและอบรมให HR ปภ.

(15 พ.ย.61) 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการและอบรมสรางความ

เขาใจใหแกบุคลากรผูเก่ียวของ จ.ชลบุรี 

(22 พ.ย.61) 

        

5 สงงานงวดท่ี 2         

งวดงานท่ี 3 Draft Final report&รางแผนฯ 

6 ประชุมผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือระดมความเห็น 

(6 ธ.ค.61) 

        

7 ประชุมเชิงปฏิบัติการและอบรมสรางความ

เขาใจใหแกบุคลากรผูเก่ียวของ : เพ่ือสราง

ตนแบบถายทอดความรู จ.สุราษฎรธานี 

(17 ม.ค.62) 

        

8 สงงานงวดท่ี 3         
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ท่ี กิจกรรม เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 

งวดงานท่ี 4 Final Report 

9 ทอดแบบสอบถามสํานักงาน ปภ. จังหวัด 

 

        

10 ประชุมสัมมนารับฟงความคิดเห็นแผนฯ จาก         

ผูท่ีเก่ียวของตามแนวทางประชารัฐ 

(มี.ค. 62) 

        

11 ทบทวนและจัดทํา Final Report         

12 สงงานงวดท่ี 4 (งวดสุดทาย)         

หมายเหตุ  แผนการดําเนินงานดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานการณในแตละชวงเวลา 

 

3. ข้ันตอน/วิธีการ 

1. จัดทํากรอบแผนการปฏิบัติงาน หรือปฏิทินงานกระบวนการศึกษาวิจัย เพ่ือจัดทําแนวทางการ

พัฒนาองคกรและบุคลากรสูการเปน ปภ.๔.๐ 

2. ศึกษา รวบรวม วิเคราะหขอมูล เอกสาร หนังสือราชการ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ เวปไซต เพ่ือใชเปน

กรอบแนวทางในการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการเปน ปภ.๔.๐ ดังนี้ 

2.1 รวบรวม ประมวลผล และวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ จากการศึกษาทบทวนแผนยุทธศาสตร

ระดับตางๆ เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา ปภ.๔.๐ ใหสอดคลองกับแนวนโยบายของ

ประเทศ เชน กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ประเทศไทย ๔.๐ แนวคิดการพัฒนาองคกร แนวคิด HR ๔.๐ 

ระบบราชการ ๔.๐ และการจัดการสาธารณภัยของประเทศ เปนตน 

2.2 รวบรวม วิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ จากรายงาน เอกสารท่ีเก่ียวของเพ่ือประมวล

ขอมูลพื้นฐานอันเปนประโยชนตอการพิจารณาองคกร ภารกิจ สถานะและสภาพแวดลอมปจจุบันของ

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2.3 รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล จากขาราชการ ผูปฏิบัติงาน ภาคสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

ท่ีไดจากการสัมภาษณ การสนทนากลุม การจัดประชุมสัมมนา การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ 

3. ดําเนินการสํารวจความคิดเห็น (Survey Research) สัมภาษณ (Interview) การสนทนากลุม 

(Focus Group) การประชุมเชิงปฏิบัติการ และสรางความรูความเขาใจ ดังนี้ 

3.1 สํารวจความคิดเห็นโดยการทอดแบบสอบถามสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเพ่ือรับทราบประเด็นความเห็นของหนวยงานท่ีปฏิบัติงานในระดับพ้ืนท่ี 

3.2 สัมภาษณผูบริหาร ไดแก อธิบดี รองอธิบดี เพ่ือวางกรอบและทิศทาง ปภ.๔.๐ 

3.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรกรมปองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือประโยชนในการยกรางแผนปฏิบัติการ ปภ.๔.๐ และผลักดันการขับเคลื่อน 

 ปภ.๔.๐ ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ ไมนอยกวา 50 คน จํานวน 1 ครั้ง 
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3.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นของผูบริหารระดับผูอํานวยการสํานัก/ศูนย/

กอง/หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และหัวหนาหนวยงาน เพ่ือรวมกําหนดทิศทาง 

ปภ.๔.๐ ไมนอยกวา 50 คน จํานวน 1 ครั้ง 

3.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและสรางความรูความเขาใจใน HR ๔.๐ ใหกับบุคลากรกองการ-

เจาหนาท่ี และผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไมนอยกวา 50 คน จํานวน 1 ครั้ง 

3.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนท้ังจากภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ไมนอยกวา 50 คน จํานวน 1 ครั้ง 

3.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรกรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย และผูท่ีมีสวนเก่ียวของ ไดแก สวนราชการ ทองถ่ิน เอกชน ประชาสังคม และประชาชนในพ้ืนท่ี 

จํานวน 50 คน เพ่ือเสริมสรางใหเปนตนแบบในการถายทอดองคความรู ปภ.๔.๐ โดยดําเนินการรวมกับ

บุคลากรจากกองการเจาหนาท่ี กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 2 ครั้ง ณ สถานท่ีตามท่ีกรม

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกําหนด ไดแก พ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี และจังหวัดสุราษฎรธาน ี

3.8 จัดประชุมสัมมนารับฟงความคิดเห็นแผนพัฒนา ปภ.๔.๐ และแนวทางปฏิบัติการตาม

แผนพัฒนา ปภ. ๔.๐ ซึ่งมาจากการมีสวนรวมของผูที่มีสวนเกี่ยวของตามแนวทางประชารัฐ ไมนอยกวา 

100 คน จํานวน 1 ครั้งแผนการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการเปน ปภ.๔.๐ ซ่ึงมีเนื้อหาสาระสําคัญ 

ครอบคลุมประเด็นการจัดทําแผนพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ ที่ระบุการวิเคราะหสภาพ

ปญหา สภาพความพรอมในปจจุบัน ขอจํากัด ความทาทาย  การขับเคลื ่อนแผนพัฒนา ปภ. ๔.๐ 

โดยกําหนดวิสัยทัศน เปาประสงคหลัก แนวทาง คาเปาหมาย และตัวชี้วัด รวมถึงการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ตามแผนพัฒนา ปภ.๔.๐ รวมทั้งเสนอขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการผลักดันและขับเคลื่อน HR ๔.๐ 

ท่ีเปนประโยชนตอกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในอนาคต 
 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากการทบทวนเอกสารในบทท่ี 2 การพัฒนาองคการสูองคการ ๔.๐จําเปนตองอาศัยแนวทาง

ดังกลาว ซ่ึงการดําเนินงานคูขนานไปกับการออกแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย ๔.๐หรือ HR ๔.๐ ดังจะ

แสดงกรอบแนวคิดดังแผนภาพท่ี 8 และแผนภาพท่ี 9 
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แผนภาพท่ี 8 กรอบการดําเนินงาน 

โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการเปนปภ ๔.๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รัฐธรรมนูญ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ พ.ศ.2558 

นโยบายรัฐบาล  
แผนปฏิรูป 11 ดาน 

ยุทธศาสตรชาติ 

Thailand 4.0 ยุทธศาสตร 
มหาดไทย 4.0 

แผนยุทธศาสตรปภ. 
Safety Thailand 

การกําหนดแผนพัฒนาปภ 4.0 

สถานการณปจจุบัน Environment 
Scanning 

ปภ. Positioning  

Training Refill &Reform 
(HR 4.0) 

การมสีวนรวมแบบประชารัฐ
ในการกําหนดนโยบาย

ประเทศไทย4.0                   
(ภาครฐั ภาคเอกชน                     
ภาคประชาสังคม                      

ภาควิชาการ และภาค
ประชาชน) 

1.0, 2.0, 3.0 

ผูบริหารระดับตน ระดับกลาง 
และระดับสูง 

 
แผนปฏิบัติการ  

ปภ 4.0 

ทองถิ่นเอกชน 
ประชาสังคม 

Smart and Innovation 
Organization  

 
 

กรมปองกัน 
และบรรเทา 

สาธารณภัย 4.0 

HR.4.0 

แผนพัฒนาปภ.4.0 
 

Digital Skill 
Literacy/ 

ICT Literacy 

Digital Platform 

Digital Culture 
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แผนภาพท่ี 9 แสดงกรอบแนวคิดแผนปฏิบัติการ HR ๔.๐ ของ ปภ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

บุคลากร ปภ.4.0 

HR SWOT 

Creativity 

Technology skill 

Entrepreneurship 

Life long Learning 

Transformational 

Leadership 

 
Etc. 

แผนพัฒนาและปฏิบัติการปภ.4.0 

แผนปฏิบัติการ HRปภ.4.0 

มหาดไทย 4.0 

ระบบราชการ 4.0 

HR Context 
- Stakeholder 
- Customer 
- Law and regulation 
- etc. 

Review HR Strategy 

- ความสอดคลองเชิงกลยุทธ 
- ประสิทธิภาพของการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย 
- ประสิทธิผลของการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย 
- ความรับผิดชอบดานการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย 
- คุณภาพชีวิตและความสมดุลฯ 
- (เพ่ิม) HR Officer 4.0 

7S Framework & ,  

4.0 dimension 

- Hard triangle : strategy, 
system, structure 

- Soft triangle : staff, style, 
skill, shared values(core 
competency, culture) 

Resource Based View 
Diversity Management 
Risk Management 
Public Entrepreneurship 
Etc. 

Digital Skill Literacy 
 

ICT Literacy 
 

Digital Culture 
 

การมสีวนรวม 
Stakeholder 

Change Management  



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 

 
 

       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๖๕ 

 

บทที่ 4 

การนําเสนอขอมูล  

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการจัดทําแผนพัฒนา ปภ.๔.๐ และแผนปฏิบัติการ ปภ.๔.๐ ท่ีสอดคลองกับ

บริบทขององคกร (Context of organization) และตามกรอบแนวทางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ปประเทศ

ไทย ๔.๐ และระบบราชการ ๔.๐ และจัดทําแผนปฏิบัติการ HR ๔.๐ ภายใตบริบทของการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหสามารถขับเคลื่อนองคกรไปสู ปภ.๔.๐ ท้ังนี้ในกระบวนการวิจัยจะถายทอดความรู

ความเขาใจใหแกบุคลากรของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหนวยงานและภาคสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของ

ในการเตรียมพรอมรับการขับเคลื่อน ปภ.๔.๐  โดยมีการดําเนินการรวบรวมขอมูล (Data Collection) การ

ทบทวนเอกสาร การสัมภาษณผูบริหารระดับสูง การสัมภาษณผูปฏิบัติงาน แบบสอบถามความคิดเห็น

ผูปฏิบัติงาน (18 ศูนย) การอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ 

จากการรวบรวมขอมูลดังกลาว ไดขอคนพบดังนี้ 

การประกาศนโยบายประเทศไทย 4.0 และการเปลี่ยนแปลงของภาวะแวดลอม ท้ังภายใน 

และภายนอกท่ีรวดเร็ว และรุนแรงมากข้ึน สงผลตอการดําเนินการของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ดังนั้นกรมฯจําเปนตองปรับตัว  ตอบรับและเตรียมพรอมกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน สิ่งท่ีเปนโจทยซ่ึงทา

ทายกรมฯคือ ทําอยางไรจะใหกรมฯยกระดับเปน ปภ.4.0 โดยมีเปาหมายวา หากกรมเปนกรม ปภ.4.0 จะทํา

ใหสังคมไทยลดความเสี่ยง มีความปลอดภัยจากภัยตางๆ สรางความยั่งยืนในการบริหารจัดการใชนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีท่ีสามารถจัดการภัยพิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บุคลากรของกรมมีวิถี Digital 

Culture ในการปฏิบัติงาน มีความรวมมือกันของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 

ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 23

24 

ดังนั้น สิ่ งท่ี เปนเปาหมายคือการเปนกรม ปภ.4.0 ท่ีประกอบดวยคน 4.0 เทคโนโลยี  4.0 

กระบวนการทํางาน ปภ.4.0 ซ่ึงสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดคือการใหบุคลากรมีพฤติกรรมหรือการดําเนินงานแบบ 4.0 

ท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการตอบสนองภารกิจไดมากยิ่งข้ึน มีการนําเทคโนโลยี การใชขอมูลแบบ Big Data 

มาบูรณาการเพ่ือใชในการตัดสินใจไดอยางถูกตองและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ซ่ึงในขณะนี้กรมฯมีขอมูลมาก 

เพียงแตบางท่ีเปนขอมูลเฉพาะหนวยงานท่ียังมีขอจํากัดในการนํามาใชหรือเผยแพร เชน คลังขอมูลสาธารณภัย 

เปนตน24

25 

                                                           
๓

สัมภาษณรองอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยนายชัยณรงค วาสนะสมสิทธิ์ ผูไดรับมอบหมายจากอธิบดีในการใหขอมูล  

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
25

สัมภาษณรองอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยันายชยัณรงค วาสนะสมสิทธิ์ ผูไดรับมอบหมายจากอธิบดีในการใหขอมูล  

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ดังนั้น การนําเสนอผลการศึกษาตอไปนี้  จึงจําเปนตองหาคําตอบหลายประเด็นเพ่ือนําไปสูการพัฒนา

ไปสูการจัดทํารายงานแผนพัฒนาและแผนพัฒนาการกรม ปภ.4.0 ตลอดจน แผนพัฒนาบุคลากร 4.0 กลาวคือ

หาคําตอบในประเด็นเรื่องท่ี 1 สถานะของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่องท่ี 2 ปจจัยท่ีสงผลตอ

การปรับตัวและพัฒนากรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในการกาวสู 4.0 เรื่องท่ี 3 การดําเนินงานในปจจุบัน

ของกรมฯ ท่ีสอดคลองกับการเปน ปภ.4.0 และเรื่องท่ี 4 เปาหมายของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4.0 โดยจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการดังนี้ 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ และสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรกรมปองกันและบรรเทา   

สาธารณภัย เพ่ือประโยชนในการยกรางแผนปฏิบัติการ ปภ.๔.๐ และผลักดันการขับเคล่ือน ปภ.๔.๐ 

ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ ในวันจันทรท่ี 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร

ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (บางพูน)  โดยมีผูเขารวมประชุมท้ังสิ้น 56 คน  

๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นของผูบริหารระดับผูอํานวยการสํานัก/ศูนย/

กอง/หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และหัวหนาหนวยงาน เพ่ือรวมกําหนด

ทิศทาง ปภ.๔.๐ ในวันจันทรท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร

ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (บางพูน) โดยมีผูเขารวมประชุมท้ังสิ้น 56 คน (รายชื่อผูเขารวม

ประชุมและภาพประกอบ อยูในภาคผนวก) 

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการและสรางความรูความเขาใจใน HR ๔.๐ ใหกับบุคลากรกองการ

เจาหนาท่ี และผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในวันพฤหัสบดีท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 13.00-

16.30 น. ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (บางพูน) จํานวนผูเขารวมประชุม 

61 คน (รายชื่อผูเขารวมประชุมและภาพประกอบ อยูในภาคผนวก) 

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการและเสริมสรางความรูความเขาใจใหแกบุคลากรและผูเกี่ยวของ                

ในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรีในวันพฤหัสบดีท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ หองประชุมศาลากลางจังหวัดชลบุรี 

5. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นบุคลากร ปภ. และผูมีสวนเกี่ยวของ                    

(สวนราชการ ทองถ่ิน เอกชน ประชาสังคม และประชาชนในพ้ืนท่ี) ในวันพฤหัสบดีท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ.2561 

เวลา 09.00-13.00 น. ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (บางพูน) จํานวน

ผูเขารวมประชุม 40 คน (รายชื่อผูเขารวมประชุมและภาพประกอบ อยูในภาคผนวก) 

6. การประชุมเชิงปฏิบัติการและเสริมสรางความรูความเขาใจใหแกบุคลากรและผูเกี่ยวของใน

พ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานีในวันพฤหัสบดีท่ี 17 มกราคม พ.ศ.2562 ณ หองประชุมศูนยปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 11 สุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี  
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1. สถานะของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

การจะมุงพัฒนากรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหเปน 4.0 นั้น จําตองตระหนักและเขาใจ 

สิ่งท่ีเปนอยูวากรมมีสถานะเชนใด  ซ่ึงจากการรวบรวมขอมูลในการประชุมเชิงปฏิบัติการท้ัง 6 ครั้ง พบวา 

ผูบริหาร บุคลากร ผูท่ีเก่ียวของ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม นักวิชาการ คิดวากรม ปภ. เปนอยางไร   

การประชุมระดมสมองของผูเก่ียวของท่ีเขารวมประชุม ผูเขาประชุมไดรวมกันวิเคราะหสถานภาพ

ปจจุบันและอนาคต ตลอดจนจุดเดนและขอจํากัด รวมท้ังโอกาสและภัยคุกคามของกรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย ผานคําถาม 5 ขอดังตอไปนี้ 

(1) ทานคิดวา กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสวนใหญมีการทํางานท่ีมีลักษณะระบบ

ราชการ 1.0  หรือ 2.0 หรือ 3.0  หรือ 4.026 

(2) ทานคิดวา กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาองคการ เพ่ือเขาสู 

4.0 หรือไม อยางไร 

(3) ทานคิดวา มีปจจัยอะไรบางท่ีสงผลกระทบ (ท้ังทางบวกและทางลบ) ตอการปรับตัว และพัฒนา

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในการกาวสู 4.0 

(4) ในขณะนี้ทานคิดวา กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีแนวทางการดําเนินการอะไรบาง ท่ี

สอดคลองกับการเปนองคการ 4.0  

(5) หากทานเปนผูรวมกําหนดเปาหมายของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.0 ทานคิดวา 

เปาหมายท่ีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรมีคืออะไร และจะทําอยางไรเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายนั้น 

 

ท้ังนี้ผลการระดมสมองจากการประชุมเชิงปฏิบัติการท้ัง 6 ครั้งพบวา   

                                                           
26โดยนิยามของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (จากเวปไซตกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)  

- ปภ. 1.0   คือ  แกปญหาสาธารณภัยเชิงรับ  มุงแกไขปญหาสาธารณภัยในระบบเรงดวนเฉพาะหนา เนนชวยเหลือผูประสบภัยเบ้ืองตน 

- ปภ. 2.0   คือ  จัดการสาธารณภัยเชิงรุก  จัดตั้งกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- ปภ. 3.0   คือ  จัดการสาธารณภัยเชิงบูรณาการ ตราพรบ.ปภ. 2550 เปนกฎหมายหลักและปภ.ทําหนาที่เปนหนวยงานกลางดานปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย 

- ปภ. 4.0 คือ  จัดการสาธารณภัยอยางย่ังยืน  ประสานพลังประชารัฐ ขับเคล่ือนการจัดการสาธารณภัย นอมนําพระราชดําริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การเขาใจ เขาถึง พัฒนา  ตอยอดการจัดการสาธารณภัย มุงสูการเปนองคกรที่พรอมจัดการทุกรูปแบบ และใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน (Digital Culture) 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 

 
 

       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๖๘ 

 

ตารางท่ี 2 แสดงความคิดเห็นประเด็นสถานะของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

สถานะปภ. ผูบริหาร 

บุคลากร 

บุคลากร 

เจาหนาท่ี 

ผูท่ีมีสวน

เกี่ยวของ 

ชลบุรี สุราษฏรธาน ี คาเฉล่ีย 

4.0 5% 5.7%  3.70%   

3.5       

3.0 47.5% 58.49% 20.68% 81.48% 21.43% 45.92% 

2.5 20%  23%    

2.0  24.53% 51.72% 14.82% 35.17%  

1.5     4.29%  

1.0     7.14%  

อ่ืนๆ  27.5% 11.28% 4.6% - 31.97%  

รวม 100% 100% 100% 100% 100%  

 

จากตารางท่ี 2 ผูเขารวมประชุมมีความเห็นวากรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยวามีสถานะการ

ดําเนินการท่ีแตกตางกันออกไป จากกลุมผูบริหาร บุคลากรในกรมฯ กลุมบุคลากรและเจาหนาท่ีปฏิบัติท่ัวไป  

กลุมผูท่ีเก่ียวของ  และกลุมเจาหนาท่ี บุคลากร ผูท่ีเก่ียวของในภูมิภาค มีความเห็นวา กรมมีสถานะเปน 3.0 

เปนรอยละ 47.5 รอยละ 58.49 รอยละ 20.68 รอยละ 81.48 และรอยละ 21.43 ตามลําดับมี

คาเฉลี่ยเทากับ 45.92% ซึ่งการระบุสถานะกรมฯ เปน 3.0 เปนเพราะคิดวาการดําเนินงานของกรมฯ

ปจจุบันมีลักษณะการจัดการสาธารณภัยท่ีเปนเชิงบูรณาการ โดยกรมปภ.ทําหนาท่ีเปนหนวยงานกลางดาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ท่ีประสานความรวมมือกับภาคสวนท่ีเก่ียวของท้ังในและตางประเทศที่ไม

ระบุเปน 4.0 เนื่องจากปจจุบันมีการบูรณาการการทํางานของทุกภาคสวน, มีพระราชบัญญัติ/กฎหมาย

รองรับการปฏิบัติงาน และมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการทํางาน แตยังไมสามารถกาวสูมิติของการเปน 4.0 ได 

เนื่องจากยังประสบกับปญหากําลังคนท่ีขาดความชํานาญในการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ มาใชใน

องคการ, การบูรณาการขอมูลเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจยังมีไมมากพอ รวมถึงขาดการเชื่อมโยงขอมูล/

เทคโนโลยีกับหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของและยังไมสามารถสงเสริมใหเกิดความยั่งยืน ชุมชนพ่ึงตนเองในการ

ลดความเสี่ยงภัยพิบัติตางๆ ยังมีลักษณะพ่ึงราชการอยางมาก   

อยางไรก็ตามพบวากลุมบุคลากรและเจาหนาท่ีปฏิบัติท่ัวไป  กลุมผูท่ีเก่ียวของ  และกลุมเจาหนาท่ี 

บุคลากร รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของในภูมิภาคมีความเห็นวาสถานะการดําเนินงานของกรมเปน 2.0 เปนรอยละ

24.53% รอยละ 51.72% และรอยละ 35.17% ตามลําดับ ดวยเหตุผลวากรมฯ ยังมีการบูรณาการ

หนวยงานและเครือขายยังไมดีนัก การสื่อสารท่ีตรงกันและถูกตองยังไมเกิดข้ึนระบบขอมูลท่ีกระจัดกระจาย

หลายหนวยงาน ไมนํามาเชื่อมโยงและทําเปนฐานขอมูลท่ีตรงกันและเปนเอกภาพไมเกิดข้ึน 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 

 
 

       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๖๙ 

นอกจากนี้  ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการท้ัง 6 ครั้ง  มีความเห็นท่ีเปนประเด็นยอยของการ

กําหนดสถานะหลากหลายแตกตาง เชนปภ.1.1ปภ.1.3  ปภ.1.4  ปภ.2.8 ปภ2.9ปภ.3.1 ฯลฯ ซ่ึงมี

จํานวนท่ีนอย 1 หรือ 2 ทานเทานั้นในแตละสถานะ 
 

2. ปจจัยท่ีสงผลตอการปรับตัวและพัฒนากรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในการกาวสู 4.0 ซ่ึง

มีท้ังปจจัยท่ีเปนบวกและลบ ดังนี้ 

ปจจัยเชิงบวก: มีนโยบายประเทศไทย 4.0 รัฐบาลใหการสนับสนุนและผลักดัน มีกฏหมายบังคับใช  

มีกรอบความรวมมือตางประเทศ เชน กรอบเซนได, กฎหมายตางๆ ท่ีเอ้ือตอการดําเนินงาน รวมถึงการมี

ระบบฐานขอมูล ของหนวยงานปองกันสาธารณภัยหลายแหง  เครื่องมืออุปกรณเครื่องจักรสําหรับการ

ปฏิบัติงานดานบรรเทาสาธารณภัย และมีบุคลากรท่ีมีความสามารถกระจายอยูทุกภูมิภาคพรอมตอการ

ปฏิบัติการตามภารกิจของกรม 

ปจจัยเชิงลบ: ดานระบบขอมูลท่ีมีอยูไมไดถูกนํามาบูรณาการเพ่ือใชในการวิเคราะหในการ ตัดสินใจ

รวมกัน  ขอมูลมีลักษณะแยกเปนสวนๆ ทักษะในการสื่อสารประสานงานยังมีไมมากพอกับภารกิจ, 

โครงสรางองคกร (ปภ.) (ระดับอําเภอ) ไมเหมาะสมกับภารกิจ และการบริหารจัดการบุคลากรของกรมฯ ไม

คอยมีทักษะเชิงวิเคราะหทางเทคโนโลยี บุคลากรบางกลุมท่ีเปนกลุมคนทีประสบการณสูงบางคนยังมีทัศนคติ

เชิงลบตอการนําเทคโลยีมาใช,จํานวนบุคลากรไมสอดคลองกับเครื่องจักรท่ีมีอยูจํานวนมากวัฒนธรรมการ

ทํางานแบบเดิม/แรงจูงใจต่ํา, ความรู อายุ ทัศนคติ, เสนทางความกาวหนาในอาชีพท่ีไมชัดเจนและจูงใจ 

ระบบอุปถัมภทําใหขาดขวัญกําลังใจในการทํางาน นโยบายรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบอย, มีกฎหมายหลัก/

เครื่องมือ/ความเขาใจในกฎหมายแตบุคลากรยังขาดความเขาใจ รวมถึงการยอมรับนโยบายรวมกันยังนอย, 

ปจจัยทางดานเทคโนโลยี : การเสริมสรางการพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีใหแกบุคลากรยังมีนอย ไมทันสมัย 

เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงการนํา IT มาใชในการปฏิบัติงานยังมีไม

มาก สาเหตุหนึ่งมาจากเครื่องมืออุปกรณไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
 

3. การดําเนินงานในปจจุบันของกรมฯ ท่ีสอดคลองกับการผลักดันใหเปน ปภ.4.0 ไดแก 

ดานเทคโนโลยี ดานเครื่องมืออุปกรณ ดานบุคลากร 

- มีการจัดทําคลังขอมูล

สาธารณภัย /E-stock 

- มีการนํา Application 

- จัดตั้งกลุม Line สราง

เครือขายแจงเตือนภัย 

- จัดทําขอมูล E-report 

- มีการจัดหา

เคร่ืองมือและ

อุปกรณที่ทันสมัย 

- พัฒนาอุปกรณใน

การแจงเตือนภัย 

- พัฒนาบุคลากรใหมีความรูในดานการจัดการสาธารณภัย 

- การฝกอบรมบุคลากรตางประเทศ เชน SDG ไปสูการ

ปฏิบัต ิ

- มีการจัดตั้งสถาบันพฒันาบุคลากร-กูภัยทางน้ํา 

- มีการวิจัยเพื่อจัดทําแนวทางในการพัฒนาองคกร และ

บุคลากรเปน ปภ.4.0 

- สรางทีมงานและองคกรเครือขายในการจัดการสาธารณภัย 

- มีการพัฒนาโครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนในการรู

รับปรับตัว การเกิดภัย 
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       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๗๐ 

4. เปาหมายของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.0 ท่ีควรมี ไดแก 

- การนําเทคโนโลยีมาใชท้ังกลุมผูปฏิบัติงาน ผูรับบริการ และเครือขายตางๆ  

- การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการนํานวัตกรรมใหมๆ มาใชในงานดานบรรเทาสาธารณภัย 

- การปรับระบบบริหารจัดการขององคการ ตั้งแตโครงสราง ระบบการจัดการภัยพิบัติ นโยบาย 

และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

- การลดความสูญเสียอันเกิดจากภัยพิบัติ : ชุมชน เศรษฐกิจ ชีวิตและทรัพยสิน 

- การสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการภัยพิบัติ เพ่ือใหประเทศ

ไทยมีนวัตกรรมดานความปลอดภัย เพ่ือใหเกิดความผาสุกของประชาชนอยางยั่งยืน 

- การทําให ปภ. เปนองคกรตนแบบในการจัดการภัยพิบัติของภูมิภาคอาเซียน โดยใชนวัตกรรม

สําหรับการบริหารจัดการภัยพิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ : วิชาการ เทคโนโลยี ระบบการจัดการ IT 

- ใหความรูกับบุคลากรในองคการ เพ่ือเกิดความเขาใจ ความตระหนักถึงประโยชนและความ

จําเปนตอการกาวสู 4.0 ไมวาจะเปนเรื่องของ IT ท้ังดานขอมูล และการนํามาใชวิเคราะหการ

ตัดสินใจ 

- เปาหมายในการสรรหาบุคลากร โดยการคัดเลือกคนท่ีมีสมรรถนะสูงเขาสูองคการ 

- จัดหาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยพรอมสราง Application เพ่ือใหมีการเขาถึงการใชงาน เพ่ือใชในการ

บริหารงานทุกดานของ ปภ.ในยุค 4.0 

- จัดอัตรากําลังคนใหเหมาะสมกับงาน พรอมจัดการบริหารเวลาใหสมดุลกับงานและครอบครัว 

(Work-lifeBalance) เพ่ือใหบุคลากรไดอยูกับครอบครัวใหมากท่ีสุด (บุคลากรบางคนไมไดอยู

กับครอบครัวในวันสําคัญตางๆ สงผลใหเกิดปญหาครอบครัว) 

- ออกแบบหลักสูตร/พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหเหมาะสมและเปนมาตรฐาน มีความรูดาน IT 

รวมถึงเพ่ิมทักษะในการใชอุปกรณกูภัย 

- การรักษาบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูงใหอยูในองคการ 

- กําหนดวิสัยทัศนมุงสูความเปนเลิศในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางยั่งยืน อยางมี

ประสิทธิภาพ  

 

ซ่ึงจากขอมูลดังกลาวและการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก ผูวิจัยขอสรุปดังนี้ 

จุดแข็ง 

- มีสํานักงาน ปภ. จังหวัด ศูนย ปภ.เขต และสํานักงาน ปภ. จังหวัด สาขากระจายครอบคลุม     

ท่ัวทุกภูมิภาค 

- มีบุคลากรท่ีมีความสามารถและมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

- มีอุปกรณและเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอการรับมือกับสาธารณภัย 

- มี พรบ. ปภ.2550 เปนกฎหมายหลักในการบริหารจัดการดานสาธารณภัยอยางมีเอกภาพ 

- มีระเบียบและหลักเกณฑในการชวยเหลือผูประสบภับพิบัติอยางชัดเจน 
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- มีสถาบันพัฒนาบุคลากรในการใหความรูและฝกอบรม 

- มีภาคีเครือขายในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน มิสเตอรเตือนภัย, อปพร 

- มีการทํางานในเชิงบูรณาการรวมกับหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

- มีการรวบรวมขอมูลดานสาธารณภัยอยางเปนระบบทางเวปไซดตางๆ  

- เปนหนวยงานกลางในการประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน    

เพ่ือบริหารจัดการกอน-ขณะ-หลัง ภัย 

- มีเทคโนโลยี ไดแก มีศูนยเตือนภัยพิบัติ- การสรางการรับรู 2 ทาง 

- มีคลังขอมูล (พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย, e-stock, e-report, Line) , มี Big Data (การพยากรณอากาศ) 

จุดออน 

บุคลากร 

- การบริหารงานไมเปนไปตามกรอบตําแหนงท่ีรับผิดชอบ ทําใหเกิดการขามหัว/แตกแยก 

- ระบบการสงเสริม การเลื่อนชั้นตําแหนงบุคลากรไมยุติธรรม ขาดขวัญและกําลังใจ  บุคลากร

ของหนวยงานบางกลุมผูกขาดงาน/ ไมสอนงาน/ กอใหเกิดการสรางอิทธิพลในหนวยงาน  

มีระบบอุปถัมภสูง  

- การใชอํานาจหนาท่ีหรือการบริหารงานอาจมีผลประโยชน 

- ขาดการนําเอาเทคโนโลยีท่ีทันสมัย นํามาใชในการจัดการสาธารณภัย และอุปกรณบางอยาง

ขาดบุคลากรท่ีมีทักษะและความสามารถท่ีจะใชเครื่องมือเหลานั้น 

- บุคลากรมีทัศนคติท่ีไมปรับตัวใหทันการเปลี่ยนแปลง 

- องคความรูในการจัดการสาธารณภัย มีเฉพาะบางกลุม  

- งาน ปภ. เปนงานดานนโยบาย (มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา) 

- ปญหาดานงบประมาณกรณีประสานงานกับหนวยงานในพ้ืนท่ีเพ่ือบูรณาการทํางาน ไมสามารถ

ดําเนินการเองได 

โอกาส 

- มีเครือขายท่ีเอ้ือและสนับสนุนงานของ ปภ.(เครือขาย อปพร., มูลนิธิ, อาสาสมัคร) 

- การเมือง/นโยบายท่ีสําคัญของรัฐบาล ซ่ึงใหความสําคัญกับการจัดการดานสาธารณภัย 

- ความรวมมือระหวางประเทศ ไดแก USAR/การบูรณาการใหความชวยเหลือระหวางประเทศ, 

การฝกซอมรวมระหวางประเทศ 

- มีการพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย ไดแก การจําลองการเกิดแผนดินไหว 

(รถยนตสาธิตการเกิดแผนดินไหว), การผลิตเครื่องมือตัดถางใชงานงาย ราคาประหยัด 

มีประสิทธิภาพในการใชงาน ลดระยะเวลาในการชวยเหลือผูประสบภัย 

- ประชาชนมีความตื่นตัวในเรื่องของสาธารณภัยมากข้ึน เขามามีสวนรวมในกระบวนการลด

ความเสี่ยงสาธารณภัย 
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- อปท. มีบทบาทในการสงเสริมพัฒนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการจัดทํา

งบประมาณสนับสนุนเยาวชนกับความปลอดภัยในสถานศึกษา, มีบุคลากรท่ีมีความพรอมมาก

ข้ึน, มีวัสดุอุปกรณท่ีทันสมัย 

อุปสรรค 

- การปฏิบัติตาม พรบ. ปภ.2550 บางเรื่องยังไมสามารถตอบสนองการทํางานดานสาธารณภัย

ไดมากนัก 

- ความคาดหวังของประชาชนท่ีไดรับคาตอบแทนในกรณีเกิดภัย ชดใชตามมูลคาความเสียหายท่ี

เกิดข้ึน 

 

1) การจะพัฒนา ปภ. ใหเปน ปภ.4.0 นั้น ตองคํานึงถึงการพัฒนาดังตอไปนี้ 

- มีจํานวนผูปฏิบัติงานท่ีเพียงพอตอการจัดการสาธารณภัยและมีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ทางมากข้ึน 

- ตองมีการจัดทําคลังขอมูลดานสาธารณภัยอยางครอบคลุมและสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย 

- ตองมีหองบัญชาการเหตุการณ (EOC) เพ่ือสั่งการและติดตามเม่ือเกิดเหตุการณภัยพิบัติ 

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหสามารถรับมือและสอดคลองกับภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึน  

(มีการใช Application/Digital Platform/SocialMedia/Website) 

- มีการนํามาตรฐานสากลมาใชในการจัดการสาธารณภัย/การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เชน 

มาตรฐาน INSARAGจาก UN (คณะท่ีปรึกษาดานการคนหาและกูภัยระหวางประเทศ) และการ

วางระบบสิ่งของสํารองจายระบบ Logistics และการลดความเสี่ยงตามกรอบการดําเนินงานเซนได 

เปนตน / การประสานความรวมมือในการแลกเปลี่ยนองคความรูในการจัดการภัยพิบัติ และ

การฝกซอมแผนระหวางประเทศจากองคการตางประเทศท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

- มีการพัฒนาเครือขายดานการจัดการสาธารณภัย ท้ังจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม 

มูลนิธิ องคกรสาธารณกุศล และภาคประชาชน ใหเขามามีสวนรวมในการจัดการสาธารณภัย

เพ่ือใหเกิดความยั่งยืน 

- มีการบริหารจัดการทรัพยากรเครื่องมือ/อุปกรณกูภัยอยางเปนระบบ และสามารถกระจาย

เครื่องมือและอุปกรณลงในพ้ืนท่ี เพ่ือตอบสนองภัยพิบัติอยางทันทวงที 

- มีการบรรจุแตงตั้งบุคลากรใหครบถวนตามกรอบอัตรากําลังท่ีมี และสรางวัฒนธรรมองคกรใหมี

ความเขมแข็ง เพ่ือใหบุคลากรมีความรักในองคกรและอยูปฏิบัติงานกับกรม ปภ. อยางตอเนื่อง 

- สรางเสนทางความกาวหนาท่ีชัดเจน และสวัสดิการท่ีเหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงภัย  
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ตารางท่ี 3 แสดงศักยภาพของกรมฯท่ีจะเปนปภ 4.0 

จุดแข็ง/โอกาส จุดออน/อุปสรรค ปจจุบัน (สิ่งท่ีสงเสรมิ 4.0) กลยุทธ/ขอเสนอแนะ 

- มบุีคลากรท่ีกระจายอยูทุกภูมภิาคพรอมตอ

การดําเนินงาน (S) 

- มีบุคลากรท่ีมีความสามารถและมีศักยภาพ

ในการปฏิบัติงาน (S) 

- มีสถาบันพัฒนาบุคลากรในการใหความรู

และฝกอบรม (S) 

- ประชาชนมีความตื่นตัวในเรื่องของสาธารณ

ภัยมากข้ึน เขามามีสวนรวมในกระบวนการ

ลดความเสีย่งสาธารณภยั (O) 

- การพัฒนาบุคลากรมีการพัฒนาบุคลากรให

ทราบบทบาทหนาท่ีของตนเองในการ

ปฏิบัติงาน , สรางองคความรูดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหเขาถึง

ประชาชน (S) 

 

- จํานวนบุคลากรไมสอดคลองกับเครื่องจักรท่ี

มีอยูจํานวนมาก (W)  

- บุคลากรยังมีความรูความเขาใจ และการ

ยอมรับนโยบายรวมกันท่ีคอนขางนอย (W) 

- บุคลากรของกรมฯ มทัีกษะเชิงวิเคราะหทาง

เทคโนโลยี และองคความรูดานการจัดการสา

ธารณภยัคอนขางนอย (W) 

- บุคลากรมีทักษะในการสื่อสารประสานงาน

ยังไมมากพอตอการปฏิบัติงาน(W) 

- การเสริมสรางการพัฒนาความรูดาน

เทคโนโลยีใหแกบุคลากรยังมีนอย ไม

ทันสมัย เน่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศมีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (W)  

- บุคลากรบางคน (เชน กลุมคนท่ีมี

ประสบการณสงู) ยังมทัีศนคติเชิงลบตอการ

นําเทคโลยีมาใช (W) 

- บุคลากรขาดการเสริมแรงจงูใจในการ

ปฏิบัติงาน(W) 

- บุคลากรไมปรับตัวใหไดตามการเปลี่ยนแปลง 

(W) 

- พัฒนาบุคลากรใหมีความรูในดานการ

จัดการสาธารณภยั 

- การฝกอบรมบุคลากรตางประเทศ เชน 

SDG ไปสูการปฏิบัต ิ

- มีการจัดต้ังสถาบันพัฒนาบุคลากร-กูภัย

ทางนํ้า 

- มีการวิจัยเพ่ือจัดทําแนวทางในการพัฒนา

องคกร และบุคลากรเปน ปภ.4.0 

- สรางทีมงานและองคกรเครือขายในการ

จัดการสาธารณภัย 

- มีการพัฒนาโครงการเสริมสรางศกัยภาพ

ชุมชนในการรูรับปรับตัว การเกิดภัย 

- ใหความรูกับบุคลากรในองคการ เพ่ือเกิด

ความเขาใจ ความตระหนักถึงประโยชนและ

ความจําเปนตอการกาวสู 4.0 ไมวาจะเปน

เรื่องของ IT ท้ังดานขอมูล และการนํามาใช

วิเคราะหการตดัสินใจ (2) 

- พัฒนาความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน  

- พัฒนาความรูดานการประสานพลังประชา

รัฐ ขับเคลื่อนการจัดการสาธารณภัย 

- พัฒนาความรูการนอมนําแนวพระราชดําริ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการ

ทรงงาน การเขาใจ เขาถึง และพัฒนา 

- พัฒนาบุคลากรใหรูเทาทันเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมใหมๆ  ในงานบรรเทาสาธารณภัย 

(3) 

- ปรับวิสัยทัศน/ทัศนคติของบุคลากรใหมีจิต

สาธารณะ  

- พัฒนามีแนวคิดมุงการทํางานเชิงสรางสรรค 

- สรางความรูความเขาใจ เรื่องคุณธรรม 

จริยธรรม และทัศนคติแกบุคลากร 
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ตารางท่ี 4 สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการดําเนินงานของ ปภ.และการจัดการสาธารณภัย  

จุดแข็ง/โอกาส จุดออน/อุปสรรค ปจจุบัน (สิ่งท่ี ปภ.ม)ี ขอเสนอแนะ 

- มรีะบบฐานขอมูลของหนวยงานปองกันสา

ธารณภัยหลายแหง (O) 

- มีการรวบรวมขอมูลดานสาธารณภัยอยาง

เปนระบบทางเวปไซดตางๆ (S) 

- มีเทคโนโลยี ไดแก มีศูนยเตือนภัยพิบัติ

แหงชาติ การสรางการรับรู 2 ทาง, มี

คลังขอมูล (พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย, e-stock, e-

report, Line) , ม ีBig Data (การพยากรณ

อากาศ) (O) 

- พัฒนานวัตกรรมเคร่ืองมือในการจัดการสา

ธารณภัย ไดแก การจําลองการเกิด

แผนดินไหว (รถยนตสาธิตการเกิด

แผนดินไหว), การผลิตเครื่องมือตัดถางใชงาน

งาย ราคาประหยัด มีประสิทธิภาพในการใช

งาน ลดระยะเวลาในการชวยเหลือ

ผูประสบภัย (O) 

- ขอมูลมีลักษณะเปนไซโล ขอมลูท่ีมีอยูไมได

ถูกนํามาบูรณาการเพ่ือใชในการวิเคราะหใน

การตัดสินใจรวมกัน  (W) 

- การนํา IT มาใชในการปฏิบัติงานยังมีไม

มาก สาเหตุหน่ึงมาจากเครื่องมืออุปกรณไม

เพียงพอตอการปฏิบัติงาน(W) 

- ขาดการนําเอาเทคโนโลยีท่ีทันสมยั นํามาใช

ในการจัดการสาธารณภัย (T) 

- มีการนําเทคโนโลยี (IT) มาใชในการ

ดําเนินงาน เชน มีการใชโปรแกรม DDM 

Reporter ในการแจงเหตุเตือนภัย) แตยัง

ขาดการเชื่อมโยงระหวางหนวยงาน (W) 

- มีการจัดทําคลังขอมลูสาธารณภัย /E-stock 

- มีการนํา Application 

- จัดตั้งกลุม Line สรางเครือขายแจงเตือนภัย 

- จัดทําขอมูล E-report 

 

- การนําเทคโนโลยีตางๆ มาใชในการ

ปฏิบัติงาน ท้ังกลุมผูปฏิบัติงาน 

ผูรับบริการ และเครือขายตางๆ (2) 

- การพัฒนาระบบสื่อสารสู Digital 

telecommunications  

- พัฒนาระบบแจงเตือนใหมีครบวงจร 

ประชาชนเขาถึงได Digital  Warning 

- พัฒนาระบบธุรการสูระบบ Digital 

Operation 

- จัดทํานวัตกรรม เทคโนโลยี และงานวิจัย

เสรมิสรางศักยภาพดานการจดัการ

สาธาณภัย (2) 

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให

สามารถรับมือและสอดคลองกับภยัพิบัติท่ี

เกิดข้ึน (มีการใช Application/Digital 

Platform/SocialMedia/Website) 

- จัดหาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยพรอมสราง 

Application เพ่ือใหมีการเขาถึงการใช

งาน เพ่ือใชในการบริหารงานทุกดานของ 

ปภ.ในยุค 4.0 

 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 

 
 

       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๗๕ 

จุดแข็ง/โอกาส จุดออน/อุปสรรค ปจจุบัน (สิ่งท่ี ปภ.ม)ี ขอเสนอแนะ 

- พัฒนาระบบการจัดการกับระบบฐานขอมูล

สาธารณภัยใหไดมาตรฐาน เปนฐานขอมูล

กลางสําหรับทุกหนวยงาน 

- การทําให ปภ. เปนองคกรตนแบบในการ

จัดการภัยพิบัติของภูมิภาคอาเซียน โดยใช

นวัตกรรมสําหรับการบริหารจัดการภัย

พิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ : วิชาการ เทคโนโลยี 

ระบบการจัดการ IT 

- ตองมีการจัดทําคลังขอมลูดานสาธารณภัย

อยางครอบคลุมและสามารถเขาถึงขอมูล

ไดงาย 

- ตองมหีองบัญชาการเหตุการณ (EOC) 

เพ่ือสั่งการและติดตามเมื่อเกิดเหตกุารณ

ภัยพิบัต ิ

- ควรมีการเชื่อมโยงขอมลูระหวางปภ.และ

เครือขาย โดยมีกลไกการประสานงาน

โดยการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการ

สื่อสาร  

 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 

 
 

       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๗๖ 

 

ตารางท่ี 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการของ ปภ. (โครงสราง ระบบจัดการ เครือขาย เครื่องมืออุปกรณ ฯลฯ) 

จุดแข็ง/โอกาส จุดออน/อุปสรรค ปจจุบัน (สิ่งท่ี ปภ.ม)ี ขอเสนอแนะ 

- มีสํานักงาน ปภ.จังหวัด ศูนย ปภ.เขต และ 

ปภ. สาขา กระจายท่ีครอบคลุมในทุก

ภูมิภาค (S) 

- มีภาคีเครือขายในการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย เชน มิสเตอรเตือนภัย, อปพร. (S) 

- มีการทํางานในเชงิบูรณาการรวมกับ

หนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ (S) 

- เปนหนวยงานกลางในการประสานงาน

ระหวางหนวยงานตางๆ ท้ังภาครฐัและ

ภาคเอกชน เพ่ือบริหารจัดการกอน-ขณะ-

หลัง ภัย (S) 

- อปท. มีบทบาทในการสงเสริมพัฒนางาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการ

จัดทํางบประมาณสนับสนุนเยาวชนกับความ

ปลอดภัยในสถานศึกษา, มีบุคลากรท่ีมีความ

พรอมมากข้ึน, มีวัสดุอุปกรณท่ีทันสมัย (O) 

- เคร่ืองมืออุปกรณเครื่องจักรพรอมสําหรับ

การปฏิบัติงานดานบรรเทาสาธารณภัย (2S) 

- โครงสรางองคกร (ปภ.) (ระดับพ้ืนท่ี/อําเภอ) 

ไมเหมาะสมกับภารกิจ (W)  

- มีรูปแบบการทํางานท่ีตดิกรอบและรูปแบบ

ราชการมากเกินไป ไมยืดหยุน (W) 

- มีแผนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน แตยังไม

สามารถนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมได 

(W) 

- การบริหารจัดการงบประมาณยังไมสมดุล 

(W) 

- ปญหาดานงบประมาณกรณีประสานงานกับ

หนวยงานในพ้ืนท่ีเพ่ือบูรณาการทํางาน 

หนวยงานเครือขายไมสามารภดาํเนินการเอง

ได (W) 

- ปจจุบัน ปภ. ยังขาดความรวมมือ/

ประสานงานระหวางหนวยงานเครือขายใน

การปฏิบัติงาน รวมถึงในการบูรณาการ

ขอมูลขาวสารจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เครือขาย ภาคประชาชนตองมีความถูกตอง 

รวดเร็ว ในการแจงเตือนภยั (W)  

- มีการจัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีทันสมัย 

- พัฒนาอุปกรณในการแจงเตือนภัย 

- มุงสูการเปนองคกรท่ีพรอมจัดการสาธารณ

ภัยทุกรูปแบบ 

- การปรับระบบบริหารจัดการขององคการ 

ตั้งแตโครงสราง ระบบการจดัการภัยพิบัติ 

นโยบาย และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

- ปรับโครงสรางการบริหารงานของกรม

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เนนบริหาร

แบบระบบราชการแนวใหม (ใชคนนอย ได

งานมาก) 

- การปรับเปลี่ยนองคการ ใหเปนหนวยงาน

หลักในการจดัการภยัพิบัติ, ปรับขนาด

องคการใหเหมาะสม ดานผูรับบรกิารหรือ

ประชาชน ตองมุงเนนการชวยเหลอื

ประชาชนท่ีประสบภัยอยางทันทวงที 

- การปรับรูปแบบการดําเนินงานท้ังแนวดิ่ง

และแนวราบ, การพัฒนาเครือขายในรูปใย

แมงมุมท่ีเช่ือมโยงกันทุกภาคสวน 

- มีการนํามาตรฐานสากลมาใชในการจัดการ

สาธารณภัย/การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

เชน มาตรฐาน INSARAGจาก UN (คณะท่ี



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 

 
 

       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๗๗ 

จุดแข็ง/โอกาส จุดออน/อุปสรรค ปจจุบัน (สิง่ท่ี ปภ.ม)ี ขอเสนอแนะ 

- อุปกรณมีความทันสมัย แตการใชอุปกรณยัง

ดําเนินการแบบเดมิ ไมมีการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 

(W) 

- เคร่ืองจักรตองใชเวลาซอมนาน เน่ืองจากใช

อะไหลตางประเทศ (W) 

ปรึกษาดานการคนหาและกูภยัระหวาง

ประเทศ)  

- การวางระบบสิ่งของสํารองจายระบบ 

Logistics และการลดความเสี่ยงตามกรอบ

การดําเนินงานเซนได เปนตน /  

- การประสานความรวมมือในการแลกเปลีย่น

องคความรูในการจัดการภยัพิบัติ และการ

ฝกซอมแผนระหวางประเทศจากองคการ

ตางประเทศท่ีมีความเช่ียวชาญ 

- การสรางกระบวนการมสีวนรวมของทุก

ภาคสวนในการบริหารจัดการภัยพิบัติ 

เพ่ือใหประเทศไทยมีนวัตกรรมดานความ

ปลอดภัย เพ่ือใหเกิดความผาสุกของ

ประชาชนอยางยั่งยืน 

- มีการพัฒนาเครือขายดานการจัดการสา

ธารณภัย ท้ังจากหนวยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ องคกรสาธารณ

กุศล และภาคประชาชน ใหเขามามีสวนรวม

ในการจัดการสาธารณภัยเพ่ือใหเกิดความ

ยั่งยืน 

- การลดความสูญเสียอันเกิดจากภยัพิบัติ : 

ชุมชน เศรษฐกิจ ชีวิตและทรัพยสนิ 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 

 
 

       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๗๘ 

จุดแข็ง/โอกาส จุดออน/อุปสรรค ปจจุบัน (สิง่ท่ี ปภ.ม)ี ขอเสนอแนะ 

- การพัฒนาอุปกรณและเคร่ืองมือใหมีความ

ทันสมัย 

- มีการบรหิารจดัการทรัพยากรเคร่ืองมือ/

อุปกรณกูภัยอยางเปนระบบ และสามารถ

กระจายเครื่องมือและอุปกรณลงในพ้ืนท่ี 

เพ่ือตอบสนองภัยพิบัติอยางทันทวงที 

- การบูรณาการระดมทรัพยากรและการใช

เทคโนโลยี พรอมขับเคลื่อนและผลักดันให

เกิดประโยชนสูงสูดทุกภาคสวน  

- จัดทําและเผยแพรคูมือแนวทางการ

ปฏิบัติงาน/การอบรมตางๆ เชน กําหนด 

SOP รวมกันทุกภาคสวน, มีการฝกซอมแผน

จัดการภัยพิบัติทุกระดับในทุกๆ ไตรมาส 

เปนตน มีชองทางการสื่อสารท่ีชัดเจนและ

เปนมาตรฐานเดยีวกัน  

 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 

 
 

       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๗๙ 

 

ตารางท่ี 6 สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย/นโยบายท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ ปภ. และการจัดการสาธารณภัย 

จุดแข็ง/โอกาส จุดออน/อุปสรรค ปจจุบัน (สิ่งท่ี ปภ.ม)ี ขอเสนอแนะ 

- นโยบายประเทศไทย 4.0ของรัฐบาลสนับสนุน

การขับเคลื่อนสูการเปน ปภ.4.0 (O) 

- นโยบายท่ีสําคัญของรัฐบาล ซึ่งใหความสําคัญ

กับการจัดการดานสาธารณภยั (O) 

- มีกรอบความรวมมือตางประเทศ เชน กรอบ

เซนได,กฎหมายตางๆ ท่ีเอ้ือตอการดําเนินงาน (O) 

- ความรวมมือระหวางประเทศ ไดแก USAR/

การบูรณาการใหความชวยเหลือระหวาง

ประเทศ, การฝกซอมรวมระหวางประเทศ (O) 

- มี พรบ. ปภ.2550 เปนกฎหมายหลักในการ

บริหารจดัการดานสาธารณภัยอยางมีเอกภาพ 

(3S) :  มีการบริหารจัดการท่ีดี, การมีบุคลากร

ท่ีเอ้ือหนุนงาน ปภ.(เครือขาย อปพร., มูลนิธิ, 

อาสาสมัคร), มีงบประมาณในการบริหารจดัการ

ตามท่ีกฎหมายกําหนด, งานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยมีระบบท่ีดี, มีเครื่องไมเครื่องมือ

รองรับในการจัดการสาธารณภัย 

- มีระเบียบและหลกัเกณฑในการชวยเหลือผู

ประสบภับพิบัติอยางชัดเจน (S) 

- นโยบายรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลง

บอยครั้ง สงผลตอการปฏิบัติงานดานการ

จัดการภัยพิบัติ (T)  

- พรบ. ปภ.2550 ยังไมตอบสนองตอ

การทํางานดานสาธารณภัยอยาง

ครอบคลมุ (T) 

- ความคาดหวังของประชาชนท่ีไดรบั

คาตอบแทนในกรณีเกิดภัย ชดใชตาม

มูลคาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนยังไม

เหมาะสม (T) 

- มี พรบ. ปภ.2550 เปนกฎหมายหลักใน

การบริหารจัดการดานสาธารณภัยอยางมี

เอกภาพ 

- กําหนดวิสัยทัศนมุงสูความเปนเลศิในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางยั่งยืน 

อยางมีประสิทธิภาพ  

- จัดทําแผนยุทธศาสตร แผนงานโครงการ ท่ี

มีการจัดตั้งงบประมาณในการดําเนินการท่ี

ชัดเจนเปนรูปธรรม 
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จากการรวบรวมขอมูลท้ังหมด พบวาประเด็นสําคัญในการขับเคลื่อนใหเปนกรม ปภ.4.0 มีประเด็น

สําคัญอยูสี่ประเด็นดวยกัน คือ การพัฒนาบุคลากร  การพัฒนาระบบงาน โครงสรางและการดําเนินการ

เชื่อมโยงเครือขายตางๆ  และการพัฒนากฎหมาย ระบบขอมูลสารสนเทศ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  ตาม

แผนภาพท่ี 10 

 

แผนภาพท่ี 10 แสดงประเด็นสําคัญในการขับเคล่ือนกรม ปภ.4.0 
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บทที่ 5 

แผนพัฒนา ปภ.4.0 แผนปฏิบัติการ ปภ.4.0 และ แผน HR ปภ.4.0 

 

บทนี้เปนการเสนอผลการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน 

ปภ.4.0เพ่ือตอบวัตถุประสงคของการวิจัยท้ัง 3 ขอ  โดยรวบรวมขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรมเอกสารท่ี

เก่ียวของ, การสัมภาษณผูบริหาร เจาหนาท่ีและผูมีสวนไดสวนเสียในงานดานการจัดการสาธารณภัย, การ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมสมองจํานวน 7 ครั้ง ประกอบเขากับการวิเคราะห และสังเคราะหของผูวิจัย 

โดยแบงประเด็นในการนําเสนอ ดังนี้ 

๑) แผนพัฒนา ปภ. ๔.๐ 

๒) แผนปฏิบัติการ ปภ. ๔.๐ 

๓) แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ HR 4.0 

 

1. แผนพัฒนา ปภ.4.0 

เนื่องดวยในปจจุบัน รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดประกาศนโยบายประเทศไทย๔.๐ ให

เปนโมเดลการพัฒนาประเทศในรูปแบบใหมท่ีจะนําพาประเทศไทยหลุดพนจากกับดักประเทศท่ีมีรายไดปาน

กลาง การแกไขปญหาความเหลื่อมล้ํา และความไมสมดุลของการพัฒนา พรอมไปกับการเปลี่ยนผานประเทศ

ไทยไปสูประเทศท่ีมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน จนนํามาสูการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารราชการใหม 

เปนระบบราชการ 4.0 สงผลใหหนวยงานราชการทุกภาคสวน ตองรีบเรงในการปรับเปลี่ยนตนเอง ให

สามารถกาวทันตอยุคประเทศไทย 4.0 ดวยกันท้ังสิ้น รวมถึงกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีตอง

ปรับเปลี่ยนองคกรใหกลายเปน ปภ.4.0 ดวย 

 

(1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการกาวสู ปภ.4.0 

การวิเคราะหในเบื้องตนของการจัดทําแผนพัฒนา ปภ.4.0 คือ การวิเคราะหสภาพแวดลอมของ

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (SWOT Analysis) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาถึงจุดแข็ง จุดออน 

โอกาส และภัยคุกคาม/อุปสรรค ท่ีสงผลตอการดําเนินงานของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในการ

กาวสูการเปน ปภ.4.0 ประกอบกับผลสรุปท่ีไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาฯ 

ระหวางเดือนตุลาคม 2561-เดือนมกราคม 2562 สามารถสรุปประเด็นจุดแข็ง จุดออน โอกาส 

และภัยคุกคาม ในการกาวสู ปภ.4.0 ไดดังนี้ 
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ตารางท่ี 7 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการกาวสู 

ปภ.4.0 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

- การปฏิบัติงานกรมฯ มี พรบ. ปภ.2550 เปนกฎหมาย

หลักในการบรหิารจดัการดานสาธารณภัยอยางมีเอกภาพ  

- กรมฯเปนหนวยงานหลักท่ีมีความชํานาญในการบริหาร

จัดการ ปองกัน และบรรเทาสาธารณภยั 

- มีสํานักงาน ปภ. จังหวัด ศูนย ปภ.เขต และ ปภ. สาขา 

กระจายครอบคลุมท่ัวทุกภูมิภาค 

- มีบุคลากรท่ีมีความสามารถและมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ท่ีกระจายอยูทุกภมูิภาคพรอมตอการดําเนินงาน  

- มีสถาบันพัฒนาบุคลากรในการใหความรูและฝกอบรม

ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั รวมถึงมีการ

สรางองคความรูดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั

ใหเขาถึงประชาชน 

- มีเครื่องมืออุปกรณท่ีพรอมใชในงานจัดการภัยพิบัติและ

ปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

- มีการรวบรวมขอมูลดานสาธารณภัยอยางเปนระบบ

หลากหลาย  

- มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการสา

ธารณภัย ไดแก มีศูนยเตือนภัยพิบัติ- การสรางการรับรู 2 

ทาง, มีคลังขอมูล (พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย, e-stock, e-report, 

Line) , ม ีBig Data (การพยากรณอากาศ) , การจําลอง

การเกิดแผนดนิไหว (รถยนตสาธิตการเกิดแผนดนิไหว),  

การผลิตเครื่องมือตัดถางใชงานงาย ราคาประหยัด มี

ประสิทธิภาพในการใชงาน ลดระยะเวลาในการชวยเหลือ

ผูประสบภัย ฯลฯ 

- จํานวนบุคลากรไมเพียงพอตอการดําเนินงานจัดการภัย

พิบัติ กรอบอัตรากําลังมีการโยกยายอัตรากําลังท่ีไม

เหมาะสม  

- เสนทางความกาวหนาในอาชีพท่ีไมชัดเจน และ

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม ไมเปนไปตามแผน  

- บุคลากรยังมีสมรรถนะและทักษะท่ีไมสอดคลองตอการ

กาวสู 4.0  กลาวคือ มีความรูความเขาใจและทักษะ

ตอไปน้ี คอนขางนอย : การยอมรบันโยบายรวมกัน,  

องคความรูดานการจัดการสาธารณภัย, ทักษะเชิง

วิเคราะหทางเทคโนโลยี , ทักษะในการสื่อสาร

ประสานงานยังไมมากพอตอการปฏิบัติงาน, ทัศนคติตอ

การใชเทคโนโลยี, การเสียสละอุทิศตนตอสวนรวม, การ

ทํางานเปนทีมและการบูรณาการรวมกัน 

- บุคลากรขาดการเสริมแรงจูงใจ ขวัญและกําลังใจ ระบบ

อุปถัมภ การสรางความผูกพันในองคกรและในการ

ปฏิบัติงาน 

- โครงสรางองคกร (ปภ.) ขาดการเช่ือมโยงในระดับพ้ืนท่ี

(ระดับอําเภอ) สงผลตอการปฏิบัตภิารกิจ ในความ

รวมมือ/ประสานงานระหวางหนวยงานเครือขายในการ

ปฏิบัติงาน รวมถึงในการบูรณาการขอมูลขาวสารจาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของ เครือขาย ภาคประชาชน 

- วัฒนธรรมองคกรและระบบการทํางานท่ียึดติดกับรูปแบบ

ระบบราชการแบบดั้งเดิมมากเกินไป ไมยืดหยุนตอการ

ปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน  

- ระบบการบริหารจัดการงบประมาณยังไมสมดุล รวมถึง

กรณีประสานงานกับหนวยงานในพ้ืนท่ีเพ่ือบูรณาการ

ทํางาน หนวยงานเครือขายไมสามารถดําเนินการจัดซื้อ

อุปกรณในการจดัการสาธารณภัยเองได  

- การนํา IT ท่ีทันสมัย มาใชในการปฏิบัติงานการจดัการ 

สาธารณภัย ยังมีไมมาก 

- ระบบขอมลูมีลักษณะแยกสวน เปนไซโล ขอมูลท่ีมีอยู

ไมไดถูกนํามาบูรณาการวิเคราะหเพ่ือใชเปนฐานในการ

ตัดสินใจ 
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ปภ.4.0 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 

- นโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนสูการเปน ปภ.4.0 และนโยบายของรัฐบาล ไดให

ความสําคญักับการจัดการดานสาธารณภัย  

- มีกรอบความรวมมือตางประเทศ เชน กรอบเซนได,กฎหมาย

ตางๆ ท่ีเอ้ือตอการดาํเนินงาน รวมถึงความรวมมือระหวาง

ประเทศตางๆ ไดแก USAR/การบูรณาการใหความชวยเหลือ

ระหวางประเทศ, การฝกซอมรวมระหวางประเทศ (O)  

- ภาคีเครือขายและการทํางานในเชิงบูรณาการในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภยัรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน 

มิสเตอรเตือนภัย, อปพร, องคกรปกครองสวนทองถ่ินทําให

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภยัมีความรวมมือจากภาคีท่ี

เขมแข็ง กรมฯสามารถบรรลุภารกิจไดในระดับหน่ึง   

- การรับรู ตื่นตัว และมสีวนรวมของประชาชนในการเผชิญกับ

ภัยตางๆ ตลอดจนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวมกับภาครัฐและเครือขายทําใหการทํางานของกรมฯไดรับ

ผลสําเร็จในการปฏบัิติงานในพ้ืนท่ีลดความเสีย่งสาธารณภยั

มากข้ึน 

- การเปลีย่นแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกและ

ภูมิภาค สงผลตอการจัดการสาธารณภยั มีความ

หลากหลาย ทวีความรุนแรงและจาํนวนท่ีมากข้ึน 

- ความคาดหวังของประชาชนตอการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยมากข้ึน รวมท้ังคาชดเชยตางๆ ท่ีชวย

บรรเทาความสญูเสียในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ยังไมมากพอ 

- การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี Disruptive 

Technology สงผลตอการปรับตวัและพัฒนาองคกร

และบุคลากรของกรมฯ  

 

(2) วิสัยทัศนและเปาประสงค 

จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในปจจุบัน เพื่อการกาว

สู  ปภ.4.0 ประกอบกับการวิเคราะหถึงสถานะของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในอนาคต 

คณะผูวิจัย จึงขอนําเสนอรางวิสัยทัศนของแผนพัฒนา ปภ.4.0 ดังตอไปนี้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 

 
 

       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๘๔ 

 

 

 

 

 
 

ความหมายของวิสัยทัศน 

• เปาหมายของแผนพัฒนา ปภ.4.0 นั้น เพ่ือมุงสูการใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปน

องคกรหลักในการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ในการดําเนินการจัดการสาธารณภัยตางๆ ท่ี

เกิดข้ึน ท้ังกอนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิดสาธารณภัย โดยการขับเคลื่อนการจัดการสาธารณภัยมี

ประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการคิดคนดวยสมรรถนะของบุคลากร ปภ.

4.0 เพ่ือรองรับการจัดการสาธารณภัยในทุกรูปแบบ อันนํามาสูการสรางความปลอดภัยใหแก

ประชาชนทุกภาคสวนทุกพ้ืนท่ีในประเทศไทยอยางยั่งยืน 

“องคกรหลักในการจัดการสาธารณภัย” หมายถึง กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตองมี

ศักยภาพในการเปนองคกรหลักของประเทศ ท่ีมีมาตรฐานในการดําเนินงาน ความเชี่ยวชาญชํานาญการ ใน

ภารกิจในการจัดการสาธารณภัยทุกรูปแบบอยางมีประสิทธิผล 

“เทคโนโลยีและนวัตกรรม” หมายถึง การนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน การคิดคนใหม 

สรางสรรค การใชเครื่องมือ อุปกรณในกระบวนการดําเนินงาน หรือแนวทางการปฏิบัติ ท่ีมีความทันสมัย  

ใชงานไดจริง เพ่ือรองรับการปฏิบัติภารกิจดานการจัดการสาธารณภัย อันนําไปสูการเกิดความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในราชอาณาจักรไทยอยางยั่งยืน 

จากวิสัยทัศนกาวสูการเปน ปภ.4.0 ขางตน จะสามารถบรรลุผลไดตามท่ีกําหนดไว จึงตองมี

เปาประสงค เพ่ือรองรับใหการดําเนินการ กลาวคือ เปาประสงคขององคกรในการขับเคลื่อนท่ีสําคัญคือ  

“ลดความเส่ียงภัย เพ่ิมความปลอดภัยใหแกประชาชนในทุกพ้ืนท่ีอยางย่ังยืน” หมายถึง ภารกิจของกรม

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตองสามารถจัดการความเสี่ยงในการเกิดสาธารณภัย โดยตองลดหรือไมทํา

ใหสาธารณภัยเกิดข้ึนได ไมวาจะเปนสาธารณภัยในทางใดก็ตาม หรือหากจําเปนตองเกิด สงผลกระทบตอ

ประชาชนในพ้ืนท่ีใหนอยท่ีสุดหรือลดความสูญเสียใหมากท่ีสุด  ท้ังการปองกันกอนการเกิดภัย ขณะเกิดภัย 

และหลังเกิดภัยท้ังนี้การดําเนินการดังกลาว มีการจัดการท่ีมีความเขมแข็ง ถูกตอง รวดเร็วและเกิด

ประสิทธิผล เพ่ือลดหรือระงับความสูญเสียจากการเกิดสาธารณภัยได นั่นถือเปนจุดเริ่มตนของการจัดการ 

สาธารณภัยไดอยางยั่งยืน ท้ังนี้สามารถสรุปการดําเนินการของการวิจัยเปนภาพรวม ดังนี้ 

(3) แผนพัฒนา ปภ.4.0 

แผนพัฒนา ปภ 4.0 อันประกอบดวย4 ประเด็นยุทธศาสตร 6 เปาประสงค 11 กลยุทธ ดังนี้ 

วิสัยทัศน 

ปภ.เปนองคกรหลักในการจัดการสาธารณภัย โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม                              
มุงสูความปลอดภัยของประเทศไทย 
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แผนภาพท่ี 11 แสดงภาพรวมแผนพัฒนา ปภ.4.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน 
ปภ. เปนองคกรหลักดานการจัดการสาธารณภัย โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมมุงสูความปลอดภัยของประเทศไทย 

เปาประสงค 
ลดความเส่ียงภัย เพิ่มความปลอดภัยใหแกประชาชนในทกุพื้นที่อยางยั่งยืน 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
ยกระดับระบบการบริหาร 
ทรัพยากรมนุษยใหเปน HR 

4.0 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 

สรางเสริมระบบเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการลดความเส่ียงใน

การจดัการสาธารณภัย 
 

 

 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
เสริมสรางระบบการจัดการ

องคการที่มีประสิทธิภาพสูการ
เปน ปภ.4.0 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
พัฒนา ปรับปรุง การจัดทํา

กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและ
นโยบายใหทันสมัย เพื่อ

ตอบสนองการปฏบิัติภารกิจ
ของ ปภ. 

 

เปาประสงค 1: มีระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 4.0 ที่สามารถสรรหา 
พัฒนา และธํารงรักษาบุคลากรใหมี
ค ว า ม รู  ทั ก ษ ะ  ทั ศ น ค ติ  ใ น ก า ร
ขับเคล่ือน ปภ.4.0 2.บุคลากรมีความรู 
ทักษะ ความชํานาญ และทัศนคติในการ
เปนผูนําการจัดการสาธารณภัย 
 
 

กลยุทธที่ 1.1สรรหาบุคลากร 4.0 
กลยุทธที่ 1.2 ยกระดับบุคลากรใหมีขดี
ความสามารถขบัเคล่ือน ปภ.4.0 
กลยุทธที่ 1.3สรางทมีปภ.ทีมไทยแลนด 4.0 ย่ังยืน 
 
 
 

เ ป า ป ร ะส ง ค  1 :อ ง ค ก ร มี ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับการ
จัดการสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ 
2.องคกรมีระบบบูรณาการจัดการขอมูล
ที่มีประสิทธิภาพ สรางประโยชนตอการ
ตัดสินใจทางการบริหารขององคกร 
 
 
 

กลยุทธที่ 2.1พัฒนาระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมในการ
ดําเนินงานดานสาธารณภัย 
กลยุทธที่ 2.2ยกระดับระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
หนึ่งเดียว 
กลยุทธที่ 2.3เสริมสรางระบบงานเชื่อมตอ ASEAN 
SAFTY CONNECTIVITY 
 

 
 

เปาประสงค 1: องคกรมโีครงสรางการ
บริหาร คานิยม วัฒนธรรมองคกรและ 
ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
สนับสนุนการขับเคล่ือนสูการเปน ปภ.
4.0 

 
 
 
 

เปาประสงค 1: องคกรมีกฎหมายและ
นโยบายที่ทันสมัย สอดคลองกับการ
ขับเคล่ือนสูองคการ 4.0 

 
 
 
 

กลยุทธที่ 3.1เพิ่ม Digital System Management 
กลยุทธที่ 3.2เพิ่มประสิทธิภาพงาน 4.0 
กลยุทธที่ 3.3บูรณาการเชื่อมโยงระหวางหนวยงาน
ที่เกี่ยวของและเครือขายในงานดานการ 
จัดการสาธารณภัย 
กลยุทธที่ 3.4เสริมสรางศักยภาพชุมชนในการรูรับ
ปรับตัวในการจัดการสาธารณภัยที่มปีระสิทธิภาพ 
 
 
 

กลยุทธที่ 4.1ปรับกฎหมายที่เกีย่วของกับการ
จัดการสาธารณภัยใหสอดคลองกับปภ.4.0 
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       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๘๖ 

ทรัพยากรมนุษย เปนปจจัยหลักท่ีสําคัญท่ีสุดในการดําเนินงานของทุกๆ องคกร รวมถึงกรม

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดวย การมุงเนนการสรางเสริมระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย ตั้งแตการ

วางแผนอัตรากําลังท่ีมีความเหมาะสมกับภารกิจของงาน การสรรหาและคัดเลือกเพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมี

ศักยภาพเหมาะสมกับงานดานการจัดการสาธารณภัย การพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรท่ีมีอยู ใหมีความรู

ทักษะท่ีเชี่ยวชาญในหนาท่ีของตน รวมถึงทัศนคติในการอุทิศตนเพ่ือสวนรวมในการจัดการสาธารณภัย และ

ทัศนคติตอการเปดรับเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม จนนําไปสูการผลักดันใหบุคลากรสามารถคิดคนประดิษฐ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการจัดการสาธารณภัยท่ีทันสมัยได ดวยการจัดทําหลักสูตรฝกอบรมท่ีทันสมัย 

นอกจากนี้การพัฒนาระบบการธํารงรักษาและเสริมสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ท้ังในดานของการ

บริหารคาตอบแทนท่ีสอดคลองกับกลุมบุคลากรท่ีตองเสี่ยงภัย การเสริมสรางขวัญและกําลังใจในดานของ

สวัสดิการและรางวัลตางๆ รวมถึงการเสริมสรางระบบดานทรัพยากรมนุษยใหมๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ เชน การ

เสริมสรางความผูกพันในการทํางาน  

 

 เปาประสงค คือ  

o มีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย 4.0 ท่ีสามารถสรรหา พัฒนา และธํารงรักษาบุคลากร

ใหมีความรู ทักษะ ทัศนคติ ในการขับเคลื่อน ปภ.4.0 

o บุคลากรมีความรู ทักษะ ความชํานาญ และทัศนคติในการเปนผูนําการจัดการสาธารณภัย 

กลยุทธท่ี 1.1สรรหาบุคลากร 4.0 

แนวทางการพัฒนา 

1) การทบทวนหลักเกณฑการกําหนดกรอบอัตรากําลัง ใหมีความสอดคลองกับภารกิจ 

2) การจัดทําแนวทางการสรรหาและการคัดเลือก เพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมีความรู ทักษะ 

และทัศนคติ4.0 สอดคลองกับการดําเนินงานดานการจัดสาธารณภัย 

กลยุทธท่ี 1.2ยกระดับบุคลากรใหมีขีดความสามารถขับเคลื่อน ปภ.4.0 

แนวทางการพัฒนา           

1) การพัฒนาระบบการเสริมสรางความรู ทักษะ ความชํานาญ ของบุคลากร ใหเปนคน 

ปภ.4.0  ไดแก ระบบสมรรถนะของตําแหนงงาน, ระบบการจัดการความรูและ

องคการแหงการเรียนรู 

2) การทบทวนและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมบุคลากรใหมีขีดความสามารถสูงและ

สอดคลองกับทิศทางการขับเคลื่อนสู ปภ.4.0 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยใหเปน HR 4.0 
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       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๘๗ 

กลยุทธท่ี 1.3สรางทีมปภ.ทีมไทยแลนด 4.0 ยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา  

1) การเสริมสรางคาตอบแทนท่ีเปนธรรมใหแกบุคลากร ปภ.โดยเฉพาะผูท่ีมีหนาท่ีความ

รับผิดชอบในการจัดการสาธารณภัยโดยตรง 

2) การลดชองวางและสรางเสริมบรรยากาศการทํางานท่ีดีระหวางผูบังคับบัญชาและ

ผูใตบังคับบัญชาโดยการพบปะ พูดคุยสัญจรไปยังภูมิภาคตางๆครอบคลุมท่ัวประเทศ 

3) การสรางความสมดุลระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานและครอบครัว ปภ.  

เทคโนโลยี หมายถึง วิทยาการท่ีนําเอาความรูทางวิทยาศาสตรมาใชใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติ

และอุตสาหกรรม (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน, 2542)2 6

27  สวนนวัตกรรมหมายถึง การปฏิบัติ หรือ

สิ่งประดิษฐใหมๆท่ียังไมเคยมีใชมากอน หรือเปนการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมท่ีมีอยูแลว ใหทันสมัย

และใชไดผลดียิ่งข้ึน เม่ือนํานวัตกรรมมาใชจะชวยใหการท างานนั้นไดผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง

กวาเดิม27

28เทคโนโลยีและนวัตกรรม ถือไดวาเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อน 4.0 ดวยหลักการของประเทศ

ไทย 4.0 นั้น ตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจ 

ท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” โดยมีหนึ่งในฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย

ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม ในขณะท่ีระบบ

ราชการ 4.0 ตองมุงเนนการนําเอาเทคโนโลยี นวัตกรรมมาปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงานใหรวดเร็ว 

ถูกตอง สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนใหทันตอเหตุการณ เชนเดียวกับงานดานการจัดการ

สาธารณภัย ท่ีตองมีการดําเนินงานไดทันทวงที ดังนั้นการคิดคนและสรางสรรคเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ใหมๆ ท่ีสอดคลองกับสาธารณภัยมีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ประกอบกับการจัดการ

ขอมูลตางๆ ท่ีมีอยูมากมาย เพ่ือนํามาใชในการรับมือกับสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน จึงเปนสิ่งท่ีจําเปนสําหรับกรม

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในการขับเคลื่อนไปสู ปภ.4.0 และการเปนผูนําในการจัดการสาธารณภัยของ

ภูมิภาคอาเซียน 

 

 เปาประสงค คือ  

o องคกรมีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการลดความเสี่ยงสําหรับการบริหารจัดการ 

สาธารณภัยท่ีมีประสิทธิภาพ 

                                                           
27สุวิสาข เหลาเกิด. เทคโนโลยกีารศึกษา ความสําคัญ แนวโนม และพัฒนาการ.
https://suwisanae.files.wordpress.com/2012/09/1eti.pdf 
28อํานาจ วัดจินดา. นวัตกรรม (Innovation).https://www.hrcenter.co.th/file/columns/hr_f_20170510_162245.pdf 

ยุทธศาสตรท่ี 2  สรางเสริมระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการลดความเส่ียงในการจัดการสาธารณภัย 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 

 
 

       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๘๘ 

o องคกรมีระบบบูรณาการจัดการขอมูลท่ีมีประสิทธภาพ สรางประโยชนตอการตัดสินใจ

ทางการบริหารขององคกร 

 

กลยุทธท่ี 2.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมในการดําเนินงานดานสาธารณภัย 

แนวทางการพัฒนา 

1) การยกระดับระบบเทคโนโลยี/นวัตกรรมใหสามารถดําเนินการจัดการสาธารณภัยได

อยางครบวงจรและมีประสิทธิภาพ 

2) การคิดคนและเสริมสรางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ท่ีทันสมัย เพ่ือรับมือและ

จัดการสาธารณภัยท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

กลยุทธท่ี 2.2 ยกระดับระบบฐานขอมูลสารสนเทศหนึ่งเดียว 

แนวทางการพัฒนา 

1) การพัฒนาระบบฐานขอมูลเดียวดานสาธารณภัยใหมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย 

เปนฐานขอมูลกลางตอการใชงานดานจัดการสาธารณภัย 

2) การเผยแพรฐานขอมูลดานสาธารณภัยใหหนวยงานท่ีเก่ียวของและภาคีเครือขายดาน

สาธารณภัยใหสามารถเขาถึงขอมูล เพ่ือการดําเนินงานไดและเชื่อมตอ 

กลยุทธท่ี 2.3 เสริมสรางระบบงานเชื่อมตอ ASEAN SAFTY CONNECTIVITY 

แนวทางการพัฒนา 

1) การพัฒนาระบบงาน Digital ความรวมมือ แลกเปลี่ยนองคความรู ประสบการณ 

อุปกรณ เครื่องมือ เทคโนโลยี 4.0 รวมท้ังการพัฒนาฐานขอมูลรวมกันกับหนวยงาน 

 

 

ระบบการบริหารจัดการขององคการตามแนวคิด 7S McKinsey Framework ถือเปนตัวแบบ

สําหรับการวิเคราะหการออกแบบองคการ อันประกอบดวย 7 มิติท่ีสําคัญ ไดแก กลยุทธ (strategy), 

โครงสรางองคการ (structure), ระบบการปฏิบัติงาน (systems), คานิยมรวม (shared values) , รูปแบบ

การบริหารจัดการ (style), บุคลากร (staff) และ ทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน (skills) ท้ังนี้ในสวน

ของบุคลากรและทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน ไดกําหนดไวในยุทธศาสตรท่ี 1 แลว สวนกลยุทธของ

องคการ คือ แผนพัฒนา ปภ.4.0 ฉบับนี้ ดังนั้น ในยุทธศาสตรนี้จึงเปนการกลาวถึง โครงสรางองคการ, 

ระบบการปฏิบัติงาน, คานิยมรวม, รูปแบบการบริหารจัดการ ซ่ึงระบบดังกลาว ถือเปนองคประกอบท่ีสําคัญ

ในการสงเสริมใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความเปน ปภ.4.0 โดยเริ่มตั้งแต การปรับโครงสราง

ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางระบบการจัดการองคการที่มีประสิทธิภาพสูการเปน ปภ.4.0 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 

 
 

       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๘๙ 

การดําเนินงานขององคกรใหหลุดพนจากโครงสรางระบบราชการแบบด้ังเดิม โดยเนนการบริหารงานแบบ

แนวนอนหรือเครือขายมากข้ึน,ลดข้ันตอนในการบังคับบัญชาลง, กระจายอํานาจการสั่งการ รวมไปถึงคานิยม

รวมและวัฒนธรรมองคกร ท่ีตองมุงเนนในเรื่องของการนําเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมนําองคกร ขจัดการใช

ระบบอุปถัมภภายในองคกร อีกท้ัง ระบบงานตางๆ ตองมีการจัดการไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงระบบการ

จัดการงบประมาณท่ีตองมีความกระชับและรวดเร็วในการเบิกจายในงานดานการจัดการสาธารณภัยดวย

นอกจากนี้ ตองมีการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับกระบวนการบูรณาการเครือขายการจัดการสาธารณภัย

และการเสริมสรางความรูใหแกประชาชน เพ่ือรับมือจัดการกับสาธารณภัยไดทุกเม่ือ 

เปาประสงค คือ  
o องคการมีโครงสรางการบริหาร คานิยม วัฒนธรรมองคกรและ ระบบการจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพ สนับสนุนการขับเคลื่อนสูการเปน ปภ.4.0 

กลยุทธท่ี 3.1เพ่ิม Digital System Management 

แนวทางการพัฒนา        

1) การปรับโครงสรางองคกรท่ีสอดคลองกับการทํางานในเชิงบูรณาการและการ

ประยุกตเทคโนโลยีตางๆ มาใชในการปฏิบัติงาน 

2) การกําหนดคานิยมและวัฒนธรรมองคการ ท่ีมุงเนนการนําเทคโนโลยี นวัตกรรม  

นําองคกร 

กลยุทธท่ี 3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพงาน 4.0 

แนวทางการพัฒนา 

1) การจัดทําระบบการบริหารจัดการงบประมาณท้ังระบบ ใหมีความรวดเร็ว ทันตอ

เหตุการณการจัดการสาธารณภัย โดยตองสามารถติดตาม ตรวจสอบไดตลอดเวลา 

2) การเสริมสรางระบบงานสนับสนุนสูระบบ Digital Operation 

กลยุทธท่ี 3.3 บูรณาการเชื่อมโยงระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของและเครือขายในงานดานการจัดการ

สาธารณภัย 

แนวทางการพัฒนา  

1) การพัฒนาเครือขายการจัดการสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพและมีสวนรวมกันทุกภาค

สวนดวยสื่อโซเชียล  

2) การเสริมสรางระบบการสื่อสารระหวางเครือขาย เพ่ือสงเสริมการบูรณาการงานจัดการ

สาธารณภัย 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 

 
 

       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๙๐ 

กลยุทธท่ี 3.4 เสริมสรางศักยภาพชุมชนในการรูรับปรับตัวในการจัดการสาธารณภัยท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนา  

1) การเสริมสรางความรูและพัฒนาทักษะในการจัดการภัยสาธารณภัยและการใชอุปกรณ

เครื่องมือตางๆ ใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ใหพรอมรับมือกับสาธารณภัย 

2) การจัดทําคูมือแนวทางการจัดการสาธารณภัย และเผยแพรใหแกทุกภาคสวน 

3) สรางความยั่งยืนในการจัดการสาธารณภัยท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ีขับเคลื่อนโดยชุมชน 

 

การจัดการงานดานสาธารณภัยในปจจุบัน มีพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พ.ศ. 2550 เปนแมบทสําคัญในการดําเนินงาน อยางไรก็ตาม ขอบัญญัติตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในพระราชบัญญัตินี้ 

อาจตองมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมและสอดคลองกับการดําเนินงานในยุค 4.0 

 เปาประสงค คือ  

o องคกรมีกฎหมายและนโยบายท่ีทันสมัย สอดคลองกับการขับเคลื่อนสูองคการ 4.0 

 

กลยุทธท่ี 4.1ปรับกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจัดการสาธารณภัยใหสอดคลองกับปภ.4.0 

แนวทางการพัฒนา        

1) การปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2) การสรางการรับรูและความเขาใจกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

3) การเปดรับฟงความคิดเห็นของภาคสวนตางๆท่ีเก่ียวของ 

  

2. แผนปฏิบัติการ ปภ.4.0 

แผนพัฒนา ปภ.4.0 เม่ือตองนําไปสูการนําไปปฏิบัตินั้น ตองมีการแปลงแผนไปสูแผนปฏิบัติ

การ ปภ.4.0 โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดและแผนงาน/โครงการ ในแตละยุทธศาสตร ท่ีเปนตัวขับเคลื่อนท่ี

สําคัญตอการนําพากรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไปสูการบรรลุวิสัยทัศนท่ีไดกําหนดไว 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนา ปรับปรุง การจัดทํากฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและนโยบายใหทันสมัย 

เพ่ือตอบสนองการปฏิบัติภารกิจของ ปภ. 

 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 

 
 

       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๙๑ 

 

แผนภาพท่ี 12 แสดงแผนปฏิบัติการ ปภ.4.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 
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ตารางท่ี 9 แสดงแผนปฏิบัติการ ปภ.4.0 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 

1.ยกระดับระบบ
การบริหาร
ทรัพยากร
มนุษยใหเปน 
HR 4.0 

 

1.1สรรหาบุคลากร 4.0  
 

1.1จํานวนบุคลากรท่ีรับใหมซ่ึงมี

คุณสมบัติตามท่ีกําหนดเปน

บุคลากร 4.0  

1.2 จํานวนบุคลากรใหมท่ีผานการ

อบรม 

1.โครงการ Young Smart ปภ.4.0 
เปนโครงการท่ีมุงสรรหาบุคลากรรับใหมของกรมปภ.ท่ีมึคุณลักษณะ

สอดคลองกับการกาวสู 4.0  ในทางปฏิบัติอาจมีการทบทวนและกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะเพ่ิมเติมในการสรรหาบุคคลากรปกติ ( พิจารณาตาม
กรอบกฎหมายท่ีเปนไปได)  เชนการกําหนดทักษะดานเทคโนโลยี   ทักษะ
การวิเคราะหและแกไขปญหา  การคิดแบบนวัตกรรม การวิเคราะหขอมูล
ขนาดใหญ Big Data  ควบคูกับทักษะตามภารกิจของกรม     

2.โครงการ Join Team ปภ.4.0   
เปนโครงการอบรมบุคลากรท่ีเขามาใหม  เพ่ือใหมีความรูและทักษะใน

สายงานการจัดการและปองกันสาธารณภัย  และการใชเทคโนโลยีเพ่ือการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 1.2 ยกระดับบุคลากรใหมีขีด

ความสามารถขับเคลื่อน 

ปภ4.0  

 

- มีการดําเนินการทบทวน สามารถ
ออกแบบสาระหลักสูตรอบรม
บุคลากร 4.0 ไดท้ัง 7 กลุม  
ภายใน 1 ปภายหลังงานวิจัยสิ้นสุด  

- โครงการท่ี 2 – โครงการท่ี7  
ตัวชี้วัดจากจํานวนท่ีเขารับการ
อบรมในแตละกลุม  และตัวชี้วัด
จากการประเมินภายหลังการ
อบรมมีการปรับเปลี่ยนสู Digital 

กลุมเปาหมายในการยกระดับคือกลุมบุคลากรเดิมสองพันกวาคน ท่ีแยกเปน
กลุมตางๆ 6 กลุม  และกลุมภาคี เครือขาย  ภาคประชาสังคม (เลือกเทาท่ี
จําเปนและสามารถทําไดกอน)    
1.โครงการทบทวนพัฒนาหลักสูตร ปภ.4.0  การออกแบบหลักสูตรอบรมใน

การเพ่ิมทักษะบุคลากรในกลุมตางๆ เพ่ือเปนการ Upskillหรือ Reskill ท่ี
ชวยขับเคลื่อน ปภ.4.0 จํานวน 6 กลุม ไดแก กลุมผูบริหารระดับสูง  
ผูอํานวยการกอง ผูทํางานสายนโยบายและผลงานวิชาการ ผูทํางานดาน
บริการ  ผูทํางานสายงานปฏิบัติงาน  ผูทํางานสายเทคโนโลยี ผูท่ีเปนภาคี
เครือขาย   
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Culture เพียงใด   
- สามารถดําเนินการอบรมตาม

หลักสูตรท่ีระบุไวภายในสองป 
อยางนอยกลุมละ 1 รุน   

- สําหรับการฝกอบรมวิชาชีพ ปกติ 
(ของเดิม ) ไมเสนอตัวชี้วัด 

 

สาระในการอบรมแตละหลักสูตร  จําแนกไดใน 2 ลักษณะคือ สาระ
เนื้อหาของสายงานการบริหารจัดการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ของเดิม) และสาระการอบรมพัฒนาทักษะเพ่ือสรางความรูความเขาใจดาน
ดิจิทัล ไดแก  เนื้อหา Digital Mindset / Digital  Knowledge / Digital 
Skill / Teach & Learn / Find & Use / Create & Innovative /Digital 
Risk & wellbeing   

หลังจากกําหนดและออกแบบหลักสูตรไดแลว  จึงแยกเปนกิจกรรม
เฉพาะ  ดังนี้   

2. โครงการผูบริหารปภ.4.0 
3. โครงการผูอํานวยการ 4.0 
4. โครงการผูทํางานสายนโยบายและผลงานวิชาการ 4.0 
5. โครงการผูทํางานดานบริการ  4.0 
6. โครงการผูปฏิบัติงาน 4.0 
7. โครงการผูปฏิบัติงานเทคโนโลยี 4.0 
8. โครงการพัฒนาเครือขาย 4.0 
9.โครงการพัฒนาระบบสมรรถนะของตําแหนงใหสอดคลองกับ ปภ.4.0 
10.โครงการพัฒนาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4.0 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 

 1.3 สรางทีมปภ.ทีมไทยแลนด 

4.0 ยั่งยืน   

- รอยละของอัตราการลาออก/

โอนยายไปยังหนวยงานอ่ืน(นอก

กรมฯ) เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา 

- มีเแอพพลิเคชั่นในการสื่อสารท่ี

คนปภ.สามารถเลาเรื่อง พูดคุย 

สื่อสารกันได  

- หรือ มีการจัดงานพบปะ 

แลกเปลี่ยน เสวนา เลาเรื่องกันได

กระจายไปตามศูนยท้ัง 18 แหง 

หรือกระจายไปจังหวัดตางๆ   

- มีโครงการท่ีจะเพ่ิมขีด

ความสามารถเปนกลุม แนวราบ

มากข้ึน (ทดแทนกันได)      

1.โครงการทบทวนศึกษาแนวทางการจายคาตอบแทนท่ีเปนธรรมใหกับ

ตําแหนงงานเปนโครงการใหม  ท่ีเปนขอพิจารณาท่ีบุคลากรเสนอในการ

รวบรวมขอมูล การทบทวนยังตองพิจารณาทบทวนขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ

ไปดวยกัน 

2. โครงการบอกกลาวเลาเรื่องครอบครัวปภ.  เปนโครงการใหมท่ีเปดพ้ืนท่ีให

บุคลากรปภ.ไดพบปะ พูดคุย  เสริมสรางความสัมพันธระหวางกันทุกลุม

งาน ท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาค  ท้ัง 18 ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย 18 แหง  ซ่ึงอาจเวียนไปจัดการพบปะในรูปแบบเสวนา แลกเปลีย่น

ความรูประสบการณ หรือเปนการจัดงานท่ีมีกิจกรรมรวมกัน  ซ่ึงอาจ

ออกแบบใชสื่อดิจิทัลเปนสื่อกลางในการติดตอสานสัมพันธ   เชนการสราง

แอพลิเคชั่นบานคนปภ.  ท่ีสามารถเสนอความคิดเห็นอยางไมเปนทางการ  

แตใชเปนขอมูลในการรับทราบ รับฟง แกไขปญหาบางเรื่องท่ีสําคัญท่ี

สงผลตอขวัญกําลังใจของบุคลกรได 

3. โครงการ HR สัญจร สราง ปภ.4.0 แข็งแกรง  เปนโครงการเชิงรุกท่ีดูแล 

บริการบุคลากรกรมอยางท่ัวถึง  

4. โครงการ Work Life Balance ปภ.  โครงการนี้มุงใหเกิดการทบทวนเพ่ิม

คุณภาพในชีวิตการทํางานท่ีทุมเทเสียสละ  ทํางาน ตลอดและไมสามารถ

จะลางานไดแมจะมีวันเวลาใหพักไดก็ตาม  ซ่ึงปญหาเกิดจากการท่ีระดับ

ผูอํานวยการศูนยหรือหัวหนางานท่ีตองรับผิดชอบงานในพ้ืนท่ี  ตองเฝา
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กลยุทธ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 

ระวังเหตุการณเกือบตลอด   ขอพิจารณาในการดําเนินโครงการคือการ

พัฒนาคนในพ้ืนท่ีท่ีสามารถเปนผูรับผิดชอบและตัดสินใจได  ความกังวลใจ

ของบุคลากรประกอบกับการไมสามารถไปพักผอนได ทําใหขาดสมดุลของ

การทํางานและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในระดับหนึ่ง 

2 สรางเสริม

ระบบ

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ใน

การลดความ

เสี่ยงในการ

จัดการสา

ธารณภัย 

2.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี/

นวัตกรรมในการดําเนินงาน

ดานสาธารณภัย  

- มีศูนยพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรม 

เพ่ือการจัดการสาธารณภัย   

- รอยละของเจาหนาท่ีหรือบุคลากร

ในการอบรมหรือเรียนรูเทคโนโลยี

และเครื่องมือสมัยใหม  

- มีการกําหนดนโยบายในการ

ดําเนินงานของกรมฯท่ีเปลี่ยนเปน 

Digital Platform 

- จํานวนนวัตกรรมท่ีพัฒนาจาก

กระบวนการทํางานของกรมฯ 

1. โครงการศูนยพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรม เพ่ือการจัดการสาธารณภัย   

2. โครงการอบรมเทคโนโลยี นวัตกรรมเพ่ือคนปภ. 

3. โครงการจัดหาอุปกรณเทคโนโลยีปภ4.0 

4. โครงการติดตามการใชเทคโลยีของบุคลากรปภ. 

5. โครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการสาธารณภัย เชน โดรน  หุนยนต  AI 

(Artificial Intelligence) IOT(Internet of Things) 

 

 2.2 ยกระดับระบบฐานขอมูล

สารสนเทศหนึ่งเดียว 

- มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารปภ.  

- มีระบบฐานขอมูลเดียว   

(งานสาธารณภัยของประเทศไทย)   

1. โครงการบูรณาการขอมูลปภ.Big Data 

2. โครงการศูนยขอมูลสาธารณภัยหนึ่งเดียว 

(ปภเปนเจาภาพในการบูรณาการระบบขอมูลของประเทศไทย) 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 

 2.3 เสริมสรางระบบงานปภ.

เชื่อมตอ ASEAN Safety 

Connectivity  

- มีการบูรณาการขอมูลรวมกันของ

ชาติในอาเซียน ในสามชวงเวลา    

1. โครงการเชื่อมตอระบบขอมูลASEAN ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวมกัน กอน–ระหวาง- หลังภยัพิบัติ  

3.เสริมสราง

ระบบการ

จัดการ

องคการท่ีมี

ประสิทธิภาพ

สูการเปน 

ปภ.4.0 

3.1 เพ่ิม Digital System  

Management  

- มีการกําหนดกระบวนการทํางาน 
ท่ีใชเทคโนโลยีผาน (Digital 
Platform) 

- มีการใชดิจิทัลใน
ระบบงานสนนัสนุน 

- จํานวนบุคลากรท่ีเปลี่ยนแปลงการ
ทํางาน เชน ลดการใชกระดาษ 
Paperless 

กลยุทธนี้เปนการปรับโครงสรางองคการ ทําใหเกิดวัฒนธรรม คานิยมในการ
ดําเนินงานท่ีสอดคลองกับ 4.0 (Digital Culture)มีโครงการดังนี้ 
1. โครงการ ปภ. Paperless 
2. โครงการ digital operation ประชารัฐ 
3. โครงการ Digital Coaching 

 3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพงาน 

4.0  

- จํานวนครั้งท่ีมีการอนุมัติ
งบประมาณลาชา เปรียบเทียบกับ
สถานการณจริง 

1.โครงการทบทวนระบบงบประมาณท่ีเอ้ืออํานวยการปฏิบัตภิารกิจของ ปภ.
4.0 

2.โครงการเสริมสรางระบบงานสนับสนุนสูระบบ Digital Operation 
 3.3 บูรณาการเชื่อมโยง

ระหวางหนวยงานท่ี

เก่ียวของและเครือขายใน

งานดานการจัดการสา

ธารณภัย  

- จํานวนชองทางประสานงานกับ
เครือขายตางๆ ท่ีมีการใช
เทคโนโลยีสมัยใหมเชนเฟสไลฟ 
กลุมไลนสื่อโซเชียลฯลฯ 

- จํานวนบุคลากรหรือหนวยงานท่ีใช
ชองทางประสานงานสื่อโซเชียล
ดังกลาว  

1. โครงการรวมใจงานปภ. ดวยสื่อโซเซียล 
(มีระบบสื่อสารผานสื่อโซเชียล รวมท้ังมีผูทําหนาท่ีดูแลระบบดวย) 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 

- ความสําเร็จของการปฏิบัติภารกิจ
ท่ีใชเทคโนโลยีเปนสื่อกลาง 

 3.4 เสริมสรางศักยภาพชุมชน

ในการรูรับปรับตัวในการ

จัดการสาธารณภัยท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

- มีจํานวนชุมชนสามารถบริหาร
จัดการสาธารณะภัยไดดวยตนเอง 

1. โครงการการจัดการสาธารณภัยชุมชน 4.0สรางแอพลิเคชั่นชุมชน 
สาธารณภัยทุกแหง 

4. พัฒนา 

ปรับปรุง การ

จัดทํา

กฎหมาย 

ระเบียบ

ปฏิบัติและ

นโยบายให

ทันสมัย เพ่ือ

ตอบสนอง

การปฏิบัติ

ภารกิจของ 

ปภ. 

4.1 ปรับกฎหมายท่ีเก่ียวของ

กับการจัดการสาธารณภัย

ใหสอดคลองกับ ปภ.4.0 

- จํานวนกฎหมาย/ระเบียบปฏิบัติ  
ท่ีมีการทบทวน ยกราง หรือ
ปรับเปลี่ยน เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดการสาธารณภัยเชนกําหนด
ตําแหนงงานวิชาชีพ  กฎระเบียบ
การจายคาตอบแทน ฯลฯ 

1. โครงการทบทวนขอกฎหมาย ระเบียบของกรมฯ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ปภ.4.0 เชนกฎหมายตําแหนงงานวิชาชีพ  กฎระเบียบการกําหนด
อัตรากําลัง  กฎระเบียบการจายคาตอบแทน  ฯลฯ 

2. โครงการรับฟงความคิดเห็นบุคลากรประชาชน และเครือขายผูท่ีเก่ียวของ
ในการปรบัปรุงกฎหมาย/ระเบียบ/นโยบาย 
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3. แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ HR 4.0 

(1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการกาวสู ปภ.4.0 

การวิเคราะหในเบื้องตนของการจัดทําแผนพัฒนา ปภ.4.0 คือ การวิเคราะหสภาพแวดลอมของ

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (SWOT Analysis) ซึ่งไดผูวิจัยดําเนินการศึกษาถึงจุดแข็ง จุดออน 

โอกาส และภัยคุกคาม/อุปสรรค ท่ีสงผลตอการดําเนินงานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในการกาวสู การเปน ปภ.4.0 ประกอบกับผลสรุปที่ไดจากการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาฯ ระหวางเดือนตุลาคม 2561-เดือนมกราคม 2562 

สามารถสรุปประเด็นจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม ในการกาวสู ปภ.4.0 ไดดังนี้ 

 

ตารางท่ี 10 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการกาว

สู ปภ.4.0 (เฉพาะดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล)  

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

ระบบการบริหารงาน(system) 

- การปฏิบัติงานกรมฯ มี พรบ. ปภ.2550 เปน

กฎหมายหลักในการบริหารจัดการดานสาธารณ

ภัยอยางมีเอกภาพ  และระเบียบขาราชการพล

เรือนในการบริหารจัดการงานบุคคล 

- มีสถาบันพัฒนาบุคลากรในการใหความรูและ

ฝกอบรมดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

รวมถึงมีการสรางองคความรูดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยใหเขาถึงประชาชน 

- มีเครื่องมืออุปกรณท่ีพรอมใชในงานจัดการภัย

พิบัติและปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

- มีการรวบรวมขอมูลดานสาธารณภัยอยางเปนระบบ 

หลากหลาย  

โครงสราง (Structure) 

- มีสํานักงาน ปภ. จังหวัด ศูนย ปภ.เขต และ

สํานักงาน ปภ. จังหวัดสาขา กระจายครอบคลุม

ท่ัวทุกภูมิภาค 

 

 

 

 

ระบบการบริหารงาน (system) 

- มีระบบอุปถัมภมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสราง (Structure) 

- โครงสรางองคกร (ปภ.) ขาดการเชื่อมโยงในระดับ

พ้ืนท่ี (ระดับอําเภอ) สงผลตอการปฏิบัติภารกิจ  

ในความรวมมือ/ประสานงานระหวางหนวยงาน

เครือขายในการปฏิบัติงาน รวมถึงในการบูรณา

การขอมูลขาวสารจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เครือขาย ภาคประชาชน 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

กลยุทธ (Strategy) 

- มีแผนปฏิบัติการในการบริหารทรัพยากร

บุคคลของ หนวยงาน 

 

บุคลากร (Staff) 

- มีบุคลากรท่ีกระจายอยูทุกภูมิภาคพรอม

ตอการดําเนินงาน  

 

 

 

 

ทักษะ (Skill) 

- มีบุคลากรท่ีมีความสามารถและมีศักยภาพ

ในการปฏิบัติงาน  

 

 

 

 

 

 

 

สไตล (Style) และ คานิยมรวม (Share 

Value) 

- มีสายการบังคับบัญชาท่ีชัดเจน  

- มีการทํางานเปนทีมท่ีพรอมทุกสถานการณ 

- มีการกําหนดคานิยมรวมท่ีชัดเจน 

กลยุทธ (Strategy) 

- เสนทางความกาวหนาในอาชีพท่ีไมชัดเจน และ

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม ไมเปนไป

ตามแผน 

บุคลากร (Staff) 

- จํานวนบุคลากรไมเพียงพอตอการดําเนินงาน

จัดการภัยพิบัติ กรอบอัตรากําลังมีการโยกยาย

อัตรากําลังท่ีไมเหมาะสม  

- บุคลากรขาดการเสริมแรงจูงใจ ขวัญและกําลังใจ 

ระบบอุปถัมภ การสรางความผูกพันในองคกรและ

ในการปฏิบัติงาน 

ทักษะ (Skill) 

- บุคลากรยังมีสมรรถนะและทักษะท่ีไมสอดคลอง

ตอการกาวสู 4.0  กลาวคือ มีความรูความเขาใจ

และทักษะตอไปนี้ คอนขางนอย : การยอมรับ

นโยบายรวมกัน, องคความรูดานการจัดการ 

สาธารณภัย, ทักษะเชิงวิเคราะหทางเทคโนโลยี , 

ทักษะในการสื่อสารประสานงานยังไมมากพอตอ

การปฏิบัติงาน, ทัศนคติตอการใชเทคโนโลยี,การ

เสียสละอุทิศตนตอสวนรวม, การทํางานเปาทีม

และการบูรณาการรวมกัน 

สไตล (Style) และ คานิยมรวม (Share 

Value) 

- วัฒนธรรมองคกรและระบบการทํางานท่ียึดติดกับ

รูปแบบรูปแบบระบบราชการแบบดั้งเดิมมาก

เกินไป ไมยดืหยุนตอการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน  
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ตารางท่ี 11 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในการกาว 

สู ปภ.4.0 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 

- นโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลสนับสนุน

การขับเคลื่อนสูการเปน ปภ.4.0 และนโยบาย

ของรัฐบาล ไดใหความสําคัญกับการจัดการดาน

สาธารณภัย  

- มีกรอบความรวมมือตางประเทศ เชน กรอบเซนได,

กฎหมายตางๆ ท่ีเอ้ือตอการดําเนินงาน รวมถึง

ความรวมมือระหวางประเทศตางๆ ไดแก USAR/

การบูรณาการใหความชวยเหลือระหวางประเทศ, 

การฝกซอมรวมระหวางประเทศ (O)  

- ภาคีเครือขายและการทํางานในเชิงบูรณาการใน

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน มิสเตอรเตือนภัย,  

อปพร, องคกรปกครองสวนทองถ่ินทําใหงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความรวมมือจาก

ภาคีท่ีเขมแข็ง กรมฯสามารถบรรลุภารกิจไดใน

ระดับหนึ่ง   

- การรับรู ตื่นตัว และมีสวนรวมของประชาชนใน

การเผชิญกับภัยตางๆ ตลอดจนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยรวมกับภาครัฐและเครือขาย

ทําใหการทํางานของกรมฯไดรับผลสําเร็จในการ

ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีลดความเสี่ยงสาธารณภัยมาก

ข้ึน 

- การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกและ

ภูมิภาค  สงผลตอการจัดการสาธารณภัย มีความ

หลากหลาย ทวีความรุนแรงและจํานวนท่ีมากข้ึน 

- ความคาดหวังของประชาชนตอการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยมากข้ึน  รวมท้ังคาชดเชย

ตางๆ ท่ีชวยบรรเทาความสูญเสียในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชนยังไมมากพอ 

- การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี Disruptive 

Technology สงผลตอการปรับตัวและพัฒนา

องคกรและบุคลากรของกรมฯ  

 

จากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม จากขอมูลขางตน นํามาสูการจัดทําแผนพัฒนา 

HR ปภ.4.0 และ แผนปฏิบัติการ HRปภ.4.0ดังนี้ 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 
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แผนพัฒนา HR ปภ.4.0 

 

ทรัพยากรมนุษย เปนปจจัยหลักท่ีสําคัญท่ีสุดในการดําเนินงานของทุกๆ องคกร รวมถึงกรม

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดวย การมุงเนนการสรางเสริมระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย ตั้งแตการ

วางแผนอัตรากําลังท่ีมีความเหมาะสมกับภารกิจของงาน การสรรหาและคัดเลือกเพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมี

ศักยภาพเหมาะสมกับงานดานการจัดการสาธารณภัย การพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรท่ีมีอยู ใหมีความรู

ทักษะท่ีเชี่ยวชาญในหนาท่ีของตน รวมถึงทัศนคติในการอุทิศตนเพ่ือสวนรวมในการจัดการสาธารณภัย และ

ทัศนคติตอการเปดรับเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม จนนําไปสูการผลักดันใหบุคลากรสามารถคิดคนประดิษฐ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการจัดการสาธารณภัยท่ีทันสมัยได ดวยการจัดทําหลักสูตรฝกอบรมท่ีทันสมัย  

 เปาประสงค คือ  

o HR ปภ.4.0 พัฒนาบุคลากรและภาคีเครือขายใหเปน 4.0เพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

สําเร็จขององคกร 

กลยุทธท่ี 1.1สรรหาบุคลากร 4.0 

แนวทางการพัฒนา        

1) การทบทวนหลักเกณฑการกําหนดกรอบอัตรากําลัง ใหมีความสอดคลองกับภารกิจใน

การปองกัน/ลด/การเกิดภัยพิบัติตางๆ  

2) การจัดทําแนวทางการสรรหาและการคัดเลือก เพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมีความรู ทักษะ 

และทัศนคติ สอดคลองกับการดําเนินงานดานการจัดภัยพิบัติ บนพ้ืนฐานของ

สมรรถนะตําแหนงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 1สรรหาและคัดเลือกบุคลากร 4.0 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 

 
 

       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๑๐๓ 

 
 

 เปาประสงค คือ  

o มีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย 4.0 ท่ีสามารถสรรหา พัฒนา และธํารงรักษา

บุคลากรใหมีความรู ทักษะ ความสามารถในการขับเคล่ือน ปภ.4.0 

o บุคลากรมีความรู ทักษะ ความชํานาญสูง ในการเปนผูนําการจัดการสาธารณภัย 

 

กลยุทธท่ี 2.1 ยกระดับบุคลากรใหมีขีดความสามารถสูง ปภ.4.0 

แนวทางการพัฒนา 

1) การพัฒนาระบบการเสริมสรางความรู ทักษะ ความชํานาญของบุคลากร ใหเปนคน 

ปภ.4.0 ไดแก ระบบสมรรถนะของตําแหนงงาน, ระบบการจัดการความรูและองคการ

แหงการเรียนรู 

2) การทบทวนและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมบุคลากรใหมีขีดความสามารถสูงและสอดคลอง

กับทิศทางการขับเคลื่อนสู ปภ.4.0 

กลยุทธท่ี 2.2 พัฒนานักนวัตกรรม ปภ.4.0 

แนวทางการพัฒนา  

1) การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมพิเศษเพ่ือสรางนักนวัตกรรม ปภ.4.0 

2) การสงเสริม สนับสนุนและสรางแรงจูงใจในการคิดเชิงนวัตกรรมคน ปภ.4.0 

 

 
 

 เปาประสงค คือ  

o บุคลากร ปภ.มีความสมดุลระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานและครอบครัวปภ. 

o มีคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและจูงใจในการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากร ปภ. 

กลยุทธท่ี 3.1 สรางทีมปภ.ทีมไทยแลนด 4.0 ย่ังยืน 

แนวทางการพัฒนา  

1) การเสริมสรางคาตอบแทนท่ีเปนธรรมใหแกบุคลากร ปภ. โดยเฉพาะผูท่ีมีหนาท่ีความ

รับผิดชอบในการจัดการสาธารณภัยโดยตรง 

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ปภ.4.0 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับบุคลากรใหมีขีดความสามารถขับเคลื่อน ปภ.4.0 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 

 
 

       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๑๐๔ 

2) การลดชองวางและสรางเสริมบรรยากาศการทํางานท่ีดีระหวางผูบังคับบัญชาและ

ผูใตบังคับบัญชาโดยการพบปะ พูดคุยสัญจรไปยังภูมิภาคตางๆ ครอบคลุมท่ัวประเทศ 

3) การสรางความสมดุลระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานและครอบครัว ปภ.  

 

 

แผนภาพท่ี 14 แสดงภาพรวมแผนพัฒนา HR ปภ.4.0 

วิสัยทัศน HR ปภ.4.0 บุคลากรปภ.มุงยกระดับกรม ปภ.4.0 

เปาประสงค HR ปภ.4.0 พัฒนาบุคลากรและภาคีเครือขายใหเปน 4.0 เพ่ิมประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลสําเร็จขององคกร 

 

 
 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 

 
 

       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๑๐๕ 

ตารางท่ี 12 แสดงแผนปฏิบัติการ HR ปภ.4.0 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 
สรรหาและคัดเลือก
บุคลากร 4.0 
 

กลยุทธท่ี 1.1 สรรหา

บุคลากร 4.0 

 

1.1จํานวนบุคลากรท่ีรับใหมซ่ึงมีคุณสมบัติ
ตามท่ีกําหนดเปนบุคลากร 4.0  

1.2 จํานวนบุคลากรใหมท่ีผานการอบรม 

1.โครงการ Young Smart ปภ.4.0 
เปนโครงการท่ีมุงสรรหาบุคลากรรับใหมของกรมปภ.ท่ีมึ
คุณลักษณะสอดคลองกับการกาวสู4.0  ในทางปฏิบัติอาจมีการ
ทบทวนและกําหนดคุณลักษณะเฉพาะเพ่ิมเติมในการสรรหา
บุคคลากรปกติ ( พิจารณาตามกรอบกฎหมายท่ีเปนไปได)  เชน
การกําหนดทักษะดานเทคโนโลยี   ทักษะการวิเคราะหและแกไข
ปญหา  การคิดแบบนวัตกรรม การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ Big 
Data  ควบคูกับทักษะตามภารกิจของกรม     

2.โครงการ Join Team  ปภ4.0   
เปนโครงการอบรมบุคลากรท่ีเขามาใหม  เพ่ือใหมีความรูและ
ทักษะในสายงานการจัดการและปองกันสาธารณภัย  และการใช
เทคโนโลยีเพ่ือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตรท่ี 2
ยกระดับบุคลากรใหมี
ขีดความสามารถ
ขับเคล่ือน ปภ.4.0 
 

กลยุทธท่ี 2.1 ยกระดับ
บุคลากรใหมีขีดความ 
สามารถสูง ปภ.4.0 
 

- มีการดําเนินการทบทวน สามารถ
ออกแบบสาระหลักสูตรอบรมบุคลากร
4.0ไดท้ัง 7 กลุม  ภายใน 1 ปภายหลัง
งานวิจัยสิ้นสุด  

- โครงการท่ี 2 – โครงการท่ี7  ตัวชี้วัดจาก
จํานวนท่ีเขารับการอบรมในแตละกลุม  
และตัวชี้วัดจากการประเมินภายหลังการ
อบรมมีการปรับเปลี่ยนสู Digital 
Culture เพียงใด   
 

กลุมเปาหมายในการยกระดับคือกลุมบุคลากรเดิมสองพันกวาคน ท่ี
แยกเปนกลุมตางๆ 6 กลุม  และกลุมภาคี เครือขาย  ภาคประชา
สังคม ( เลือกเทาท่ีจําเปนและสามารถทําไดกอน)    
1.โครงการผลักดันใหสถาบันพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยใหเปนศูนยกลางพัฒนาบุคลากร 4.0 
2.โครงการทบทวนพัฒนาหลักสูตร ปภ.4.0 

เปนการออกแบบหลักสูตรอบรมในการเพ่ิมทักษะบุคลากรในกลุม
ตางๆ เพ่ือเปนการ Upskillหรือ Reskill ท่ีชวยขับเคลื่อน ปภ.4.0  
จํานวน 6 กลุม  ไดแก  กลุมผูบริหารระดับสูง  ผูอํานวยการกอง 
ผูทํางานสายนโยบายและผลงานวิชาการ  ผูทํางานดานบริการ   



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 

 
 

       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๑๐๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
- สามารถดําเนินการอบรมตามหลักสูตรท่ี

ระบุไวภายในสองป อยางนอยกลุมละ 1 
รุน   

- สําหรับการฝกอบรมวิชาชีพ ปกติ 
(ของเดิม ) ไมเสนอตัวชี้วัด 

 

ผูทํางานสายงานปฏบิัติงาน  ผูทํางานสายเทคโนโลยี ผูท่ีเปนภาคี
เครือขาย  สาระในการอบรมแตละหลักสูตร  จําแนกไดใน 2 
ลักษณะคือ สาระเนื้อหาของสายงานการบริหารจัดการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (ของเดิม) และสาระการอบรมพัฒนา
ทักษะเพ่ือสรางความรูความเขาใจดานดิจิทัล ไดแก  เนื้อหา 
Digital Mindset/  Digital  Knowledge / Digital Skill/Teach 
& Learn/Find & Use/Create & Innovative  /Digital Risk & 
wellbeing  หลังจากกําหนดและออกแบบหลักสูตรไดแลว  จึง
แยกเปนกิจกรรมเฉพาะ  ดังนี้   

3. โครงการผูบริหารปภ.4.0 
4. โครงการผูอํานวยการ4.0 
5. โครงการผูทํางานสายนโยบายและผลงานวิชาการ  4.0 
6.โครงการผูทํางานดานบริการ  4.0 
7.โครงการผูปฏิบัติงาน 4.0 
8.โครงการผูปฏิบัติงานเทคโนโลย4ี.0 
9.โครงการพัฒนาเครือขาย4.0 
10.โครงการพัฒนาระบบสมรรถนะของตําแหนงใหสอดคลองกับ ปภ.

4.0  
11.โครงการพัฒนาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4.0 

กลยุทธท่ี 2.2 พัฒนานัก

นวัตกรรม ปภ.4.0 

 

- จํานวนนักนวัตกรรม ปภ.4.0 
- แผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือยกระดับสูการ

เปนนักนวัตกรรม ปภ.4.0 

1.โครงการพัฒนานักนวัตกรรม ปภ.4.0  
(Innovator 4.0) 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 

 
 

       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๑๐๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ปภ.4.0 
 

กลยุทธท่ี 3.1สรางทีมปภ. 
ทีมไทยแลนด 4.0 ย่ังยืน 
 

- รอยละของอัตราการลาออก/โอนยายไป
ยังหนวยงานอ่ืน(นอกกรมฯ) เม่ือเทียบกับ
ปท่ีผานมา 

- มีเแอพพลิเคชั่นในการสื่อสารท่ีคนปภ.
สามารถเลาเรื่อง พูดคุย สื่อสารกันได  

- มีการจัดงานพบปะ แลกเปลี่ยน เสวนา 
เลาเรื่องกันไดกระจายไปตามศูนยท้ัง 18 
แหง หรือกระจายไปจังหวัดตางๆ   

- มีโครงการท่ีจะเพ่ิมขีดความสามารถเปน
กลุม แนวราบมากข้ึน (ทดแทนกันได)      

1. โครงการทบทวนศึกษาแนวทางการจายคาตอบแทนท่ีเปนธรรม
ใหกับตําแหนงงาน 
เปนโครงการใหม  ท่ีเปนขอพิจารณาท่ีบุคลากรเสนอในการ
รวบรวมขอมูล การทบทวนยังตองพิจารณาทบทวนขอกฎหมายท่ี
เก่ียวของไปดวยกัน 

2. โครงการบอกกลาวเลาเรื่องครอบครัวปภ. 
เปนโครงการใหมท่ีเปดพ้ืนท่ีใหบุคลากรปภ.ไดพบปะ พูดคุย  
เสริมสรางความสัมพันธระหวางกันทุกลุมงาน ท้ังสวนกลาง สวน
ภูมิภาค  ท้ัง 18 ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 18 แหง  
ซ่ึงอาจเวียนไปจัดการพบปะในรูปแบบเสวนา แลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณ หรือเปนการจัดงานท่ีมีกิจกรรมรวมกัน  ซ่ึงอาจ
ออกแบบใชสือ่ดิจิทัลเปนสื่อกลางในการติดตอสานสัมพันธ   เชน
การสรางแอพลิเคชั่นบานคนปภ.  ท่ีสามารถเสนอความคิดเห็น
อยางไมเปนทางการ  แตใชเปนขอมูลในการรับทราบ รับฟง แกไข
ปญหาบางเรื่องท่ีสําคัญท่ีสงผลตอขวัญกําลังใจของบุคลกรได 

3. โครงการ HR สัญจร สรางปภ.4.0 แข็งแกรง 
เปนโครงการเชิงรุกท่ีดูแล บริการบุคลากรของกรมอยางท่ัวถึง  

4. โครงการ Work Life Balance ปภ.   
โครงการนี้มุงใหเกิดการทบทวนเพ่ิมคุณภาพในชีวิตการทํางานท่ี
ทุมเทเสียสละ  ทํางาน ตลอดและไมสามารถจะลางานไดแมจะมี
วันเวลาใหพักไดก็ตาม  ซ่ึงปญหาเกิดจากการท่ีระดับผูอํานวยการ
ศูนยหรือหัวหนางานท่ีตองรับผิดชอบงานในพ้ืนท่ี  ตองเฝาระวัง
เหตุการณเกือบตลอด   ขอพิจารณาในการดําเนินโครงการคือการ



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
พัฒนาคนในพ้ืนท่ีท่ีสามารถเปนผูรับผิดชอบและตัดสินใจได    
ความกังวลใจของบุคลากรประกอบกับการไมสามารถไปพักผอน
ได ทําใหขาดสมดุลของการทํางานและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในระดับ
หนึ่ง 
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บทที่ 6 

สรุปการสรางความรูความเขาใจใหแกบุคลากรของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนวยงานและภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของในการเตรียมพรอมรับการขับเคลื่อน 

ปภ.๔.๐ และขอเสนอแนะ 

 

1. สรุปการสรางความรูความเขาใจ 

สําหรับการสรางความรูความเขาใจใหแกบุคลากรของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหนวยงาน

และภาคสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของในการเตรียมพรอมรับการขับเคลื่อนปภ. ๔.๐ ทางท่ีปรึกษาไดจัดการประชุม

เชิงปฏิบัติการและการประชุมสัมมนารับฟงความคิดเห็นตั้งแตเริ่มดําเนินการจนสิ้นสุดโครงการ รวม

ท้ังหมด 7 ครั้ง สรุปไดดังตอไปนี้ 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ และสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรกรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย เพ่ือประโยชนในการยกรางแผนปฏิบัติการ ปภ. ๔.๐ และผลักดันการขับเคล่ือน ปภ. ๔.๐                     

ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ ในวันจันทรท่ี 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร

ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (บางพูน)  โดยมีผูเขารวมประชุมท้ังสิ้น 56 คน  

๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นของผูบริหารระดับผูอํานวยการสํานัก/ศูนย/

กอง/หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และหัวหนาหนวยงาน เพ่ือรวมกําหนด

ทิศทาง ปภ. ๔.๐ ในวันจันทรท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ สถาบันพัฒนา

บุคลากรดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (บางพูน) โดยมีผูเขารวมประชุมท้ังสิ้น 56 คน  

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการและสรางความรูความเขาใจใน HR ๔.๐ ใหกับบุคลากรกองการ

เจาหนาท่ี และผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในวันพฤหัสบดีท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 13.00-

16.30 น. ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (บางพูน) จํานวนผูเขารวม

ประชุม 61 คน  

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการและเสริมสรางความรูความเขาใจใหแกบุคลากรและผูเกี่ยวของ               

ในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรีในวันพฤหัสบดีท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ หองประชุมศาลากลางจังหวัดชลบุรี 

จํานวนผูเขารวมประชุม 50 คน 

5. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นบุคลากร ปภ. และผูมีสวนเกี่ยวของ                   

(สวนราชการ ทองถ่ิน เอกชน ประชาสังคม และประชาชนในพ้ืนท่ี) ในวันพฤหัสบดีท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ.

2561 เวลา 09.00-13.00 น. ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (บางพูน) 

จํานวนผูเขารวมประชุม 50 คน  
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6. การประชุมเชิงปฏิบัติการและเสริมสรางความรูความเขาใจใหแกบุคลากรและผูเกี่ยวของใน

พ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานีในวันพฤหัสบดีท่ี 17 มกราคม พ.ศ.2562 ณ หองประชุมศูนยเขตปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวนผูเขารวมประชุม50 คน 

7. การประชุมสัมมนารับฟงความคิดเห็นแผนพัฒนา ปภ.4.0 และแนวทางปฏิบัติการตาม

แผนพัฒนา ปภ.4.0 ภายใตโครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการเปน 

ปภ.4.0 ในวันพฤหัสบดีท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2562 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(บางพูน) จํานวนผูเขารวมประชุม 68 คน 

กลาวโดยสรุปจากการรวบรวมขอมูลในการประชุมเชิงปฏิบัติการท้ัง 6 ครั้ง พบวา ผูบริหาร  

บุคลากร ผูท่ีเก่ียวของ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม นักวิชาการมีความเห็นวากรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยวามีสถานะการดําเนินการท่ีแตกตางกันออกไป  

จากกลุมผูบริหาร บุคลากรในกรมฯ กลุมบุคลากรและเจาหนาท่ีปฏิบัติท่ัวไป  กลุมผูท่ีเก่ียวของ  

และกลุมเจาหนาท่ี บุคลากร ผูท่ีเก่ียวของในภูมิภาค มีความเห็นวา กรมมีสถานะเปน 3.0 เปนรอยละ 

47.5 รอยละ 58.49 รอยละ 20.68 รอยละ 81.48 และรอยละ 21.43 ตามลําดับมีคาเฉลี่ยเทากับ 

45.92% ซ่ึงการระบุสถานะกรมฯเปน 3.0 เปนเพราะคิดวาการดําเนินงานของกรมฯปจจุบันมีลักษณะการ

จัดการสาธารณภัยท่ีเปนเชิงบูรณาการ โดยกรมปภ.ทําหนาท่ีเปนหนวยงานกลางดานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย ท่ีประสานความรวมมือกับภาคสวนท่ีเก่ียวของท้ังในและตางประเทศท่ีไมระบุเปน 4.0 เนื่องจาก

ปจจุบันมีการบูรณาการการทํางานของทุกภาคสวน, มีพระราชบัญญัติ/กฎหมายรองรับการปฏิบัติงาน และมี

การนําเทคโนโลยีมาใชในการทํางาน แตยังไมสามารถกาวสูมิติของการเปน 4.0 ได เนื่องจากยังประสบกับ

ปญหากําลังคนท่ีขาดความชํานาญในการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ มาใชในองคการ, การบูรณาการ

ขอมูลเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจยังมีไมมากพอ รวมถึงขาดการเชื่อมโยงขอมูล/เทคโนโลยีกับ

หนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของและยังไมสามารถสงเสริมใหเกิดความยั่งยืน ชุมชนพ่ึงตนเองในการลดความเสี่ยง

ภัยพิบัติตางๆ ยังมีลักษณะพ่ึงราชการอยางมาก   

กลุมบุคลากรและเจาหนาท่ีปฏิบัติท่ัวไป  กลุมผูท่ีเก่ียวของ  และกลุมเจาหนาท่ี บุคลากร รวมท้ังผูท่ี

เก่ียวของในภูมิภาคมีความเห็นวาสถานะการดําเนินงานของกรมเปน 2.0 เปนรอยละ 24.53% รอยละ 

51.72% และรอยละ 35.17% ตามลําดับ ดวยเหตุผลวากรมฯยังมีการบูรณาการหนวยงานและเครือขาย

ยังไมดีนัก การสื่อสารท่ีตรงกันและถูกตองยังไมเกิดข้ึนระบบขอมูลท่ีกระจัดกระจายหลายหนวยงาน ไม

นํามาเชื่อมโยงและทําเปนฐานขอมูลท่ีตรงกันและเปนเอกภาพไมเกิดข้ึน 
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2. ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอเชิงนโยบาย 

ขอเสนอการยกระดับให ปภ.4.0 นั้น ปจจัยท่ีสําคัญในการสรางความสําเร็จเบื้องตน คือ ผูบริหาร

ระดับนโยบายท่ีจะเปนผูกําหนดการตัดสินใจใหดําเนินการหรือขับเคลื่อนใดๆ ภายใตผลการศึกษาของ

งานวิจัยนี้ ซ่ึงการตัดสินใจดังกลาวอยูบนพ้ืนฐานของกฎหมาย เชน พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย พ.ศ.2550 ซ่ึงมีบางเรื่อง เชน โครงสรางตําแหนงงาน ความชํานาญวิชาชีพ คุณสมบัติบางอยาง

ท่ีการบรรจุแตงตั้ง ภาระงานตามระเบียบกฎหมายท่ีอาจแตกตางจากขอเสนองานวิจัยในการสรรหาบุคคล 

4.0 หรือประเด็นงบประมาณ การเบิกจายท่ีใชในการปฏิบัติจริง กับความจําเปนท่ีสามารถเบิกไดตามกรอบ

ของกฎหมายทําใหผูปฏิบัติงานตองรับภาระจายเงินเอง  

ขอเสนออีกประการในระดับนโยบาย คือ การสื่อสารถายทอดผลการศึกษางานวิจัยการสื่อสารสู

สาธารณะท้ังในรูปแบบ Digital telecommunication หรือ Online อ่ืนๆ เปนสิ่งจําเปนเพ่ือใหทุกคนใน

องคกรและเครือขายทราบวากรม ปภ.ขณะนี้อยูตรงจุดไหน และจะกาวเดินไปจุดใด สรางเปาหมายรวมและ

การมีสวนรวมของบุคลากรและภาคีเครือขาย 

 

ขอเสนอเชิงปฏิบัติการ 

การดําเนินการตามผลการศึกษาของแผนขางตนนั้น ข้ึนอยูกับการสรางการรับรู ความเขาใจ  

การฝกอบรมทักษะท่ีจําเปน ซ่ึงการมี Digital Culture ไมไดเกิดทันทีทันใด แตเปนการดําเนินการตอเนื่อง

ของกระบวนการท่ีจําตองมีการทบทวน การออกแบบ เพ่ือนําสิ่งท่ีเปน Action Plan ไปปฏิบัติใหเหมาะสม

กับสวนงาน พ้ืนท่ี หนวยงานท่ีเก่ียวของอีกดวย 

 

ขอเสนอในงานวิจัยตอไป 

การศึกษาวิจัย เรื่องโครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการเปน 

ปภ. ๔.๐ เปนการศึกษาท่ีมีเพ่ือยกรางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ ปภ.4.0 และแผนพัฒนาทรัพยากร

มนุษยและแผนปฏิบัติการ HR ปภ.4.0 ซ่ึงยังไมครอบคลุมท่ีนาจะไดมีการศึกษาตอไปในรายละเอียด เชน 

ศึกษาวิจัยการสรางระบบฐานขอมูลสาธารณภัยหนึ่งเดียวของประเทศไทย ศึกษาวิจัยการปรับปรุงกฎหมาย 

ระเบียบปฏิบัติของงานดานสาธารณภัย  
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กิจกรรม ชวงเวลา วิธีการดําเนินงาน 

คณะผูวิจัยประชุมรวมกับ ปภ. 

เพ่ือวางแผน 

เดือนท่ี 1  

และตลอดระยะเวลาท่ี

ดําเนินงานโครงการ 

การประชุมรวมกัน เพ่ือวางแผนการดําเนินงาน

ในกิจกรรมตางๆ ซ่ึงมีท้ังการประชุมท่ีเปน

ทางการ และ ไมเปนทางการ 

 

ศึกษาทบทวนนโยบาย ประเทศ

ไทย ๔.๐ ยุทธศาสตร ฯลฯ ท่ี

เก่ียวของ 

เดือนท่ี 1-3  

(23 ส.ค.-22 พ.ย.) 

ศึกษา รวบรวม วิเคราะหขอมูลเอกสาร หนังสือ

ราชการ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

วัตถุประสงค เพ่ือนําไปสูการจัดทําแนวทางการ

พัฒนาองคการ 

สัมภาษณผูบริหารระดับสูง เดือนกันยายน-ตุลาคม 

2561 

นัดหมายกับทีมงาน ปภ. เพ่ือขอเขาพบและ

สัมภาษณผูบริหารระดับสูง ไดแก อธิบดี และ 

รองอธิบด ี

วัตถุประสงค เพ่ือวางกรอบและทิศทาง 

ประชุมเชิงปฏิบัติการและอบรม

ใหบุคลากร ปภ. 

สถานท่ี: สถาบันพัฒนาบุคลากรดาน

ปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย (บางพูน) 

29 ต.ค. 61 

(เชา) 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ บุคลากร ปภ. จํานวน

ไมนอยกวา 50 คน  

วัตถุประสงค เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ และ

เกิดประโยชนในการยกรางแผนปฏิบัติการ ปภ. 

๔.๐ และผลักดันการขับเคลื่อน ปภ. ๔.๐ ให

บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

จัดประชุมระดมความคิดเห็น

ระดับผูอํานวยการสํานัก/ศูนย/

กอง/หน.ปภ.จังหวัด 

สถานท่ี: สถาบันพัฒนาบุคลากรดาน

ป อ ง กั น แ ล ะ บ ร ร เ ท า 

สาธารณภัย (บางพูน) 

29 ต.ค. 61 

(บาย) 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือระดมความคิดเห็น

ของระดับผูอํานวยการสํานัก/ศูนย/กอง/หน.ปภ.

จังหวัด จํานวนไมนอยกวา 50 คน  

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขาประชุม ไดรวมกัน

แสดงความคิดเห็นในการกําหนดทิศทาง ปภ. 

๔.๐ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการและอบรม

ให HR ปภ. 

สถานท่ี: กรมปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 

15 พ.ย. 61 

 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือระดมความคิดเห็น

ของบุคลากรกองการเจาหนาท่ี และผูท่ีเก่ียวของ 

จํานวนไมนอยกวา 50 คน  

วัตถุประสงค เพ่ือสรางความรูความเขาใจ และการ

แสดงความเห็นในมิติ HR ๔.๐ 
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กิจกรรม ชวงเวลา วิธีการดําเนินงาน 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและ

อบรมสรางความเขาใจใหแก

บุคลากร ผูเก่ียวของในพ้ืนท่ี : 

จังหวัดชลบุร ี

สถานท่ี: หองประชุมศาลากลาง 

จังหวัดชลบุรี 

 

22 พ.ย. 61 

 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหแกบุคลากรและผูท่ีมี

สวนเก่ียวของ จังหวัดชลบุรี จํานวน 50 คน  

วัตถุประสงค เพ่ือสรางความเขาใจและแสดง

ความคิดเห็นในการเปน ปภ.4.0 อันนําไปสูการ

สรางตนแบบถายทอดความรู 

จัดประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย  

เพ่ือระดมความเห็น 

สถานท่ี: สถาบันพัฒนาบุคลากรดาน

ปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย (บางพูน) 

6 ธันวาคม 2561 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการของผูมีสวนไดสวนเสีย

จากทุกภาคสวน (ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาสังคม) ไมนอยกวา 50 คน  

วัตถุประสงค เพ่ือระดมความคิดเห็น 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและ

อบรมสรางความเขาใจใหแก

บุคลากร ผูเก่ียวของในพ้ืนท่ี : 

จังหวัดสุราษฎรธานี 

สถานท่ี: หองประชุมองคการบรหิาร

สวนจังหวัดสุราษฎรธานี 

17  มกราคม  2562 

 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหแกบุคลากรและผูท่ีมี

สวนเก่ียวของ จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 50 คน 

วัตถุประสงค เพ่ือสรางความเขาใจและแสดง

ความคิดเห็นในการเปน ปภ.4.0 อันนําไปสูการ

สรางตนแบบถายทอดความรู 

จัดประชุมสัมมนารับฟงความ

คิดเห็นแผนพัฒนา ปภ.4.0 

และแนวทางปฏิบัติการตาม

แผนพัฒนา ปภ.4.0 

ภายใตโครงการศึกษาวิจัยเพ่ือ

พัฒนาแนวทางการพัฒนาองคกร

และบุคลากรสูการเปน ปภ.4.0 
สถานท่ี: สถาบันพัฒนา

บุคลากรดานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย (บางพูน) 

4 เมษายน 2562 จัดประชุมสัมมนารับฟงความคิดเห็นจาก

ผูทรงคุณวุฒิ และผูเขารวมประชุมสัมมนาท่ีมี

สวนเก่ียวของตางๆ ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคท อ ง ถ่ิน  ภ าคประชาสั งคม  และภาค

ประชาชนจํานวน 68 คน 

วัตถุประสงค เพ่ือนําเสนอผลการศึกษาและรับ

ฟงความคิดเห็นจากผูเขารวมประชุมสัมมนาถึง

แนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการเปน 

ปภ.4.0 
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1. การประชุมเชิงปฏิบัติการและสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นของผูบริหารระดับผูอํานวยการสํานัก/ศูนย/กอง/

หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และหัวหนาหนวยงาน 

วันจันทรท่ี 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (บางพูน) 

************************************************* 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง หนวยงาน 

1. นางภัชธนิตา  สดุดีพศิน  ผูตรวจราชการกรม  สํานักผูตรวจราชการกรม 

2. นายศุภภมิิตรเปาริก 

 

ผูอํานวยการศูนยเตือนภัยพิบัติ

แหงชาติ 

ศูนยเตือนภยัพิบัติแหงชาต ิ

3. นายสุวัฒน  พลับเพลิง นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

ศูนยเตือนภยัพิบัติแหงชาต ิ

4. นายยุทธนา  โพธ์ิศร ี นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติงาน ศูนยเตือนภยัพิบัติแหงชาต ิ

5. น.ส.ศิริวรรณ  จุลวนิชรัตนา 

 

ผูเช่ียวชาญดานการจดัการ 

สาธารณภัย 

กองสงเสริมการปองกันสาธารณภยั 

6. น.ส.ชัชดาพร  บุญพีระณัช 

 

ผูอํานวยการกองนโยบายปองกัน

และบรรเทาสาธารณภยั 

กองนโยบายปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

7. น.ส.อรอนงค มโนหรทัต 

 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

กองนโยบายปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

8. นายปวริศร  สาฉลาด 

 

รก. นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการพิเศษ 

กองชวยเหลือผูประสบภัย 

9. น.ส.มนัสฐนันท  มงคลรอย 

 

ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบ

บริหาร 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

10. นางกนิษฐาสุวรรณสินธุ 

 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

สํานักวิจัยและความรวมมือระหวาง

ประเทศ 

11. น.ส.วรรษมน  บูรณรัช 

 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ปฏิบัติการ 

สํานักวิจัยและความรวมมือระหวาง

ประเทศ 

12. นายณรงค มสุิกวงศ 

 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

กลุมคุมครองจริยธรรม 

13. นายพงษศักดิ์  ธีระกิตติวัฒนา  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร 

14. น.ส.รตันา  เพ็ชรไชย 

 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการพิเศษ 

กองคลัง 

15. น.ส.ณฐธนา  คงรตันชาต ิ ผูอํานวยการกองกฎหมาย กองกฎหมาย 
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16. น.ส.ดวงพร  เฉินบํารุง รก.นิติกรชํานาญการพิเศษ กองกฎหมาย 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง หนวยงาน 

17. นางสุภาวดี  สุธานนท 

 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ชํานาญการ 

กลุมตรวจสอบภายใน 

18. นางสุมิตรา นาแสวง 

 

ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตร  

แทน รก.ผูอํานวยการสถาบัน

พัฒนาบุคลากรดานการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภยั 

สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการ

ปองกันละบรรเทาสาธารณภัย 

19. นายวิทยา  จันทนเสนะ เลขานุการกรม สํานักเลขานุการกรม 

20. นางสโรชา  กันเน่ือง 

 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

สํานักเลขานุการกรม 

21. น.ส.พัลลรินทร  ภูกิจ 

 

ผูอํานวยการกองเผยแพร 

และการประชาสัมพันธ 

กองเผยแพรและการประชาสัมพันธ 

22. นายจุมพฏ  วรรณฉัตรสิริ ผูอํานวยการกองบูรณาการ 

ความปลอดภัยทางถนน 

กองบูรณาการความปลอดภัยทาง

ถนน 

23. นายสันติ  บุษบงทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

ศูนยอํานวยการบรรเทาสาธารณภยั 

24. นายปถินวิช  ละอองแกว 

 

ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตร 

และการจัดการ 

ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 1 ปทุมธานี 

25. นายชลัช  จิรมต ิ

 

ผูอํานวยการศูนยปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยัเขต 

ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 2 สพุรรณบุร ี

26. นายอุดมศักดิ์  ขาวหนูนา 

 

ผูอํานวยการศูนยปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยัเขต 

ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 4 ประจวบคีรีขันธ 

27. ร.ต.อ.ตนุพล  พันธสวัสดิ ์

 

รก.ผูเช่ียวชาญดานการ 

จัดการสาธารณภยั 

ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 5 นครราชสีมา 

28. น.ส.วัจนา  วัจนคุปต ผูเช่ียวชาญดานการจดัการ 

สาธารณภัย 

ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 6 ขอนแกน 

29. รอยเอกพงศชนกยิ่งวิริยะ รก.นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการพิเศษ 

ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 7 สกลนคร 

30. น.ส.ชนกนันท สอาด ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตร 

และการจัดการ 

ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 8 กําแพงเพชร 

31. นายบุญยิ่ง  คุมสุพรรณ ผูอํานวยการศูนยปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยัเขต 

ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 9 พิษณโุลก 

32. นางอัมพวัน วันวะนา นักวิเคราะหนโยบายและ 

แผนชํานาญการ 

ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 10 ลําปาง 

33. นายสิทธิพล  เสง่ียม ผูอํานวยการศูนยปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยัเขต 

ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 13 อุบลราชธานี 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง หนวยงาน 

34. นายสุรภาพ  พิพัฒนสุข 

 

ผูอํานวยการสวนปองกันฯ ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 14 อุดรธานี 

35. น.ส.สรุียพร  เมืองนาม 

 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการพิเศษ 

ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 16 ชัยนาท 

36. นายฉัตรณรงค ศริิพร ณ ราช

สีมา 

หัวหนาสํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด 

สํานักงานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดขอนแกน 

37. น.ส. สริิลักษณ สายหงษ นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

สํานักงานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดยโสธร 

38. นายธนกร  พูนติ้ม 

 

หัวหนาฝายสงเคราะห

ผูประสบภยั 

สํานักงานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดศรสีะเกษ 

39. น.ส.สภุลักษณ  บุญเกิด 

 

หัวหนากลุมงานยุทธศาสตร 

และการจัดการ 

สํานักงานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ 

40. นายอภิชัย  จําปานิล หัวหนาสํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด 

สํานักงานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม 

41. นายวิจารณ เหลาธรรมยิ่งยง 

 

หัวหนาสํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด 

สํานักงานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ 

42. น.ส.ทัศนีย  ศรสีวัสดิ ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

สํานักงานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดสระบุร ี

43. น.ส.อัญชลี  ปรญิญาขจร (แทน) หัวหนาสํานักงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภยัจังหวัด 

สํานักงานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 

44. นายณรงค  อิบโส 

 

หัวหนาสํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด 

สํานักงานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดนาน 

45. พันตรียุทธพงษ  วงศไชย 

 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

สํานักงานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดลําปาง 

46. นายหรรณพ  พุกจันทร หัวหนาสํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด 

สํานักงานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดพิษณโุลก 

47. นางปยะมาศ  พวกนอย 

 

นักวิชาการเงินและบัญชี 

ชํานาญการ 

สํานักงานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดพิจิตร 

48. นายสกล  นาสมวงศ 

 

หัวหนากลุมงานยุทธศาสตร 

และการจัดการ 

สํานักงานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดกําแพงเพชร 

49. นายกฤษณ แกวทองหลาง 

 

หัวหนากลุมงานยุทธศาสตร 

และการจัดการ 

สํานักงานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดเลย 

50. นายศิริศักดิ์ สกุลโสรัจจะ 

 

หัวหนาสํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด 

สํานักงานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดลพบุร ี

51. นายเดชา  เรืองออน รักษาการหัวหนาสํานักงานปองกัน สํานักงานปองกันและบรรเทา 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 

 
 

       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๑๒๒ 

 และบรรเทาสาธารณภยัจังหวัด สาธารณภัยจังหวัดราชบุร ี

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง หนวยงาน 

52. นายวิรัช เพ็ญจันทร 

 

รักษาการหัวหนาสํานักงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัด 

สํานักงานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดเพชรบุร ี

53. นายประทีป  บริบูรณรัตน 

 

หัวหนาสํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด 

สํานักงานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยธุยา 

54. นายปริวัชร  วัชรวิลา 

 

(แทน) หัวหนาสํานักงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภยัจังหวัด 

สํานักงานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม 

55. นายชํานาญ  แตงจุด 

 

หัวหนาสํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด 

สํานักงานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี 

56. นายพีรพงศ  หมื่นฟอง 

 

หัวหนาสํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด 

สํานักงานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดอางทอง 
 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 

 
 

       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๑๒๓ 

 

ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการและสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นของผูบริหารระดับผูอํานวยการสํานัก/ศูนย/กอง/

หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และหัวหนาหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 

 
 

       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๑๒๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 

 
 

       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๑๒๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 

 
 

       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๑๒๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 

 
 

       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๑๒๗ 

 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการและสรางความรูความเขาใจใน HR 4.0 และระดมสมองบุคลากรกองการ

เจาหนาท่ี และผูแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

วันพฤหัสบดีท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (บางพูน) 

************************************************* 

ผูเขารวมประชุม 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง หนวยงาน 

1. น.ส.ชนิดา  ทิมจรสั 

 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

สํานักงานเลขานุการกรม 

2. น.ส.ขวัญชนก  รัชมีฉาย เจาพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส กลุมตรวจสอบภายใน 

3. นายณัฐวรรธน  พรรังสรรค 

 

รก.นักวิเคราะหนโยบายและแผน

เช่ียวชาญ 

กองนโยบายปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 

4. นางอัจฉรา  บัวมาศ หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป กองกฎหมาย 

5. นายพิสุทธ์ิ  อนุรัตน นักวิทยาศาสตรชํานาญการ กองมาตรการปองกันสาธารณภัย 

6. น.ส.พัชรรส  สงวนศักดิ ์

 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการพิเศษ 

สํานักผูตรวจราชการกรม 

7. นายยุทธนา  โพธ์ิศร ี นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ศูนยเตือนภยัพิบัติแหงชาต ิ

8. นางกาญจนา  น่ิมทิม 

 

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร 

9. นางเบญจวรรณ  

ชยางกูรณ อยุธยา 

หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป กองเผยแพรและการประชาสัมพันธ 

10. น.ส.ปติพร  กองผาพา 

 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

กองสงเสริมการปองกันสาธารณภยั 

11. น.ส.รตันา เพ็ชรไชย นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการพิเศษ 

กองคลัง 

12. น.ส.เกษรินทร  พาณิชยาชีวะ 

 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

13. น.ส.อนัญญา  เทียนหอม 

 

หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป กองบูรณาการความปลอดภัย 

ทางถนน 

14. นางกนิษฐา สุวรรณสินธุ 

 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

สํานักวิจัยและความรวมมือระหวาง

ประเทศ 

15. นายณรงค  มสุิกวงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

กลุมงานคุมครองจริยธรรม 

 

16. นางณัฐปาลิน  เทียมเพ็ง หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป กองชวยเหลือผูประสบภัย 

17. น.ส.สุธาสินี  เลิศไกร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กองชวยเหลือผูประสบภัย 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 

 
 

       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๑๒๘ 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง หนวยงาน 

18. น.ส.ปรารีย  ยอดมณ ี ผูอํานวยการสวนทะเบียนประวัติ

และสิทธิประโยชน 

สวนทะเบียนประวัติและสิทธิ

ประโยชน : กองการเจาหนาท่ี 

19. นางพวงเพชร  กรรักษวิวัฒน 

 

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

พิเศษ 

สวนทะเบียนประวัติและสิทธิ

ประโยชน : กองการเจาหนาท่ี 

20. นางรุงทอง  จนัทนเสนะ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

 

สวนทะเบียนประวัติและสิทธิ

ประโยชน : กองการเจาหนาท่ี 

21. นางวาสนา  จรุงสิริทรัพย นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

 

สวนทะเบียนประวัติและสิทธิ

ประโยชน : กองการเจาหนาท่ี 

22. น.ส.ชาลินี  รุงเร ผูอํานวยการสวนสรรหาบรรจุแตงตั้ง สวนสรรหาบรรจุแตงตั้ง : กองการ

เจาหนาท่ี 

23. นางอุมาพร  ไวยเวทา นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการพิเศษ  

สวนสรรหาบรรจุแตงตั้ง : กองการ

เจาหนาท่ี 

24. นางสุรินทร  วงศวิไล นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการพิเศษ 

สวนสรรหาบรรจุแตงตั้ง : กองการ

เจาหนาท่ี 

25. น.ส.ประภาพรรณ  โสภา  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

 

สวนสรรหาบรรจุแตงตั้ง : กองการ

เจาหนาท่ี 

26. นายจตุรงค  สุขพัฒน ผูอํานวยการสวนวินัย สวนวินัย : กองการเจาหนาท่ี 

27. น.ส.เกศรินทร  กระแสเศียร นิติกรชํานาญการ สวนวินัย : กองการเจาหนาท่ี 

28. น.ส.มุจรินทร  สิงหธนะ นิติกรชํานาญการ สวนวินัย : กองการเจาหนาท่ี 

29. น.ส. มยุเรศ พงศทองเมือง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สวนวินัย : กองการเจาหนาท่ี 

30. นายบุญเลิศ  ยังเจรญิพร ผูอํานวยการสวนสวัสดิการ สวนสวัสดิการ : กองการเจาหนาท่ี 

31. นางปยวรรณ  โมรา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สวนสวัสดิการ : กองการเจาหนาท่ี 

32. นายสมบูรณ  จิวธนานพงษ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สวนสวัสดิการ : กองการเจาหนาท่ี 

33. นายพงศภัทร  โหตระกิตย นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สวนสวัสดิการ : กองการเจาหนาท่ี 

34. นายคม  ศรีเพ็ชร 

 

ผูอํานวยการสวนอัตรากําลัง 

และระบบงาน 

สวนอัตรากําลังและระบบงาน : กอง

การเจาหนาท่ี 

35. นายสมโภช  สุขเกษม 

 

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สวนอัตรากําลังและระบบงาน : กอง

การเจาหนาท่ี 

36. นายเกียรติศักดิ์  จุรเุทียบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สวนอัตรากําลังและระบบงาน : กอง

การเจาหนาท่ี 

37. น.ส.ฉวีวรรณ  มานพพันธ พนักงานนโยบายและแผนงาน สวนอัตรากําลังและระบบงาน : กอง

การเจาหนาท่ี 

38. น.ส.จันทรเพ็ญ  สุนทรเกต ุ หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป ฝายบรหิารท่ัวไป 

39. เรือตรีหญิงปรารถนา นิตยสมบูรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการพิเศษ  

 

ฝายบรหิารท่ัวไป 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 

 
 

       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๑๒๙ 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง หนวยงาน 

40. นางปนัดดา  ภูเจริญศลิป 

 

หัวหนา สนง.ปภ.หนองบัวลาํภู  

รักษาราชการแทนผูอํานวยการ

สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

41. น.ส.จันทิมา  มณเฑยีร ผูอํานวยการสวนอํานวยการ สวนอํานวยการ 

42. นายพลภัทร  เอกธนาพงศกร นักวิชาการคอมพิวเตอร 

ชํานาญการพิเศษ 

สวนอํานวยการ 

43. นายวินัย  เรืองเกษม นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ วปภ.วิทยาเขตปทุมธานี 

44. น.ส.สมบูรณ  มาลาลักษณ นายชางโยธาอาวุโส วปภ.วิทยาเขตปทุมธานี 

45. วาท่ี ร.ต.ศักดิด์า รัตนา 

 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ  

รักษาราชการแทน 

ผอ.วปภ. วิทยาเขตขอนแกน 

วปภ.วิทยาเขตขอนแกน 

46. นายสายณัห  กาวีวงศ ผอ.วปภ.วิทยาเขตเชียงใหม วปภ.วิทยาเขตเชียงใหม 

47. นายชัยธรณ  บุญมาเจริญวงษ ผอ.วปภ.วิทยาเขตปราจีนบุร ี วปภ.วิทยาเขตปราจีนบุร ี

48. นายบรรจง  โพธิวงค ผอ.วปภ.วิทยาเขตพิษณุโลก วปภ.วิทยาเขตพิษณุโลก 

49. นายประทีป  บุญสิทธ์ิ ผอ.วปภ.วิทยาเขตภูเก็ต วปภ.วิทยาเขตภูเก็ต 

50. นายบุญเรือง  หลงละลวด ผอ.วปภ.วิทยาเขตสงขลา วปภ.วิทยาเขตสงขลา 

51. น.ส.กัณฑณา  มะโนสิม 

 

หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 1 ปทุมธานี 

52. นางนันทวัน ดีล ี

 

หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 2 สุพรรณบุร ี

53. น.ส.สวณิช  ดีท่ีสุด หัวหนางานประจําสํานักงาน  

54. น.ส.ศรีอุบล  มีคณุ หัวหนางานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

 

55. น.ส.อรอนงค  มโนผลเกิด นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

 

56. น.ส.จิตรณภัสสร นัยวงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏบัิติ

การ 

 

57. น.ส.วิภาวดี  ศรีประไพ นักสงัคมสงเคราะหชํานาญการ  

58. น.ส.อารรีัตน  วิจิตรพัชรพล นคว. ชํานาญการ  

59. นายทวีป  ลิมปกรณวณิช นักวิชาการแผนแพรชํานาญการ  

60. นายปยะรมณ  อังคภาษกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

 

61. นางสุมิตรา  นาแสวง ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตร สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการ

ปองกันละบรรเทาสาธารณภัย 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 

 
 

       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๑๓๐ 

ภาพการประชุมเชิงการประชุมเชิงปฏิบัติการและสรางความรูความเขาใจใน HR 4.0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชัยณรงค  วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหเกียรติเปนประธานเปดการประชุมฯ 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 

 
 

       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๑๓๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมนําเสนอ ขอ 2. 

กลุมนําเสนอ ขอ 1 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 

 
 

       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๑๓๒ 

 

 

j hggg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมนําเสนอ ขอ 4. 

กลุมนําเสนอ ขอ 5 

กลุมนําเสนอ ขอ 3 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 

 
 

       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๑๓๓ 

3. การประชุมสัมมนารับฟงความคิดเห็นแผนพัฒนา ปภ.4.0 และแนวทางปฏิบัติการตามแผนพัฒนา 

ปภ.4.0  

วันพฤหัสบดีท่ี 4 เมษายน 2562 เวลา 13.00 16.30 น. 

ณ หองจอมพล  วิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี 

สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมปองกันละบรรเทาสาธารณภัย 

************************************************* 

ผูเขารวมประชุม 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง หนวยงาน 

1. นายคม  ศรีเพ็ชร ผูอํานวยการสวนอัตรากําลัง 

และระบบงาน 

กองการเจาหนาท่ี 

2. นายบุญเลิศ  ยังเจรญิพร ผูอํานวยการสวนสวัสดิการ กองการเจาหนาท่ี 

3. นางพวงเพชร  กรรักษวิวัฒน นักทรัพยากรบุคคล 

ชํานาญการพิเศษ 

กองการเจาหนาท่ี 

4. นางจิรฐา  ขุมเงิน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กองการเจาหนาท่ี 

5. น.ส.เกศรินทร  กระแสเศียร นิติกรชํานาญการ กองการเจาหนาท่ี 

6. นายสมโภช  สุขเกษม นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กองการเจาหนาท่ี 

7. นายเกียรติศักดิ์  จุรเุทียบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองการเจาหนาท่ี 

8. นางกัญญา  ไมจันทร พนักงานประจําสํานักงาน กองการเจาหนาท่ี 

9. นางนุชนาถ  ประสพทรัพย ผูอํานวยการสวนเลขานุการ

คณะกรรมการดานสาธารณภัย 

กองนโยบายปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 

10. น.ส.อรอนงค  มโนหรหัต นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

กองนโยบายปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 

11. นายชัชวาลย  อังคภากรณกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

12. นายทรรศน  ปุนวงศ รก.นักวิเทศนสมัพันธ 

ชํานาญการพิเศษ 

สํานักวิจัยและความรวมมือระหวาง

ประเทศ 

13. น.ส.อนงคณภัษ  บุญลาภ นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการพิเศษ 

สํานักวิจัยและความรวมมือระหวาง

ประเทศ 

14. น.ส.สไุลลักษณ  แบงลาภ รก.นักวิชาการคอมพิวเตอร 

ชํานาญการพิเศษ 

ศูนยเตือนภยัพิบัติแหงชาต ิ

15. นายพณัตสิรรค  ไชยชนะ นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

ศูนยเตือนภยัพิบัติแหงชาต ิ

16. นางสุมิตรา  นาแสวง ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตร 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

17. น.ส.อารรีัตน  วิจิตรพัชรผล รก.นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการพิเศษ 

สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 

 
 

       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๑๓๔ 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง หนวยงาน 

18. น.ส.รุงมณัฑกาญจน สุข

วิญญาณ 

นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ชํานาญการพิเศษ 

สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

19. นายทวีป  ลิมปกรณวนิช นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ 

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

20. น.ส.วิภาวี  ศรีประไพ นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ 

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

21. น.ส.จิตรณภัสสร  นอยวงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ปฏิบัติการ 

สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

22. นางยุพา  ทิพยเสถียร นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการพิเศษ 

กองชวยเหลือผูประสบภัย 

23. นายวิศรุตม ปาละคเชนทร นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

กองชวยเหลือผูประสบภัย 

24. นายพงษศักดิ์  ธีระกิตติวัฒนา ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร 

25. นายนํ้ามนต  ตาลลักษณ 

 

นักวิทยาศาสตรชํานาญการ ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร 

26. นางศุภราพร  จักรมานนท ผูตรวจราชการกรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยั 

สํานักผูตรวจราชการกรม 

27. นายณัชนนท  สนประเสริฐ 

 

ผูตรวจราชการกรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยั 

สํานักผูตรวจราชการกรม 

28. นายมนตชัย  มโนสมุทร ผูตรวจราชการกรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยั 

สํานักผูตรวจราชการกรม 

29. น.ส.ปติพร  กองผาพา นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

กองสงเสริมการปองกันสาธารณภยั 

30. นายดรณัภพ  ดีอุดมวงศา 

 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

กองสงเสริมการปองกันสาธารณภยั 

31. นายสมศักดิ์  คลายคลึง 

 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เขต 1 ปทุมธานี 

32. น.ส.สุจติรา  อุปมา นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

สํานักงานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดนนทบุร ี

33. นายประเสรฐิ  รวยปอม นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 

34. น.ส.ชมพูนุช  ดลสุขเลิศ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบ

บริหาร 

กรมทรัพยากรนํ้า 

35. น.ส.วันทนีย  บํารุงรักษา นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

กรมทรัพยากรนํ้า 



โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร สูการเปน ปภ.๔.๐ 

 
 

       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๑๓๕ 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง หนวยงาน 

36. นางกาญจนา  วรดิเรก นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการพิเศษ 

กรมอุตุนิยมวิทยา 

37. น.ส.วรินทรพร  นีลดานุวงศ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

พิเศษ 

กรมอุตุนิยมวิทยา 

38. 

 

พ.ต.ท.ชุมพล  บุญประยูร อุปนายสามยกสมาคมฝายวิชาการ สมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณ

ภัยแหงประเทศไทย 

39. ดร.สินีมาส  สรอยครี ี ผูอํานวยการฝายพัฒนาองคความรู

และทักษะ 

สมาคมอาสาสมัครบรรเทา 

สาธารณภัยแหงประเทศไทย 

40. นายกมล  ยังทาโพธ์ิ ผูอํานวยการสวนปองกันการกอ

วินาศกรรม สํานัก 10 

สํานักขาวกรองแหงชาติ  

41. นายศุภกิจ  ประยูรหาญ นักการขาวปฏิบัติการ สํานักขาวกรองแหงชาติ  

42. นายกร  ดีล ี หัวหนาฝายปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 

สํานักงานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร 

43. นายกิตติธัชดวงทอง 

 

นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

44. น.ส.พรพิมล  พ่ึงพฤฒินันท นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

สํานักงานนโยบายและแผนการ

ขนสงและจราจร 

45. นางสุนิษฐิดา  เพชรดวง ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานบรรเทา

ทุกขและประชานามัยพิทักษ  

สภากาชาดไทย 

46. น.ส.แนงนอย  จุไธสงค ผูชํานาญการพิเศษ พยาบาล 7 สภากาชาดไทย 

47. นางวรรณวิมล  เข่ือนวัง พยาบาล 6 สภากาชาดไทย 

48. นายอัตถพงษ  ฉันทานุมัติ ผูเช่ียวชาญดานวิเคราะห

สถานการณนํ้า 

สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ

49. นายฐนโรจน  วรรัฐประเสริฐ ผูอํานวยการกลุมวิเคราะห 

และตดิตามสถานการณนํ้า 

สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ

50. น.ส.อรญา  เขียวคุณา ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตร กรมชลประทาน 

51. นางนิติยาภรณ  หิรญันิรมล นักประชาสัมพันธ 

ชํานาญการพิเศษ 

กรมประชาสัมพันธ 

52. นายสิฏฐิพงษ  สุรยิกานต นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

กรมสงเสรมิการเกษตร 

53. นายมนตเทพ อัตตสิินทยา นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

กรมสงเสรมิการเกษตร 

54. 

 

นายชัยวัตร  รัตนคงวิพุธ วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศนและ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ(กสทช.) 

55. น.ท.สุทธิ  ทรงดาวเรือง หน.ผบพ.กบภ.สนผ.กร.ทอ. กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 
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       สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา ๑๓๖ 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง หนวยงาน 

56. พ.ต.อ.ประสงค  ศิริทิพยวานิช ผกก.กลุมงานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยัและสิ่งแวดลอม 

สํานักงานยุทธศาสตรตาํรวจ 

57. พล.ต.กฤษณะ  วัชรเทศ รองผูอํานวยการศูนยประสาน 

การปฏิบัติท่ี 1 กอ.รมน. 

กองอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 

58. พ.อ.จิรศักดิ์  พรรังสฤษฎ ผูชวยผูอํานวยการศูนยประสาน 

การปฏิบัติท่ี 1 กอ.รมน. 

กองอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 

59. น.ท.ทรัพยอนันต  เทศแจม หัวหนาแผนกธุรการและกําลังพล 

ศฝภ.นทพ. 

หนวยบัญชาการทหารพัฒนา 

60. พ.ต.ธนพล  ศิริพันธ ประจํา ผปจว.กกร.นทพ. หนวยบัญชาการทหารพัฒนา 

61. พันเอกเกียรติศักดิ์  สุรยิะโยธิน รองหัวหนาสวนกิจการพิเศษ  

ฝายกิจการพลเรือน ศูนยบรรเทา 

สาธารณภัยกองทัพบก 

กองทัพบก 

62. นายฐิติกร  เศวตนันทน รองผูจัดการ มูลนิธิรวมกตัญ ู

63. น.ส.ณฐยา  ชนะเดช หัวหนางานสงเคราะหผูประสบภยั มูลนิธิราชประชานุเคราะหในพระ

บรมราชูปถัมป 

64. นายสมศักดิ์  บุญสูง ผูชํานาญการสงเคราะหผูประสบภยั มูลนิธิราชประชานุเคราะห 

ในพระบรมราชูปถัมป 

65. นายธีระยุทธ  เพชรแกว เจาหนาท่ีกูภัย มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง 

66. นายธีรศักดิ์  อยูฤทธิชัย เจาหนาท่ีกูภัย มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง 

67. นายถาวร  พาเช้ือ ผช.หน.แผนกศูนยฝกอบรม 

มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง 

มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง 

68. นายณัฐธัญ ละอองทอง ผูจัดการสวนปฏิบัติการบริหาร 

ภาวะฉุกเฉิน 

บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด เอ็นไว

รอนเมนทอล เซอรวิส จํากัด 
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ภาพการประชุมสัมมนารับฟงความคิดเห็นแผนพัฒนา ปภ.4.0 

และแนวทางปฏิบัติการตามแผนพัฒนา ปภ.4.0  
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ภาพประชุมสัมมนารับฟงความคิดเห็นแผนพัฒนา ปภ.4.0 

และแนวทางปฏิบัติการตามแผนพัฒนา ปภ.4.0  
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ภาคผนวก ข รายชื่อทีมที่ปรึกษา 
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รายช่ือคณะที่ปรึกษา 

 

 

๑. ผูชวยศาสตราจารยปณรส  มาลากุล ณ อยุธยา  หัวหนาโครงการ 

(คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

๒. ผูชวยศาสตราจารย ฉัตรมงคล  แนนหนา นักวิจัย 

(คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)  

๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วลัยพร  รัตนเศรษฐ นักวิจัย 

(คณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย)  

๔. อาจารยสมศักดิ์ วานิชยาภรณ นักวิจัย 

(คณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย) 

๕. อาจารยสุชาวดี เดชทองจันทร ลิมปนนาคทอง นักวิจัย 

(คณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย) 
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