
โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพดา้นการลดความเสยีงจากภยัพิบติั
จงัหวดัอ่างทอง  สิงหบ์รุ ีและนครนายก

พ.ศ.2560-2561

ดําเนินการโดย

สาํนกังานบรรเทาทกุขแ์ละประชานามยัพิทกัษ ์สภากาชาดไทย

รว่มกบั 

IFRC และ OFDA-USAID



สํานักงานบรรเทาทกุขแ์ละประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  

ไดส้่งเสริมใหด้าํเนินงานชมุชนพรอ้มรับภัยพิบัติอย่างต่อเนืองมาตังแต ่ 

ปี 2546 จนถึงปัจจบุัน

งานชมุชนพรอ้มรับภัยพิบัติ (CBDRR)เป็นการส่งเสริมชมุชนใน

พืนทีเสียงใหม้ีการเตรียมความพรอ้มรับมือกับภยัพิบัติ โดยประชาชนใน

ชมุชนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดาํเนินการทกุขนัตอน ตังแต่ระยะก่อน

เกิดภยั สามารถดาํเนนิการไดอ้ย่างเป็นระบบเมอืเกิดภยั และลดผลกระทบ

จากภยัพิบตัทีิเกิดขนึ โดยใชท้รพัยากรทีมีอยู่ในพืนทีใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

เพราะชมุชนเป็นด่านแรกทีตอ้งเผชิญกับภยัพิบัติ การส่งเสริมใหช้มุชนมี

ความเขม้แข็ง ตระหนกัตอ่ภยัอันตราย ร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมทาํ โดย

ใชก้ระบวนการลดความเสียงจากภยัพิบัติอย่างเป็นระบบจนนาํไปสู่ความ

เขม้แข็ง ปลอดภยั สามารถลดผลกระทบจากภยัพิบตัทีิเกิดขนึ

งานชมุชนพรอ้มรบัภยัพิบติั



เป็นโครงการทีสํานักงานบรรเทาทกุขแ์ละประชานามัยพิทักษ ์

สภากาชาดไทย ร่วมกับ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสียววง

เดือนแดงระหว่างประเทศ (The International Federation of Red 

Cross and Red Crescent Societies: IFRC) องคก์ารเพอืการพฒันา

ระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) โดยไดร้ับการ

สนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานช่วยเหลือภัยพิบัติแห่ง

สหรัฐอเมริกา (Office of United States Foreign Disaster 

Assistance: OFDA) และ OFDA-USAID 

โครงการเสริมสรา้งศกัยภาพ
ดา้นการลดความเสียงจากภยัพิบติั 



สํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ ์

สภากาชาดไทย ร่วมกบั สหพันธส์ภากาชาดและสภาเสียว

วงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) และOFDA-USAID 

ดาํเนนิโครงการเสริมสรา้งศักยภาพดา้นการลดความเสียง

จากภัยพิบัติ  ในพืนที 3 จังหวัด คือ จังหวัดอ่างทอง 

จังหวัดสิงห์บรีุ และจังหวัดนครนายก ชมุชน จํานวน 11 

ชมุชน และโรงเรียน จาํนวน 10 โรง

โครงการเสริมสรา้งศกัยภาพ
ดา้นการลดความเสียงจากภยัพิบติั 



โครงการฯ นี เป็นโครงการทีดาํเนินการในพืนทีเสียง ทีไดร้ับผลกระทบ

จากอทุกภยัในพืนทีราบลุม่ภาคกลางทีเคยไดร้บัผลกระทบจากอทุกภยัใน

อดีตทีผา่นมา ใน 3 จงัหวัด จาํนวน 11 ชมุชน และ โรงเรียน จาํนวน 10 

โรง เริมดําเนินการตังแต่ เดือนมิถนุายน 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 

2561 ประกอบดว้ย

1. อําเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง จํานวน 7 ชมุชน คือ 
• ตาํบลไผจ่าํศีล จาํนวน 2 ชมุชน คือ หมูที่ 2 หมูที่ 6  

• ตาํบลบางจัก จาํนวน 1 ชมุชน คือ หมูที่ 7 

• เทศบาลตาํบลท่าชา้ง จาํนวน 1 ชมุชน คือ หมูที่ 1-6 

• ตาํบลยีลน้ จาํนวน 1 ชมุชน คือ  หมูที่ 5 

• ตาํบลไผว่ง จาํนวน 1 ชมุชน คือ หมูที่ 2

• ตาํบลสีรอ้ย จาํนวน 1 ชมุชน คือ หมูที่ 1

ชมุชนทีดําเนินโครงการ



2. จงัหวัดสิงหบ์รีุ จาํนวน 3 ชมุชน คือ หมูท่ ี4  หมูท่ี 6 

หมูท่ี 7 ตาํบลประศกุ อาํเภออินทรบ์รีุ จงัหวดัสิงหบ์รีุ

3. จงัหวัดนครนายก จาํนวน 1 ชมุชน คือ หมูท่ ี14  

ตาํบลบางออ้ อาํเภอบา้นนา จงัหวัดนครนายก

ชมุชนทีดาํเนนิโครงการ



ลําดับ ชุมชน โรงเรียน ทตีงั

1 หมูท่ี 7 บ้านบางจกั ราษฏร์นิยมวิทยา ตําบลบางจกั อําเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอา่งทอง

2 หมูท่ี 1 บ้านคลองขนาก ชมุชนวดันําพ ุ(นําพิพิทยาคาร) ตําบลสีร้อย อําเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอา่งทอง

3 หมูท่ี 1 – 6 บ้านท่าช้าง สนิทวิทยา ตําบลท่าช้าง อําเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง

4 หมูท่ี 2 บ้านมะขาม วิเศษชยัชาญวิทยาคม ตําบลไผ่จําศีล อําเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง

5 หมูท่ี 6 บ้านจวน วิเศษไชยชาญ (ตนัติวิทยาภมิู) ตําบลไผ่จําศีล อําเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอา่งทอง

6 หมูท่ี 5 บ้านอบทม อบทมวิทยาประชานกุลู ตําบลยีล้น อําเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอา่งทอง

7 หมูท่ี 2 บ้านไผ่วง ไผ่วงวิทยา ตําบลไผ่วง อําเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอา่งทอง

8 หมูท่ี 5 บ้านปลาไหล วดัปลาไหล ตําบลประศกุ อําเภออินทร์บรีุ จงัหวดัสิงห์บรีุ

9 หมูท่ี 6 บ้านต้นหว้า วดัเสือข้าม ตําบลประศกุ อําเภออินทร์บรีุ จงัหวดัสิงห์บรีุ

10 หมูท่ี 7 บ้านม้า - ตําบลประศกุ อําเภออินทร์บรีุ จงัหวดัสิงห์บรีุ

11 หมูท่ี 14 บ้านบางอ้อใหม่ เลขธรรมกิตตวิิทยาคม ตําบลบางอ้อ อําเภอบ้านนา จงัหวดันครนายก

พ้ืนที่ดําเนินกิจกรรมชุมชนเตรียมพร อมรับภยัพิบัติและโรงเรียนเตรยีมพร อมรับภัยพิบตัิ
     



ตารางแสดงระยะเวลาการดาํเนนิกิจกรรมชุมชนพร อมรบัภยัพิบตัิและโรงเรยีนพร อมรบัภยัพิบตัิ
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สํารวจ คัดเลือกชุมชนและโรงเรยีนเป  าหมายดําเนินโครงการ

ช้ีแจงการดําเนินโครงการแก  จังหวดั และผู  เก่ียวข  อง ฯลฯ

สร างความสัมพันธ กับประชาชนในชุมชน โรงเรยีน

จัดการอบรมให  ความรู แกนนําชุมชนพร อมรบัภัยพิบัติ

จัดการอบรมให  ความรู แกนนําโรงเรยีนพร อมรบัภัยพิบัติ

จัดต้ังคณะกรรมการชุมชนพร อมรบัภัยพิบัติ

จัดต้ังคณะกรรมการโรงเรยีนพร อมรบัภัยพิบัติ

ประเมินความเส่ียงชุมชนและจัดทําแผนชุมชนพร อมรบัภัยพิบัติ

ประเมินความเส่ียงชุมชนและจัดทําแผนโรงเรยีนพร อมรบัภัยพิบัติ

พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนพร อมรบัภัยพิบัติ

พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการโรงเรยีนพร อมรบัภัยพิบัติ

จัดกิจกรรมปรบัภูมิทัศน  เพ่ือลดความเส่ียงภัยในโรงเรยีน

จัดกิจกรรมเผยแพร ความรู การลดความเส่ียงภัยในโรงเรยีน

จัดกิจกรรมสร างความตระหนักการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติในชุมชน

จัดการฝ  กซ  อมแผนชุมชนเตรยีมพร อมรบัภัยพิบัติ

จัดการฝ  กซ  อมแผนโรงเรยีนเตรยีมพร อมรบัภัยพิบัติ

ประเมินผลชุมชนและโรงเรยีนเตรยีมพร อมรบัภัยพิบัติ

จัดทํารายงาน สรปุผลการดําเนินโครงการ

ป พศ. 2560 ป พศ. 2560
กิจกรรม



โรงเรียนทีดาํเนนิโครงการ 10 โรงเรียน

1. โรงเรียนวิเศษชยัชาญวิทยาคม หมู ่2 ตาํบลไผจ่าํศีล อาํเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดั

อ่างทอง 

2. โรงเรียนวิเศษไชยชาญ (ตนัตวิิทยาภมู)ิ หมู ่6 ตาํบลไผจ่าํศีล อาํเภอวิเศษชยัชาญ 

จงัหวดัอ่างทอง

3. โรงเรียนไผว่งวิทยา หมู่ 2 ตาํบลไผว่ง อาํเภอวิเศษชยัชาญ  จงัหวัดอ่างทอง

4. โรงเรียนวัดอบทม(อบทมวิทยาประชานกุลู) หมู ่5 ตาํบลยลีน้ อาํเภอวิเศษชยัชาญ 

จงัหวดัอ่างทอง 

5. โรงเรียนราษฎรน์ยิมวิทยา หมู ่7 บา้นบางจกั อาํเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง

6. โรงเรียนชมุชนวดันาํพ ุ(นาํพพุิทยาคาร) หมู ่1 บา้นคลองขนาก 3 ตาํบลสรีอ้ย 

อาํเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวัดอ่างทอง 

7. โรงเรียนสนทิวิทยา หมู ่5 เทศบาลตาํบลทา่ชา้ง อาํเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 

8. โรงเรียนวัดเสือขา้ม หมู่ 7 ตาํบลประศกุ อาํเภออินทรบ์รีุ จังหวัดสงิหบ์รีุ

9. โรงเรียนวัดปลาไหล หมู ่3 ตาํบลประศกุ อาํเภออินทรบ์รีุ จังหวัดสงิหบ์รีุ

10.โรงเรียนเลขธรรมกติตวิิทยาคม หมูท่ี 14 บา้นบางออ้ใหม ่ตาํบลบางออ้ อาํเภอบา้น

นา จงัหวดันครนายก



การดาํเนนิโครงการฯ ใชก้ระบวนการชมุชนพรอ้มรับภยัพิบตัิ ตามแนวคิด

การลดความเสียงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชมุชนเป็นฐาน  8 ขนัตอน  ของ

สภากาชาดไทย

โครงการเสริมสรา้งศักยภาพดา้นการลดความเสยีงจากภยัพิบตั ิ

ขนัตอนที 1  การคัดเลือกพนืทีเป้าหมาย

ขนัตอนที 2 ชแีจงโครงการและสรา้งสมัพนัธก์บัชมุชน

ขนัตอนที 3 อบรมแกนนาํชมุชนพรอ้มรับภยัพิบตัิ

ขนัตอนที 4 จดัตงัคณะกรรมการและอนกุรรมการชมุชนพรอ้มรบัภยัพิบตัิ

ขนัตอนที 5 ประเมินความเสยีงอย่างมีส่วนร่วมของชมุชน การจดัทาํแผน

                เตรียมพรอ้มรับภยัพิบตัแิละแผนตอบสนองตอ่ภาวะฉกุเฉิน

ขนัตอนที 6 พฒันาศกัยภาพของคณะกรรมการและอนกุรรมการชมุชน

ขนัตอนที 7 ฝึกซอ้มแผนโตะ๊และฝึกซอ้มแผนตอบสนองตอ่ภาวะฉกุเฉิน

ขนัตอนที 8 การประเมินผลการดาํเนนิงานของชมุชนและสง่มอบชมุชน

                พรอ้มรับภยัพิบตัใิหก้บัหนว่ยงานหลกัในพืนที





โดยประสานกับหน่วยงานทีเกียวขอ้งในพืนทีเสียงทกุระดับ แจง้

วัตถปุระสงค ์เป้าหมาย เพือคดัเลือกพืนทีเป้าหมายตามเกณฑ ์ดงันี

1.1 เป็นชมุชนทีมีประวตักิารเกิดภยัใน 10 ปี ทีผา่นมา มีความถีในการเกิดภยั

1.2 ชมุชนยินดีและพรอ้มทีจะเขา้ร่วมกิจกรรมอย่างตอ่เนอืง

1.3 มีการสนบัสนนุจากหนว่ยงานภาครฐัและหนว่ยงานทีเกยีวขอ้งในพืนที

1.4 เป็นชมุชนทียงัไมม่ีหนว่ยงานหรือองคก์ารใดดาํเนนิงานดา้นชมุชนพรอ้มรบั 

      ภยัพิบตัอิย่างเต็มรปูแบบ

ขนัตอนที 1  การคดัเลือกพืนทีเป้าหมาย (Community Selection)



การคดัเลือกพืนทีเป้าหมาย 
ประสานงานคดัเลือกพืนที ณ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ (ตนัติวิทยาภมู)ิ  ตาํบลไผ่จาํ

ศีล อาํเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 

• นายรณชยั จิตวิเศษ รองผูว้า่ราชการจงัหวดัอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิด 

• นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผูช้่วยผูอ้ํานวยการสาํนักงานบรรเทาทกุขแ์ละ

ประชานามยัพิทกัษ ์สภากาชาดไทย กล่าวความเป็นมาของโครงการ 
• ผูแ้ทนจากเหลา่กาชาดจงัหวดัอ่างทอง

•  ผูแ้ทนจากอาํเภอวิเศษชยัชาญ

• ผูแ้ทนจากเทศบาลตาํบลท่าชา้ง

• ผูแ้ทนจากสาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัอ่างทอง 

• ผูแ้ทนโรงเรียนวิเศษชยัชาญวิทยาคม

• โรงเรียนวดัอบทม

•  โรงเรียนสนิทวิทยา และสือมวลชน จาก ช่อง ๓ เดลินิวส ์เคเบิลทีวี เขา้ร่วม

ในครงันดีว้ย



ประชมุกบัผูบ้ริหารโรงเรียนเป้าหมายประชมุกบัผูบ้ริหารโรงเรียนเป้าหมาย



เป็นขนัตอนการชแีจงรายละเอียดการดาํเนนิงานและสรา้งความสมัพันธ ์ความ

เขา้ใจอันดีกบัชมุชน รวมทงัศึกษาและทาํความเขา้ใจสภาพทวัไปของชมุชน โดย

มี นายปริญญา เขมะชติ นายอาํเภอวิเศษชยัชาญ ใหก้ารตอ้นรับและร่วมหารือ 

ณ ทีวา่การอาํเภอวิเศษชยัชาญ

ขนัตอนที 2 ชีแจงโครงการและสรา้งสมัพนัธก์บัชมุชน 
(Program orientation and establish relationship with

background to truly understand about the community.)

ขนัตอนที 2 ชีแจงโครงการและสรา้งสมัพนัธก์บัชมุชน 
(Program orientation and establish relationship with

background to truly understand about the community.)



ชีแจงโครงการฯ สํารวจพืนทีและเก็บขอ้มลูพืนฐานชมุชน 
 อําเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง

ชีแจงโครงการฯ สํารวจพืนทีและเก็บขอ้มลูพืนฐานชมุชน 
 อําเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง



ขนัตอนท ี3 อบรมแกนนาํชมุชนพรอ้มรับภยัพิบัต ิ
Conduct VCA training for Communities leaders/volunteers.)
ขนัตอนท ี3 อบรมแกนนาํชมุชนพรอ้มรับภยัพิบัต ิ
Conduct VCA training for Communities leaders/volunteers.)

การอบรมแกนนําชมุชนพร้อมรับภัยพิบัติ ซึงเป็นการอบรมเชิง

ปฏิบตักิาร เพือใหช้มุชนมคีวามรู ้ทกัษะ ในการประเมินความเสยีง

อย่างมีส่วนร่วม มีความตระหนัก โดยการมีส่วนร่วมของชมุชนใน

การดาํเนนิงานดา้นภยัพิบัติ



อบรมแกนนําชมุชนพรอ้มรบัภยัพิบติัอบรมแกนนําชมุชนพรอ้มรบัภยัพิบติั



อบรมแกนนําชมุชนพรอ้มรบัภยัพิบติัอบรมแกนนําชมุชนพรอ้มรบัภยัพิบติั



ขนัตอนที 4 จดัตงัคณะกรรมการและอนกุรรมการชมุชนพรอ้มรบัภยัพิบติั      
Set up communities committees

ขนัตอนที 4 จดัตงัคณะกรรมการและอนกุรรมการชมุชนพรอ้มรบัภยัพิบติั      
Set up communities committees

สนบัสนนุใหช้มุชนตงัคณะกรรมการชมุชนพรอ้มรับภยัพิบตัิ โดยการนาํเสนอ

โครงสรา้งคณะกรรมการ บทบาทหนา้ที ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

และอนกุรรมการ โดยชมุชนเสนอชอืผูที้มีความเหมาะสม



จดัตงัคณะกรรมการและอนกุรรมการชมุชนพรอ้มรบัภยัพิบติั จดัตงัคณะกรรมการและอนกุรรมการชมุชนพรอ้มรบัภยัพิบติั 



ขนัตอนที 5 ประเมินความเสยีงอยา่งมีสว่นรว่มของชมุชน 
การจดัทําแผนเตรยีมพรอ้มรบัภยัพิบติัและแผนตอบสนองต่อภาวะฉกุเฉิน

Vulnerability Capacity analysis and develop DRR plan/ CP/DP

ขนัตอนที 5 ประเมินความเสยีงอยา่งมีสว่นรว่มของชมุชน 
การจดัทําแผนเตรยีมพรอ้มรบัภยัพิบติัและแผนตอบสนองต่อภาวะฉกุเฉิน

Vulnerability Capacity analysis and develop DRR plan/ CP/DP

ประเมินความเสยีงอย่างมีส่วนรวมของชมุชนโดยใชเ้ครืองมือประเมินความ

เสียง(HVCA)แล้วนําข ้อมูลมาวิ เคราะห์ความเสียง และจัดทําแผน

เตรียมพรอ้มรบัภยัพิบตัิและแผนตอบสนองตอ่ภาวะฉกุเฉินของชมุชน



ประเมินความเสยีงอยา่งมีสว่นรว่มของชมุชน 



การจดัทําแผนเตรยีมพรอ้มรบัภยัพิบติัและแผนตอบสนองต่อภาวะฉกุเฉิน



การจดัทําแผนเตรยีมพรอ้มรบัภยัพิบติัและแผนตอบสนองต่อภาวะฉกุเฉิน



ขนัตอนที 6 พฒันาศกัยภาพของคณะกรรมการและอนกุรรมการชมุชน
Capacity Building for the community

ขนัตอนที 6 พฒันาศกัยภาพของคณะกรรมการและอนกุรรมการชมุชน
Capacity Building for the community

เป็นการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและอนุกรรมการ ในเรืองต่างๆ ที

เหมาะสมตามความจาํเป็น รวมถึงการอบรมอาสาสมคัรบรรเทาภยัตามแผนของ

ชมุชน และสง่เสริมใหช้มุชนหาแหลง่สนบัสนนุดา้นอปุกรณแ์ละงบประมาณ เชน่

• การปฐมพยาบาลเบืองตน้ 

• การกูชี้พกูภ้ยั

• การชว่ยชวิีตและความปลอดภยัทางนาํ

• การดแูลดา้นจิตใจและการคลายเครียด

• การสรา้งเครืองขา่ยและการประสานงาน

• ระบบการแจง้เตือนภยั

• การจดัตงัศนูยอ์พยพ

• การจดัไปดงูานนอกสถานที



อบรมการปฐมพยาบาลเบืองตน้อบรมการปฐมพยาบาลเบืองตน้



อบรมการปฐมพยาบาลเบืองตน้อบรมการปฐมพยาบาลเบืองตน้



อบรมการช่วยชีวิตและความปลอดภยัทางนําอบรมการช่วยชีวิตและความปลอดภยัทางนํา



อบรมการช่วยชีวิตและความปลอดภยัทางนําอบรมการช่วยชีวิตและความปลอดภยัทางนํา



โครงการผ ูส้งูวยัพรอ้มรบัภยัพิบติัโครงการผ ูส้งูวยัพรอ้มรบัภยัพิบติั



• การรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์

• การปลกูฝังวฒันธรรมดา้นความปลอดภยั

• การสง่เสริมใหอ้งคก์รทกุภาคสว่นมีส่วนร่วม

การปลกุจิตสาํนกึ

Raising awareness

การปลกุจิตสาํนกึ

Raising awareness

การปลุกจิตสํานึก หมายถึง กระบวนการสือสารเพือแจ้งข่าวสารแก่

สาธารณชน ทําใหเ้กิดการรับรูแ้ละตระหนักถึงภัย ความเสียงจากภัย 

รวมถึงวิธีการในการปฏิบัติเพือป้องกัน หลีกเลียงหรือลดผลกระทบ

ในทางลบทีอาจเกิดจากภยัพิบัติ เชน่ 



กจิกรรมปลกุจิตสาํนกึ (Activities to raise awareness)กจิกรรมปลกุจิตสาํนกึ (Activities to raise awareness)



กจิกรรมปลกุจิตสาํนกึ (Activities to raise awareness)กจิกรรมปลกุจิตสาํนกึ (Activities to raise awareness)



ขนัตอนที 7 ฝึกซอ้มแผนโตะ๊และฝึกซอ้มแผนตอบสนองต่อภาวะฉกุเฉิน
Table Top Exercise and Communities Drills

ขนัตอนที 7 ฝึกซอ้มแผนโตะ๊และฝึกซอ้มแผนตอบสนองต่อภาวะฉกุเฉิน
Table Top Exercise and Communities Drills



ฝึกซอ้มแผนโตะ๊และฝึกซอ้มแผนตอบสนองต่อภาวะฉกุเฉินฝึกซอ้มแผนโตะ๊และฝึกซอ้มแผนตอบสนองต่อภาวะฉกุเฉิน



ฝึกซอ้มแผนโตะ๊และฝึกซอ้มแผนตอบสนองต่อภาวะฉกุเฉินฝึกซอ้มแผนโตะ๊และฝึกซอ้มแผนตอบสนองต่อภาวะฉกุเฉิน



ฝึกซอ้มแผนโตะ๊และฝึกซอ้มแผนตอบสนองต่อภาวะฉกุเฉินฝึกซอ้มแผนโตะ๊และฝึกซอ้มแผนตอบสนองต่อภาวะฉกุเฉิน



ฝึกซอ้มแผนโตะ๊และฝึกซอ้มแผนตอบสนองต่อภาวะฉกุเฉินฝึกซอ้มแผนโตะ๊และฝึกซอ้มแผนตอบสนองต่อภาวะฉกุเฉิน



ขนัตอนที 8 การประเมินผลการดําเนินงานของชมุชนและสง่มอบชมุชน
พรอ้มรบัภยัพิบติัใหก้บัหน่วยงานหลกัในพืนที

เป็นการประเมินผลการดาํเนินงานชมุชนพรอ้มรับภัยพิบัติ ตามเกณฑ์

มาตรฐานของสภากาชาดไทย และส่งมอบชมุชนพืนทีดาํเนินงานใหก้ับ

หน่วยงานหลักในพืนที รวมถึงการแลกเปลียนประสบการณ์และถอด

บทเรียน ติดตามผลเพือผลกัดนัใหม้ีการนาํแผนชมุชนพรอ้มรับภยัพิบัต ิ

ผนวกเขา้กับแผนและนโยบายของหน่วยงานระดับทอ้งถินและระดับ

จงัหวัด

ถึงแมว่้าไดส้่งมอบชมุชนคืนใหห้น่วยงานทีเกียวขอ้งในพืนทีแลว้ก็ตาม   

ก็ยังมีการติดตามการดาํเนนิงานของชมุชนเป็นประจาํทกุปี เพือเป็นการ

ติดตามการดําเนินงานกิจกรรมชมุชนพรอ้มรับภัยพิบัติใหเ้กิดความ

ยงัยืน



โครงการเสริมสรา้งศักยภาพดา้นการลดความเสยีงจากภยัพิบตัิ

พิธีสง่มอบ

โครงการเสริมสรา้งศักยภาพดา้นการลดความเสยีงจากภยัพิบตัิ



พิธีสง่มอบ

โครงการเสริมสรา้งศักยภาพดา้นการลดความเสยีงจากภยัพิบตัิ

พิธีสง่มอบ

โครงการเสริมสรา้งศักยภาพดา้นการลดความเสยีงจากภยัพิบตัิ



พิธีสง่มอบ
โครงการเสริมสรา้งศักยภาพดา้นการลดความเสยีงจากภยัพิบตัิ

พิธีสง่มอบ
โครงการเสริมสรา้งศักยภาพดา้นการลดความเสยีงจากภยัพิบตัิ



โครงการเสริมสรา้งศักยภาพดา้นการลดความเสยีงจากภยัพิบตัิ

พิธีสง่มอบ

โครงการเสริมสรา้งศักยภาพดา้นการลดความเสยีงจากภยัพิบตัิ



พิธีสง่มอบ
โครงการเสริมสรา้งศักยภาพดา้นการลดความเสยีงจากภยัพิบตัิ

พิธีสง่มอบ
โครงการเสริมสรา้งศักยภาพดา้นการลดความเสยีงจากภยัพิบตัิ



ติดตามประเมินผล
โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพดา้นการลดความเสยีงจากภยัพิบติั

ติดตามประเมินผล
โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพดา้นการลดความเสยีงจากภยัพิบติั



ป้ายโครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพดา้นการลดความเสียงจากภยัพิบติัป้ายโครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพดา้นการลดความเสียงจากภยัพิบติั



ผลสําเร็จของการดาํเนินโครงการ
- ชุมชนได้รับประสบการณ์ในการดาํเนินโครงการ

ชุมชนพร้อมรับภัยพบิัต ิเกิดแนวคดิในการลดความ

เสียงจากภยัพบิัติโดยพงึพาตนเองก่อน

- ชุมชนมีโอกาสในการได้รับสงิของสร้างศักยภาพ

- ชุมชนรู้จักสภากาชาดไทย IFRC และ USAID และ
มีความสัมพันธ์ทดีีกับคณะทาํงาน

- ชุมชนรู้ระบบ ขันตอนการประสานกับภาคีเครือข่ายที

เกยีวข้องเพมิขนึ 



ปัญหาอุปสรรคการดาํเนินโครงการ

- ภาระงานมาก อัตรากาํลังน้อย ประสบการณ์หัวหน้าทมีน้อย

- ชุมชนให้เวลาการดาํเนินโครงการน้อย โดยมากมักสะดวก

ช่วงครึงวันเช้า และผู้ ร่วมกิจกรรมมักเป็นผู้ สูงอายุ

- ชุมชนมาร่วมกิจกรรมมากเฉพาะเวลาผู้บริหารร่วมกิจกรรม

- ชุมชนต้องการพัฒนาศักยภาพในด้านทไีม่ใช่ความชาํนาญ

ของคณะทาํงาน

- ความไม่ชัดเจนของข้อตกลงการดาํเนินงาน เช่น รูปแบบของ

การฝึกซ้อมแผนชุมชน

- ระเบียบด้านการเงินการบัญชีกาํกับสองเกณฑ์ปฏบิัต ิแม้จะมี

งบประมาณแต่ไม่สามารถมอบสิงทเีป็นความต้องการจริง 



ข้อเสนอแนะ

- วางแผน บริหารการปฏิบัตงิานชุมชนและรร ให้ใช้เวลาอย่าง

เตม็ประสิทธิภาพ 

- ประสานการปฏิบตังิานใกล้ชิดกับเหล่ากาชาดจังหวัด       

นักปกครอง ผู้นําท้องถนิ 

- กาํหนดข้อตกลงการดาํเนินโครงการ เช่น การเตรียมซ้อม

แผนแบบบรูณาการ 

- ศึกษาระเบียบให้ชัดเจนก่อนการวางแผนดาํเนินงาน

- ศึกษาความรู้ด้าน DRR ทเีป็นปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนาคตเพอืวางแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมให้สอดคล้อง

กัน






