แผนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนางานด้านข้อมูลสาธารณภัย
และการปฏิบัติงาน EOC ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ ปภ. เขต
1. หลักการและเหตุผล
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีแผนงานในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านข้อมูลสาธารณภัย
ของศูนย์ ปภ. เขต เพื่อพัฒนาบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้สนับสนุนการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ และมีความรู้ความ
เข้าใจถึงการทำงานในระบบการบัญชาการเหตุการณ์ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านข้อมูลสาธารณภัยแก่
ส่วนกลางและจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการขับเคลื่อนปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลสาธารณภัยเป็นรูปธรรมและเกิดการประสาน
สอดคล้องกันระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประสานติดตามสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
มีศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสาธารณภัยในระดับกลุ่มจังหวัดตามเขตการรับผิดชอบของ ศูนย์ ปภ. เขต ทั้ง 18 เขต
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเข้าข้อมูล สาธารณภัยเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน และสั่งการ และสามารถ
พัฒนาไปสู่การจัดทำฐานข้อมูลสาธารณภัยของประเทศให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการเริ่มต้นในการ
พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center : EOC) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จึงได้สั่งการตามนัยหนังสือ ที่ มท 0624/ว726 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 ให้ ศูนย์ ปภ. เขต ดำเนินการ ดังนี้
(1) กำกับ ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ และติดตามจังหวัดให้รายงาน
ข้อมูลเข้าสู่ระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสาธารณภัย nirapai.disaster.go.th ประจำวัน ให้ถูกต้องครบถ้วนและ
รวดเร็ว (2) จัดทำรายงานสาธารณภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบประจำสัปดาห์และประจำเดือน โดยรายงานประจำ
สัปดาห์ ให้จัดส่งรายงานทุกวันศุกร์ รายงานประจำเดือนทุกเดือน ให้ จัดส่งรายงานไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน
โดยใช้สถิติจากระบบข้อมูลสาธารณภัย ปภ. ในการจัดทำรายงานประกอบ และ (3) ร่วมจัดทำฐานข้อมูลสาธารณภัย
ของประเทศ ประกอบด้วยข้อมูล อาทิเช่น ข้อมูลพื้นที่และพื้นที่เสี่ยงประเภทภัยต่าง ๆ กลุ่มคนเปราะบาง
สิ่งสาธารณูปโภค สิ่งสาธารณประโยชน์ เศรษฐกิจ การศึกษา และข้อมูลด้านทรัพยากร ตามแผนงานที่กำหนด
พร้อมทั้งรวบรวมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนเผชิญเหตุประเภทภัยต่าง ๆ ของจังหวัด
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านข้อมูลสาธารณภัยสำหรับศูนย์ ปภ. เขต
มีประสิทธิภาพ อธิบดีจึงมอบหมายให้สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง จัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการ
พัฒนางานด้านข้อมูลสาธารณภัยและการปฏิบัติงาน EOC ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ ปภ. เขตที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อเพิ่มทักษะให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
2. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในด้านการจัดการข้อมูล ให้ศูนย์ ปภ. เขต สามารถปรับใช้ต่อการปฏิบัติงาน
ด้านข้อมูลสาธารณภัยและพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center :
EOC) ที่มีข้อมูลสาธารณภัยที่มีคุณภาพ สามารถใช้ในการบริหารจัดการสาธารณภัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. กลุ่มเป้าหมาย
บุคคลากรของศูนย์ ปภ. เขต ที่ได้รับมอบหมายด้านข้อมูล ทั้ง 18 เขต อย่างน้อยแห่งละ 2 คน และผู้
ที่สนใจ

-24. วิธีการในการดำเนินการ
จัดสื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านทางระบบออนไลน์ VDO Conference / การ live สดการสอน / จัดทำ
และเผยแพร่ VDO Clip รายวิชา
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคคลากรของศูน ย์ ปภ. เขต ทั้ง 18 เขต มี ความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการเป็น
ผู้สนับสนุนการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ และมีความรู้ในระบบการบัญชาการเหตุการณ์ ให้สามารถสนับสนุน
การปฏิบัติงานในด้านข้อมูลสาธารณภัยแก่ส่วนกลางและจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
****************************************************************************************************************

หัวข้อและขอบเขตองค์ความรู้
1. การใช้งานระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสาธารณภัย : ระยะเวลา 2 ชั่วโมง
ขอบเขต
1.1 ความรู้เกี่ยวกับระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสาธารณภัย
1.2 การใช้งานระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสาธารณภัย
วิธีการ บรรยาย แนะนำการใช้ระบบ และตอบข้อซักถาม
2. การแจ้งเตือนภัย/การติดตามข้อมูล/การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ : ระยะเวลา 2 ชั่วโมง
ขอบเขต
2.1 ความรู้เกี่ยวกับการติดตามเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัย
2.2 แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือนภัย และการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์
2.3 การใช้งานระบบแจ้งเตือนภัย
วิธีการ บรรยาย แนะนำการใช้ระบบ และตอบข้อซักถาม
3. แนวความคิดและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ EOC : ระยะเวลา 2 ชั่วโมง
ขอบเขต
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบ ICS
3.2 การปฏิบัติงานของส่วนอำนวยการ หน่วยสถานการณ์
วิธีการ บรรยาย และตอบข้อซักถาม
4. การจัดทำฐานข้อมูลสาธารณภัย / CIMS : ระยะเวลา 2 ชั่วโมง
ขอบเขต
4.1 ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล
4.2 แนวคิดของระบบ CIMS
4.3 ประโยชน์และการใช้งานระบบ CIMS
วิธีการ บรรยาย แนะนำการใช้ และตอบข้อซักถาม

-35. การใช้งานแผนที่ : ระยะเวลา 8 ชั่วโมง
ขอบเขต
5.1 แนวคิดและประโยชน์ต่อการใช้งานแผนที่
5.2 ข้อแนะนำการสร้างแผนที่เพื่อใช้ในการนำเสนอข้อมูล
วิธีการ บรรยาย แนะนำการใช้ และตอบข้อซักถาม
6. ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ และการจัดทำรายงานประกอบการตัดสินใจ : ระยะเวลา 2 ชั่วโมง
ขอบเขต
6.1 ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
6.2 เทคนิคการจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
วิธีการ บรรยาย และตอบข้อซักถาม
7. ข้อมูลเพื่อการประเมินความต้องการความช่วยเหลือ (DANA) : ระยะเวลา 2 ชั่วโมง
ขอบเขต
7.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินความต้องการความช่วยเหลือ (DANA)
7.2 ข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดทำการประเมินความต้องการความช่วยเหลือ (DANA)
7.3 เทคนิควิธีในการจัดเก็บข้อมูล
วิธีการ บรรยาย และตอบข้อซักถาม
8. ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์พักพิง : ระยะเวลา 2 ชั่วโมง
ขอบเขต
8.1 แนวคิดเกี่ยวกับศูนย์พักพิง
8.2 ข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องและจำเป็นต่อการจัดทำการประเมินความต้องการความช่วยเหลือ (DANA)
วิธีการ บรรยาย แนะนำการใช้ และตอบข้อซักถาม
9. คลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ : ระยะเวลา 2 ชั่วโมง
ขอบเขต
9.1 แนวคิดเกี่ยวกับคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ
9.2 ประโยชน์และการใช้งานระบบคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ
วิธีการ บรรยาย แนะนำการใช้ และตอบข้อซักถาม
10. EOC/ผู้กำกับควบคุมพื้นที่ / บกปภ.ช. (ส่วนหน้า) : ระยะเวลา 2 ชั่วโมง
ขอบเขต
10.1 แนวคิดเกี่ยวกับ EOC/ผู้กำกับควบคุมพื้นที่/บกปภ.ช. (ส่วนหน้า)
10.2 ข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้งานใน EOC
วิธีการ บรรยาย และตอบข้อซักถาม
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กำหนดการ
แผนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนางานด้านข้อมูลสาธารณภัย
และการปฏิบัติงาน EOC ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ ปภ. เขต
ที่

ความรู้/วิชา

การใช้งานระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล
สาธารณภัย (ศอ.)
การแจ้งเตือนภัย/การติดตามข้อมูล/
2 การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์
(ศภช.)
แนวความคิดและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ EOC
3
(ศอ.)
การจัดทำฐานข้อมูลสาธารณภัย/CIMS
4
( ทส. )
1

5 การใช้งานแผนที่ ( มส. และ ศอ. )
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ และการ
จัดทำรายงานประกอบการตัดสินใจ ( ศอ. )
ข้อมูลเพื่อการประเมินความต้องการความ
7
ช่วยเหลือ (DANA) ( สว. )
6

8 ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์พักพิง ( สพบ. )
9 คลังข้อมูลสาธารณภัย ( ทส. )
10

EOC/ผู้กำกับควบคุมพื้นที่/บกปภ.ช. (ส่วน
หน้า) ( ศอ. )

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

วันที่ 5
วันที่ 12
วันที่ 19
วันที่ 26
วันที่ 3, 10,
17 และ 24
วันที่ 7
วันที่ 14
วันที่ 21
วันที่ 4
วันที่ 18

จำนวน
ชั่วโมง
2
ชั่วโมง
2
ชั่วโมง
2
ชั่วโมง
2
ชั่วโมง
8
ชั่วโมง
2
ชั่วโมง
2
ชั่วโมง
2
ชั่วโมง
2
ชั่วโมง
2
ชั่วโมง
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คำแนะนำในการรับการถ่ายทอดองค์ความรู้
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้เพื่อส่งเสริมการทำงานให้กับบุคลากร
ศูนย์ ปภ. เขต เพื่อปรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดจัดในวันศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ช่วงเดือน
มิถุนายน - กันยายน 2563 ผ่านระบบ VDO Conference
✓ สำหรับบุคลากรของศูนย์ ปภ. เขต ที่มีความสนใจ สามารถเข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้
ได้ไม่จำกัดจำนวนรายวิชา
✓ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานการปฏิบัติงานด้านข้อมูลสาธารณภัย ของแต่ละ
ศูนย์ ปภ. เขต ให้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนการ
โดยให้ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ดำเนินการ ดังนี้
1. ลงทะเบียนผ่านคิวอาร์โค้ดนี้ โดยระบุข้อมูลให้ครบถ้วน
(หากภายหลังมีความสนใจเรียนเพิ่ม ให้สมัคร
ลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง)
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับการถ่ายทอด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนการถ่ายทอด
องค์ ค วามรู้ จะได้ ร ั บ วุฒ ิบัตรจากกรมป้ องกั น
และบรรเทาสาธารณภัย

2. ให้ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทำแบบทดสอบ (Pre – test) ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันของการเรียน
ของในแต่ละวิชาตามคิวอาร์โค้ดนี้

3. เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามกำหนดการ
4. จัดทำแบบทดสอบ และแบบประเมิน ภายหลังการถ่ายทอดความรู้
หมายเหตุ
- ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้จะต้องเป็นผู้มีบัญชีใช้งาน Gmail เพื่อลงทะเบียนและทำข้อสอบ
- กำหนดการอาจมี การเปลี ่ ยนแปลงตามความเหมาะสม หากมี การเปลี ่ ยนแปลงกรมป้ องกั น
และบรรเทาสาธารณภัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อสอบถาม
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