
ผนวก 

แบบรายงาน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

ชื่อผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)  การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้      

ค าส าคัญ   การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย                        . 

1. เกริ่นน า 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงานในอดีต 

 การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ เป็นปฏิบัติการทางเรือนอกเหนือจากสงคราม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจ
หลักของ กรม กสพ .ฐท .สส . โดยขณะปฏิบัติภารกิจจะ ขึ้นตรงกับหน่วยปฏิบัติการหลักในพื้นที่ ประสบภัย          
เช่น  ทรภ.๑, ทรภ.๒ เป็นต้น  ที่ผ่านมาการปฏิบัติภารกิจก่อนปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ยังไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน  ต่อมาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานแต่ยังไม่มี โอกาสน าไปใช้งาน จนกระท่ัง เมื่อต้น
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กรม กสพ .ฐท.สส. ได้รับมอบภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ในพ้ืนที่ จว .ชุมพร 
และ จว.นครศรธีรรมราช และมีโอกาสได้น าคู่มือปฏิบัติงานที่ได้จัดท าไว้แล้วน าไปใช้งาน และทบทวนเพ่ือปรับปรุง
ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน                                                                        . 

สภาพทั่วไป 

 กรม กสพ .ฐท .สส .  จัดก าลังพลเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ในพ้ืนที่  จว .ชุมพร และ                 
จว.นครศรีธรรมราช เป็นการช่วยเหลือกรณีเร่งด่วนเพื่อฟ้ืนฟูและซ่อมแซมบ้านของประชาชนที่ได้รับความเสียหาย
จากอุทกภัย                                                                             . 

ลักษณะส าคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

 จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นคู่มือภาษาไทย  เพ่ือให้ก าลังพลทุกระดับชั้น สามารถท าความเข้าใจได้
โดยง่าย  และมีการรวบรวมข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติ งาน ตลอดจน การประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่
ประสบอุทกภัย   

วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

 เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในอนาคต                               

เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

  ร้อยละของจ านวนประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือส าเร็จตามสั่งการของ ศบภ.ทร.    

และ/หรือ  

 



ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

 ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ       

2. ล าดับขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมพัฒนา Flow Chart (แผนภูมิ) ของ วิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(กรณี จว.นครศรีธรรมราช) 

ขั้นที่ 1  เอกสารสั่งการ/เอกสารขอรับการสนับสนุน  
ฐท.สส. สั่งการให้ กรม กสพ. ฯ จัดก าลังพลและยุทโธปกรณ์ ในการส ารวจพื้นที่ เพ่ือรวบรวมข้อมูลในการ

วางแผนฟื้นฟูในพ้ืนที่ อ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช                                                                      .             

ขั้นที่ 2  ส่งชุดส ารวจพื้นที่ล่วงหน้า 
จัดชุดส ารวจจ านวน ๕ นาย โดยมี ผบ.ร้อยเครื่องมือกล เดินทางโดยรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก            .                 

ขั้นที่ 3 วางแผนจัดก าลัง  
จัดเตรียมก าลังพลและยุทโธปกรณ์ชุดซ่อมสร้างฟ้ืนฟู จ านวน ๖๐ นาย โดยมี เสธ.กรม กสพ. ฯ เป็น

หัวหน้าชุด เพื่อซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนของผู้ประสบภัย                                                     .             

ขั้นที่ 4 ขั้นการยาตราก าลัง   
ออกเดินทางจาก กรม กสพ.ฯ ไปยัง อ.ชอวด จว.นครศรีธรรมราช                               . 

ขั้นที่ 5 ขั้นการรายงานขึ้นการบังคับบัญชา 
ชุดฟ้ืนฟูบูรณะพ้ืนที่ กรม กสพ.ฐท.สส. ประสานกับ ทรภ.๒ จนท.อ.ชะอวด และ จนท.ท้องถิ่น เพ่ือขอ

ข้อมูลเพื่อวางแผนในการด าเนินการฟ้ืนฟูหรือซ่อมสร้าง                                                     . 

ขั้นที่ 6 ขั้นการฟื้นฟูและก่อสร้างบ้าน ๒๕ วัน 
ชุดฟ้ืนฟูบูรณะพ้ืนที่ กรม กสพ.ฐท.สส. ด าเนินการก่อสร้างบ้าน จ านวน ๘ หลัง ภายในระยะเวลา ๒๕ วัน 

ขั้นที่ 7 ขั้นการส่งมอบพื้นที่ 
ชุดฟ้ืนฟูบูรณะพ้ืนที่ กรม กสพ.ฐท.สส. รายงานการด าเนินการก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จให้กับ ทรภ.๒ เพ่ือ

ท า พิธีส่งมอบบ้านให้กับทางจังหวัดต่อไป                                            .     

ขั้นที่ 8 เดินทางกลับที่ตั้งปกติ 
ชุดฟ้ืนฟูบูรณะพ้ืนที่ กรม กสพ.ฐท.สส. รายงานการเดินทางกลับที่ตั้งปกติให้กับ ศบภ.ทร. ทราบ         .                                 
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3.  ผลการด าเนินการ 
 กรม กสพ.ฐท.สส. สามารถส่งมอบบ้านจ านวน ๖ หลังในพ้ืนที่ จว.นครศรีธรรมราช และจ านวน ๘ หลังในพ้ืนที่    
จว.ชุมพร                                                                               

เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนของ Best Practice แล้ว ส่งผลต่อ หน่วยงาน อย่างไร 

 ก าลังพลรู้ขั้นตอนและหน้าที่ของตนเองชัดเจนมากขึ้น       

เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนของ Best Practice แล้ว ส่งผลต่อ ทร. อย่างไร 

 การช่วยผู้ประสบภัยพิบัติของ ทร. มีประสิทธิภาพมากขึ้น                                    

4. บทเรียนที่ได้รับ  
 การเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาท าให้ กรม กสพ.ฐท.สส. สามารถปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ภาคใต้ได้ทันทีเม่ือได้รับการสั่งการ                                                

5.ปัจจัยความส าเร็จ 
 ความสามัคคีและความเสียสละของก าลังพลทุกภาคส่วนช่วยให้ การปฏิบัติภารกิจที่ต้องด าเนินการแข่งกับเวลา
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนั้น เป็นปัจจัยหลักในการผลักดันให้ภารกิจส าเร็จ    

6.  การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ  และรางวัลที่ได้รับ 
 6.1  การเผยแพร่ เผยแพร่ให้ก าลังรับทราบ 

จัดท าเป็นคู่มือการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้เผยแพร่ให้ก าลังพลและผู้สนใจรับทราบ ผ่าน
เอกสารและผ่านเว็บไซต์ กรม กสพ.ฐท.สส. 
 6.2  การได้รับการยอมรับ 

- 
 6.3  รางวัลที่ได้รับ 

- 
7.  ภาคผนวก (ร่องรอย หลักฐาน ภาพถ่าย ช้ินงาน ฯลฯแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ) 

 



 

 

 



 

 


