๒๑ เม.ย. ๔๘

คลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม

เรื่อง “การบริหารราชการในภาวะวิกฤติ”
กลุมการเมืองและการบริหารประเทศ

๑. ปญหา

การบริหารราชการในภาวะวิกฤติในหวงเวลาที่ผานมา เชน ในกรณีภัยพิบัติจาก “สึนามิ” , God Army
บุกยึดโรงพยาบาลราชบุรี , ตึกถลมที่รองเมืองใน กทม. ฯลฯ เปนตน มีความสับสนไมเปนระบบ ทําใหการรับมือ
กับภัยพิบัติไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
ที่มาของปญหาหรืออุปสรรคในการบริหารราชการในภาวะวิกฤติ ดังกลาวสรุปไดดังนี้ คือ
๑.๑ กรณี “สึนามิ” เปนเหตุการณที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน และเกิดตอนที่ก รมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยยังไมพรอม
๑.๒ เกิดความสั บสนและไมเปนระบบในการสั่งการและในการปฏิบัติ งานในพื้นที่ เนื่องจากความ
สับสนในบทบาทระหวางฝายการเมืองกับเจาหนาที่ปองกันภัยฝายพลเรือน
๑.๓ ขาดการฝกซอมตามแผน “แผนปองกันฝายพลเรือนแหงชาติ”
๑.๔ ไมมี “แผนปฏิบัติการ” รองรับ แผนปองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย
๑.๕ การประสานการปฏิบัติตามแผน ไมมี “ผูสั่งการ” ที่มีพลังอํานาจพอเปนที่ยอมรับของทุกฝาย
๑.๖ กฎระเบียบตาง ๆ มีอยูแลว แตไมมีการนําไปปฏิบัติ
๑.๗ หลังจากเกิดเหตุการณวิกฤติ ยังไมมีความชัดเจนวามีแผนฟนฟูหรือไม
๑.๘ ยังขาดกระทรวงที่เกี่ยวของที่นาจะเขารวมในแผน เชน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
การตางประเทศ กระทรวงยุติธรรม เปนตน
๑.๙ การประชาสัมพันธ และการดําเนินการตอขาวสารสูสาธารณะ ดูเหมือนจะไมไดรับความสนใจ
ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
๑.๑๐ มีผู บริจาคเงินชวยเหลือผูประสบภัยฯ จังหวัดภาคใตจํานวนมาก (ประมาณ ๙๐๐ ลานบาท)
จึง มี ป ญหามากในการบริ หารจั ด การ เพื่ อส งเงิ นบริจ าคเหล า นั้น ให ถึ ง ตั วผู ป ระสบภัย ในพื้ นที่ อ ย า งแท จริ ง และ
เปนธรรม
๑.๑๑ กรมฯ ตางๆที่เกี่ยวของกับการบรรเทาสาธารณภัยตองการมีอุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ ในการ
บรรเทาสาธารณภัยไวเอง แทนการระดมเอาจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนไดตามกฎหมาย
๑.๑๒ ปญหาดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของคนในพื้นที่ๆ ไมไดเกิดจาก “ภัยพิบัติ
สึนามิโดยตรง” แตเกิดจากพวกมิจฉาชีพ ที่ถือโอกาสหาผลประโยชนจากทรัพยสินเงินทองตลอดจนชีวิตของผูคนที่
ไดรับความทุกขอยูแลว
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๑.๑๓ นอกจากนี้ยังมีความสับสนไมเปนระบบในเหตุการณที่เกิดจากมนุษย เชน การกอการรายหรือ
ตึกถลมที่ไดเคยเกิดขึ้นมาแลว เชน God Army บุกโรงพยาบาลราชบุรี อันเปนเหตุการณที่ไมเคยคาดคิดมากอน เมื่อเกิด
เหตุการณขึ้นขาดทั้ งหมอ พยาบาล ยาและเวชภั ณฑ ตา ง ๆ ไม ปรากฏหนวยงานที่รับ ผิดชอบ โดยเฉพาะกระทรวง
สาธารณสุข หรือ หนว ยกาชาด ฯลฯ ตองอาศัยคนในพื้นที่ซึ่งไมมีความรูพื้นฐานดานการรักษาพยาบาล ไมมีแผน
ดานสาธารณสุขโดยเฉพาะ ไมมี “แผนเฉพาะกิจ” ไมมีผูสั่งการ ทําใหมีคนลมตายมาก
กรณีตึกถลมที่รองเมือง (กทม.) เนื่องจากเหตุเพลิงไหม กทม.ไมไปตรวจดูแลอยางตอเนื่อง
มีการตอเติมอาคารผิดกฎหมายตาง ๆ ไมปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยูแลว
๒. ขอเท็จจริง
๒.๑. ปญหาที่เกิดขึ้นแมจะมีแผนปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติอยูแลวก็ไมสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้น
จริง นอกจากนี้หนวยที่จัดทําแผนคือ กรมปองกันภัยฝายพลเรือนก็เปนหนวยตั้งขึ้นใหม เมื่อ ตุลาคม ๒๕๔๕ โดยรวม
บุคลากรจากหลายหนวยงานเขาดวยกัน คือจากสํานักนายกรัฐมนตรี , กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงานจึงนาจะ
ยังมีปญหาในเรื่องเอกภาพในการบังคับบัญชา และการประสานงานตามแผนระหวางหนวยงานอยู
๒.๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (มท. ๑) เปนผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนแหงราชอาณาจักร
ควรเปนผูบังคับบัญชาสั่งการในพื้นที่ โดยมีผูวาราชการจังหวัดทั้ง ๖ จังหวัดที่ประสบภัย เปนผูอํานวยการปองกันภัย
ฝายพลเรือนประจําจังหวัดรับผิดชอบตอละจังหวัด แตรัฐบาลไดแตงตั้ง “รองนายกรัฐมนตรี” และ “รัฐมนตรี”ลงไป
ใน ๖ จังหวั ดหลายทา น ทํา ให ผูรับ ผิดชอบที่แ ทจริ งไมสามารถปฏิบั ติห นาที่ ไดเ ต็มที่ตามความรับผิดชอบ ผวจ.
กลายเป นผูรับคําสั่ง เทานั้น มีการสั่งการขามกระทรวงเกิดความสับสนในการบังคับบัญชา อีกทั้งผูสั่งการหลายทาน
ขาดความรูพื้นฐาน (Basic Knowledge) ในเรื่องที่ตองตัดสินใจ
ภาวะวิกฤติจากสึนามิสวนหนึ่งเกิดจากความสับสนของบุคคลภายนอก ที่ไมมีหนาที่ความรับผิดชอบ ไดลงไป
ปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุ เชน รัฐมนตรี และคณะกรรมาธิก ารสภาฯ ที่ติดตามคณะของทานนายกรัฐมนตรีลงใน
พื้นที่เกิ ดเหตุดวย ไปดําเนินการบริหารสั่งการใหผูปฏิบั ติงานดําเนิ นการตามสั่งการของตนเสียเองจนผูปฏิบัติเกิดความ
สับสน ไม สามารถดําเนินการตามแผนที่ กํ าหนดไว ล วงหน าได ไม มี เอกภาพในการบังคั บบั ญชา การดําเนินงานมี
อุปสรรค ลาชา ไมสามารถแกไขปญหาไดรวดเร็วทันเวลา กลับเพิ่มความเสียหายมากขึ้น
๒.๓ รัฐบาลไมไดจัดตั้งกองบัญชาการเฉพาะกิจขึ้นอยางเรงดวนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน “สึนามิ”
๒.๔ ขาดการฝ ก ซ อ มตามแผน “แผนป อ งกั น ภัย ฝ า ยพลเรือ นแห ง ชาติ ” เนื่ อ งจากไม ไ ด รับ การจั ดสรร
งบประมาณในสวนนี้ แผนปองกันภัย ฝายพลเรือน ฯ เปนแผนแมบท (Master Plan) ที่ทุกจังหวัดตองทําแผนจําลอง
ของจังหวัดฝกซอมการปฏิบัติตามแผน
กรมป องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย เพิ่ง ได รับ จัด สรรงบประมาณในป ๒๕๔๘ เพื่อ ฝก ซอ มการ
ปฏิบัติตามแผนและไดสงไปใหแตละจังหวัด จังหวัดละ ๖๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๒ ศูนย ศูนยละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
กรมฯ มีค วามพรอมดานประสิท ธิภาพของบุคลากรของกรมฯ เนื่องจากมี การสงบุ คลากรไปศึก ษา
วิชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งในประเทศและตางประเทศมาก รวมทั้งได เปดหลัก สูตร “วิทยาลัยปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย” เมื่ อ ๑๕ ธั นวาคม ๒๕๔๗ เพื่ออบรมพนัก งานของกรมฯ และมี เปา หมาย จะอบรม
พนักงาน อบต. เนนเรื่องการบริหารจัดการในพื้นที่เกิดเหตุ
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๒.๕ หลัง เกิดเหตุ “สึนามิ ” นายกรัฐมนตรี แตงตั้ง คณะกรรมการเฉพาะกิ จขึ้นมาดําเนินการชวยเหลือและ
ฟ นฟู ผู ประสบภั ย คื อ “คณะกรรมการอํ านวยการช วยเหลื อและแก ไ ขป ญหาจากธรณี พิ บั ติ ใน ๖ จั ง หวั ดใต ”
มีรองนายกรัฐ มนตรี สุ วัจน ลิป ตพัลลภ เปนประธาน มี ปลั ดสํา นัก นายกรัฐมนตรีเ ป นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฯ ไดตั้ง “คณะอนุกรรมการ” ขึ้น ๑๓ คณะ รับผิดชอบชวยเหลือแตละดาน
๒.๖ สํานัก งานปลัดสํานักนายกรัฐ มนตรี มีหนาที่รับ ผิดชอบ “กองทุนช วยเหลือผู ป ระสบสาธารณภั ย”
ที่ไดรับบริจาคประมาณ ๙๐๐ ลานบาท (ณ สิ้นเดือน ก.พ. ๔๘ ใชจายไปแลวประมาณ ๒๘๑ ลานบาท)
๒.๗ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต างประเทศ กระทรวงยุติธ รรม ฯลฯ ที่มีหนาที่เกี่ยวของกั บ
ผูป ระสบภัยฯ ไมไ ดอยูในคณะกรรมการป องกั นภัยฝ า ยพลเรื อนแหง ชาติ จึง ไมไ ดรับ การกํา หนดหนาที่ ใ นแผน
ปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติ
๒.๘ กรมปองกัน ภัย และบรรเทาสาธารณภัย ไดยุ บรวม “พรบ. ป องกัน ภัยฝ ายพลเรือน” และ “ระเบียบ
สํา นัก นายกรัฐมนตรีวาดวย การปองกั นอุบัติภัยแหงชาติ ” เขาดวยกั นเสนอเปน “ราง พรบ. ป องกันและ บรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. .......” ขณะนี้ผาน ครม. แลว แตก รมฯ ดึงเรื่องกลับมายกรางใหมเพื่อแก ไขใหอธิ บดีกรมป องกันฯ
เปนผูสั่งการและบังคับบัญชา (เดิมใหเปนเพียงสวนสนับสนุนทําหนาที่ธุรการ)
พรบ. ดังกล าว “ผูบั งคับบั ญชาสู งสุ ด” ที่ เป น “ประธานคณะกรรมการ” คื อ “นายกรัฐมนตรี”
ผูมีอํานาจรองลงมาคือ “มท.๑”
๒.๙ กรมปองกันฯ ดําเนินการ “ประเมิน จุดออน จุดแข็ง ในการบริหารจัดการภัยสึนามิ” คือ
ตั้งศูนยอํานวยการที่กรุงเทพฯ ประเมินผลการปฏิบัติของกรมปองกัน ฯ ทั้งกอนเกิดภัย / ระหวาง /
และหลังเกิดภัย
ตั้งศูนยอํานวยการสวนหนาในพื้นที่เกิดภัยพิบัติ ๖ จังหวัด ประเมินผลเชนเดียวกับศูนยฯ ที่ กทม.
มีการระดมสมองจัดสัมมนาเชิญปฏิบัติก าร (Work Shop) ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด ประมาณ
๒๐๐ คน เพื่อจัดทํา “แผนปฏิบัติการ” ที่ยังขาดอยู ใหเปน “คูมือปฏิบัติ” “Manual” ไวรับมือกับภัยพิบัติในอนาคต
๒.๑๐ เมื่อ ๑ กุม ภาพันธ ๒๕๔๘ สมช. ไดประเมินผลการดําเนินงานตาม “แผนเตรียมพรอมแหงชาติ ”
ในกรณีภัยจากสึน ามิ พบจุดออนและขอ บกพรอง และไดใ หขอเสนอแนะในการจัดการสาธารณภัย และภั ยพิ บัติเพื่ อ
แกไขจุดออนและขอบกพรองดังกลาว
๓. ขอพิจารณา
จากปญหา , ที่มาของปญหา และขอเท็จจริงดังกลาวแลว มีขอพิจารณาเพื่อนําไปสูการแกปญหาการบริหาร
ราชการในภาวะวิกฤติดังตอไปนี้
๓.๑ ผูวาราชการจังหวัดซึ่งเปน “ผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนจังหวัด” มีการจัดทําแผนปองกันภัยฝาย
พลเรือนในระดับจังหวัดที่สามารถปฏิบัติไดจริงอยางมีประสิทธิภาพหรือไม
๓.๒ ในการประสานการปฏิบัติตามแผนปองกันภัย ฝายพลเรือนแหงชาติ ผูสั่งการที่มีพลังอํานาจพอสั่งการ
กระทรวง กรม ตางๆ นาจะไดแก “นายกรัฐมนตรี” ซึ่งจะเปนประธานสูงสุดในการสั่งการทั้งปวง
๓.๓ การให “นักการเมือง” เปนผูสั่งการและตัดสินใจในการแกปญหาภัยพิบัติ จําเปนตองมี “ความรู
พื้นฐาน” (Basic Knowledge) ในเรื่องที่ตองตัดสินใจหรือมีขาราชการประจําที่เปนเจาของเรื่องคอยใหคําปรึกษา และ
นําเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติ นอกจากนี้ผูที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ ไมควรเขาไปรวมแกปญหาเพราะสรางความ
สับสนไมเปนระบบ และสรางภาระแกผูปฎิบัติ ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
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๓.๔ กรมฯ ตา ง ๆ ที่เกี่ยวของกับการแกป ญหาสาธารณภัย ควรพิจารณาใช อุปกรณและเครื่ องมือตาง ๆ
แทนการจั ดหาไวเอง โดยมีการทํ าแผนระคมสรรพกําลังไว ในยามปกติ เพราะการจัด หาไวเองไมสามารถเปนไปได
เพราะตองใชงบประมาณมหาศาล และมีปญหาในการเคลื่อนยายเครื่องมือไปยังที่เกิดเหตุใหทันเวลา
๓.๕ ตองสรางความรูความเขาใจ ให ผูไมมีหนาที่เกี่ ยวของในการปฏิบัติงานในพื้นที่วิกฤติ มีจิ ต สํานึก และ
ทําความเขาใจในความรูขั้นพื้นฐานในการปฏิ บัติงาน ของผูมีหนาที่รับผิด ชอบโดยตรงตามแผนตางๆ ที่ กําหนดไว
วา มีขั้น ตอนการปฏิ บัติ อย างไร ใครเปน ผูรั บผิ ดชอบในการบริห ารสั่ง การและตัด สิน ใจในเรื่ องใด โดยไมพ ยายาม
กาวกายในหนาที่เขาเหลานั้นใหเกิดความสับสน
๓.๖ ตามแผนป องกั นภั ยฝ ายพลเรื อนแห งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบั บหลั งสุ ด) อาศั ย พ.ร.บ. ป องกั นภั ย
ฝายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนหลัก แต “ราง พ.ร.บ. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ….” ให ยกเลิก “พ.ร.บ.
ปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒” ในบทเฉพาะกาล มาตรา ๕๒ คือบรรดากฎระเบียบขอบังคับ ประกาศและ
คําสั่ งตามกฎหมายที่ว าดวยการปองกัน ภัยฝ ายพลเรือน หรือ ระเบีย บสํา นักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกั นอุบัติภัย
แหงชาติ ที่ใ ชบัง คับอยูกอนประกาศใช พ.ร.บ. ฉบั บใหมนี้ ให ยังคงใช บังคั บได ตอ ไปเทาที่ไ มขัดหรือแยง กับ
บทบัญญัติแหง พ.ร.บ. ฉบับใหมนี้จนกวาจะมีระเบียบขอบังคับ ประกาศหรือคําสั่งตาม พ.ร.บ. ฉบับใหมออกบังคับใช
ฉะนั้นแผนปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ เฉพาะที่ ไมขัดกับ ราง พ.ร.บ. ฉบับใหม
จะยังสามารถใชบังคับไดตอไป อยางไรก็ดีราง พ.ร.บ. ฉบับใหม ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอ ครม. ฝายความมั่ นคงไปเมื่อ ๙ พฤศจิก ายน ๒๕๔๗ กอนเกิดธรณีพิบั ติสึนามิ ดังนั้น เมื่อเกิด สึน ามิ
ขึ้นมาเปนสถานการณ วิกฤติรุนแรงและไมเคยเกิดมากอน จึงมีปญหาตองกลับมาทบทวนราง พ.ร.บ. ฉบับดังกลาว
ใหม ขณะนี้ยังอยูระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จากการพิจารณา “ราง พ.ร.บ. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. .......” ดังกลาวพบวา ไดมีการทบทวน
ปรับปรุงแกไข ไปบางแลวในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
๓.๖.๑ แตงตั้งคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ โดยมี
- นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ
- รมว.มหาดไทย เปนรองประธาน ฯ
- ปลัดกระทรวงกลาโหม เปนกรรมการฯ
- ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนกรรมการ
ฯลฯ
๓.๖.๒ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางในการดําเนินงานและการบริห ารสั่ง การในระดับตาง ๆ ใหม
ใหเกิดความชัดเจนมากขึ้น เชนมี
- คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
- คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด โดยมีผูวาราชการจังหวัดแตละ
แหงเปนประธานฯ
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๓.๖.๓ ในแผนปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ แบงขั้นตอนการดําเนินงานเปน

๓

ระยะ คือ
- กอนเกิดภาวะวิกฤติ
- ระหวางเกิดภาวะวิกฤติ
- หลังจากเกิดภาวะวิกฤติแลว
๖.๔ กํ าหนดใหกระทรวงสาธารณสุข เปนผูรับ ผิดชอบดํ าเนินงานตามแผนปองกันภัย ฝายพลเรือน
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ แลว
๔. ขอเสนอแนะ
เพื่อใหการบริหารราชการในภาวะวิก ฤติ เปน ระบบยิ่ง ขึ้น และสามารถรั บมื อกับภัย พิบั ติต าง ๆ ได อย างมี
ประสิท ธิภ าพสูง ขึ้น คลั งสมอง วปอ. เพื่อสังคม มี ขอเสนอแนะทั้ งในเรื่องแผน การฝกซอม การปฏิ บัติการ และ
ในเรื่องกฎหมายตาง ๆ ดังนี้คือ
๔.๑ นาจะรวมแผนตาง ๆ ที่มีหลายสวนเปนเตรียมความพรอมแห งชาติแผนเดียว โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
แผนใน “ภาวะปกติ”
ใหกระทรวงมหาดไทยเปนหัวหนา แผนใน “ภาวะไมปกติ/ภาวะสงคราม” ให
กระทรวงกลาโหมเปนหัวหนา โดยใชแผนเตรียมความพรอมแหงชาติเปนแนวทางหลักในการบริหารจัดการในภาวะ
วิกฤติ และใหเรื่องการระดมสรรพกําลังอยูในแผนเตรียมพรอมแหงชาติแผนเดียว เพื่อลดความซ้ําซอนของขอมูล
๔.๒ ควรบรรจุ ก ระทรวงที่ เ กี่ ย วข องเข า ร ว มในแผนป องกั น ภัย ฝ า ยพลเรื อ นแห ง ชาติ ใ หค รบถ ว น เช น
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงยุติธรรม ฯลฯ เปนตน
๔.๓ ใหมีการจัดทํา “คูมือการปฏิบัติงานตามแผนที่เตรียมไว” (Manual) สําหรับผูมีหนาที่รับผิดชอบ
ในการนํา แผนไปปฏิบัติในทุกระดับ ตั้งแตผูบ ริหารในระดับสูง สุดจนถึงผูป ฏิบัติงานในระดับลา ง รวมไปถึงเตรีย ม
จัดทําแบบฟอรมตางๆ เชน แบบฟอรมขอใชเครื่องมือเครื่องใช แบบฟอรมการยืมเครื่องจัก รอุปกรณ แบบฟอรม
การ ขอระดมบุคลากรและเครื่องมือตาง ๆ เปนตน ไวลวงหนาเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานในภาวะ
วิกฤติ
และให มีการฝ กซอมการปฏิ บัติตาม “คูมื อ” ดังกลา วอยางตอเนื่อ งเปนประจํา บอ ย ๆ เมื่ อต องปฏิ บัติงานจริง ใน
สถานการณวิกฤติจะไดเกิดความเคยชิน ชํานาญ และผิดพลาดนอยลง
การฝกซอมดังกลาว ควรใหทุกสวนราชการที่เกี่ยวของในพื้นที่ ภาคเอกชนและประชาชนเขารวม
ดวยเสมอ เพื่อใหทุกฝายรูจักบทบาทหนาที่ของคน คุนเคยซึ่งกันและกัน รูจักจุดออนจุดแข็งที่ควรแกไขหรือสงเสริม
ทั้งในเรื่องบทบาทหนาที่ การประสานงาน และเครื่องมือเครื่องใช เพื่อใหสามารถปฏิบัติไดโดยอัตโนมัติเมื่อมีภัยมา
๔.๔ ในปงบประมาณ ๒๕๔๘ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดรับงบประมาณเพื่อฝกซอม ในการ
ปฏิบั ติตามแผนฯ สงใหแตละจังหวัด ๆ ละ ๖๐,๐๐๐ บาท และจัดงบประมาณคาฝกซอมใหศูนยป องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ๑๒ ศูนย ๆ ละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไมนาจะเพียงพอสําหรับการฝกซอมปฏิบัติตามแผน ควรพิจารณาทบทวน
อยางไรก็ดี ในกรณีที่ตองประหยัดงบประมาณ ไมสามารถฝกซอมเต็มตามแผนได ก็ควรฝกซอม
เฉพาะปญหาที่บังคับการ (CPX – Command Post Exercise) เพื่อใหเกิดการฝกซอมอยางตอเนื่อง
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๔.๕ ในภาวะวิกฤติ ใหมีการจัดตั้ง “ศูนยปฏิบัติการแหงชาติ” (National Command Center) มีนายก
รัฐมนตรีเปนประธาน หรือมอบใหรองนายกรัฐมนตรีทานใดทานหนึ่งทําการแทน และจัดตั้ง “ศูนยปฏิบัติการแหงชาติ
สวนหนา” ลงไปปฏิบัติการในพื้นที่ดวย
และเพื่อใหสามารถเปลี่ยนจากการปฎิบัติตามปกติใหเปนการปฏิบัติในภาวะวิกฤติไดโดยอัตโนมัติ
ศูนยป ฏิบั ติการแหงชาติทั้ง สองนี้ควรนี้ควรไดรับการจัดตั้งไวตั้งแต ในยามปกติ และจั งหวัดตาง ๆ ก็ค วรมีการจัดตั้ง
ศูนยปฏิบัติการจังหวัดสวนหน าเชนเดียวกั น และมีเครื่อ งมือเครื่องใชสําหรับ ระบบ C3I (Command , Control ,
Communication , Intelligence) ไวพรอมเพื่อการฝกซอมและการปฏิบัติจริง
“ศูน ยปฏิบัติ การแหงชาติ” นี้ ควรใหส ามารถรองรับ สถานการณ วิก ฤติไ ดทุ กสภาวะวิกฤติ และ
ในศูนยฯ ดังกล าวควรจั ดใหมี “ฝายอํา นวยการ” ที่มีความชํานาญในทุกสาขาที่พ รอ มจะใหขอ มูลรายละเอีย ดที่
ถูกตองและทันเวลาแกนายกรัฐมนตรีเพื่อตัดสินใจสั่งการ และหลังจากสั่งการใหปฏิบัติไปแลวประการใดตองแจงกลับ
ใหศู นย ฯไดท ราบ เพื่ อเป นประโยชนใ นการรวบรวมข อมูล กระจายข อมู ลไปยั ง หนวยเกี่ ย วของ วิเคราะหและ
ประเมินผลการดําเนินงานตอไปดวย
“ศูนยป ฏิบั ติการแหงชาติ” และ “ศูน ยป ฏิบั ติก ารสว นหนา ” ในพื้น ที่เกิดเหตุ ซึ่ง จัดตั้งเพื่อให
นายกรัฐมนตรีไดใชสั่งการในพื้นที่นั้นควรตองมีเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารพรอมที่จะใชไดตลอดเวลา แตในภาวะ
วิก ฤติ การสื่อสารอาจลม เหลว เช นในกรณี สึนามิ ควรพิจารณานํ าระบบการติ ดต อสื่ อสารของกองทัพ เขามาเสริม
เพื่อเปน Back up ใหดวย
ศูนยปฏิบัติการแหงชาตินี้ควรเปน “ระเบียบวาระแหงชาติ” (National Agenda) มิใชเปนของรัฐบาลใด
รัฐ บาลหนึ่ง โดยควรพิ จารณาบรรจุ บุ คลากรจากทั้ งองค กรของรัฐ , เครือข ายองคกรเอกชน , ชมรมประชาชน ,
นักวิชาการ , ภูมิปญญาชาวบานทองถิ่น กลาวคือบุคคลทุกหมูเหลาใหเขามามีสวนรวมดวย เพื่อผนึกแนนเปนหนึ่งเดียว
๔.๖ ในระหวางเกิดภัยพิบัติ ไมควรใหผูไมมีสวนเกี่ยวของเขาไปในพื้นที่ดังกลาว ไมวาจะเปนนั กการเมือง
หรือขาราชการระดับสูง เพราะจะไปสั่งการในลักษณะที่สรางความสับสนไมเปนระบบและสรางภาระใหแกผูปฏิบัติที่
ตองไปคอยรับรอง ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไมอยา งเต็มที่ ควรยึดมั่นในแผนที่ไดวางไวอยา งดี และไดมีการกําหนด
ตัวบุคคล บทบาท และไดมีการซักซอม ฝกซอมอยางดีแลว เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอการแกปญหา
๔.๗ การพิจารณาเพื่อดําเนินการในภาวะวิกฤติควรแบงการดําเนินงานออกเปน ๓ ชวงเวลา คือ
๔.๗.๑ กอนเกิดภาวะวิกฤติ จะตองเตรียมการไวลวงหนาดังนี้
- จัดทําแผนตาง ๆ ไวลวงหนา รวมทั้งแผนระดมเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ จากหน วยงาน
ราชการและเอกชน
- เตรียมการกอนทําการฝกซอมตามแผน เชน เตรียมบุคลากร เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ
ที่ตองใชและศึกษาวิธีการใชเครื่องมือและอุปกรณใหพรอมใชงานไดเมื่อเกิดเหตุ
- สรางจิตสํานึกของประชาชนในเรื่องความปลอดภัย
- เตรีย มการในเรื่อง “ระบบการแจง ขา ว” ให ประชาชนไดทราบ โดยถูก ตอ งรวดเร็ ว (ได
ทราบวารัฐบาลกําลังดําเนินการอยูแลว)
- ดําเนินการฝกซอมตามแผนที่เตรียมไวอยางตอเนื่องตามขอเสนอแนะในขอ ๔.๓ ขางตน
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๔.๗.๒ ขณะเกิดภาวะวิกฤติ
เปน เรื ่อ งของการบริห ารและสั ่ง การและกํ า หนดโครงสรา งการปฏิบ ัต ิง านโดยใหมี
“ศูนยป ฏิบั ติก ารแหงชาติ ” มี น ายกรัฐมนตรี หรื อรองนายกรัฐมนตรี ที่ น ายกรัฐมนตรี ม อบหมายเป น ประธานและ
ตั้ง“ศูนยปฏิบัติการแหงชาติสวนหนา” ในพื้นที่ตามขอเสนอแนะในขอ ๔.๕ ขางตน
๔.๗.๓ หลังจากเกิดภาวะวิกฤติ
หลังเกิด “สึนามิ” แลว นายกรัฐมนตรีแตงตั้ง “คณะกรรมการอํา นวยการชว ยเหลื อและ
มี รองนายกรัฐ มนตรี สุ วัจ น ลิ ป ตพั ล ลภเป น ประธาน
แก ไ ขป ญหาจากธรณีภั ย พิ บั ติใ น ๖ จัง หวั ดภาคใต ”
คณะกรรมการดัง กล าว ไดแต งตั้ งคณะอนุก รรมการขึ้นมาอีก ๑๓ คณะ เพื่อรับ ผิดชอบดําเนินการชว ยเหลือ ฟน ฟู
ผูประสบภัยในแตล ะดานแลว อยางไรก็ดี หากมีการแตง ตั้งกับคระกรรมการและคณะอนุกรรมการขึ้นใหมควรมีการ
ประเมินผลคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ดังกลาว เพื่อหา ขอบกพรอง ชองโหว และอุปสรรคตาง ๆ
โดยเฉพาะการประสานงานขามกระทรวง เปนตน
นอกจากนี้ จากขอมูลขาวสารพบวาในบางจุดการฟนฟู ในบางเรื่องมี มากเกินความตองการ ฉะนั้นใน
ระหวางการปฏิบั ติการ ควรมีการสํารวจผลการฟนฟูดวยวา ตรงตามความตองการมากนอยเพียงใดเพื่อขยายผลของการ
ฟ นฟู และสํ ารวจว าคนที่ เดื อดร อนจริ ง ๆ ได รับความช วยเหลื อหรือไม หรือได รับความช วยเหลื อซ้ํ าซ อนหรือไม
และควรมีการประสานแผนกับเอกชน โดยเฉพาะมูลนิธิฯ สมาคมตาง ๆ ดวย โดยทางราชการควรเปนหนวยเสริมสิ่งที่ยัง
ขาดอยูเพื่อใหการฟนฟูมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
๔.๘ ในชวงกอนเกิดภาวะวิกฤติ ควรใหมีการศึกษาความเปนไปได หรือหาความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติที่เคย
เกิ ดมาก อนหนานี้ แล วหลายครั้งในรอบ ๑๐–๒๐ ปที่ ผ านมา เช น แผ นดิ นถล มที่ อ.กระทู น วาตะภั ยขนาดใหญ
เขื่อนพัง เปนตน ถาสามารถคาดคะเนความเสี่ย งที่จะเกิดภัยพิบัติดังกลาวไดลวงหนา จะสามารถเตรียมแผนรองรับ
สถานการณที่จะเกิดไวกอนเกิดเหตุ ความเสียหายจะบรรเทาเบาบางลงได
นอกจากนี้เราสามารถประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาตินี้ไดดวยเทคโนโลยี
สมัยใหม เชนการจําลองสถานการณ (Computer Simulation) ตัวอยางเชน กรณีเขื่อนกาญจนบุรี ซึ่งอยูบนรอยเลื่อน
ของเปลือกโลก จะมีส ภาวะเช นใดเมื่ อเกิดแผนดินไหว และควรจะอพยพประชาชนไปในทิศ ทางใด สู งเท า ใด
เพื่อวาเมื่อเกิดเหตุการณขึ้นจริง จะไดไมสูญเสียมากเปนตน
๔.๙ Model การดําเนิ นการในภาวะวิกฤติ ที่เปนขอตกลงรว มกั นในระหวา งประเทศ เชน “Search and
Rescue (SAR) ในภาวะวิกฤติ” มีการฝกซอมรวมกันระหวางประเทศสมาชิก ซึ่งประเทศไทยรวมดวยเปนประจําทุก
ปโดยฝ กรวมกัน ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพ อากาศ รัฐบาลอาจจะนํามาเปนตัวอยางในการฝกซอ มการ
บริหารการจั ดการในภาวะวิกฤติไ ด เชน ในกรณีเครื่องบินตกใน จ.กาญจนบุรี การดําเนินการแกปญหาน้ํามันรั่วจาก
เรือบรรทุกสินคาในทะเลก็ มีขอตกลงรวมกันในระหว างประเทศ มีการรางระเบียบสํานักนายกรั ฐมนตรีขึ้ นมารองรั บ
ขอตกลงดังกลาวดวย
ในเรื่องการฝกซ อมปฏิบัติตามแผนที่เตรียมไวตลอดจนการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณที่ จําเปนตองใช
ควรมีการแบงหนาที่ค วามรับ ผิดชอบในการจั ดหาเครื่อ งมือเครื่อ งใช และการฝ กอบรมการใชอุป กรณ และเครื่องมื อ
เหลานั้นใหกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ แยกกันไปจัดหาตามศักยภาพที่มี และมีการวางแผนเตรียมไว
ลวงหนาดวยวา หากขาดแคลนเครื่ องมือประเภทใด จะตองจัดหาจากแหลง ใด เชน สิงคโปร เปนตน สิ่งตา ง ๆ ที่
กลาวขางตน มีรวบรวมอยูใน Model ที่เปนขอตกลงกันระหวางประเทศ เรียบรอยแลว
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๔.๑๐ ในเรื่ องการประชาสั ม พั น ธ ควรมี หน ว ยรั บ ผิ ดชอบเป น “ศู นย ป ระชาสั ม พั น ธ ” (ซึ่ ง ถ า มี “ศู น ย
ปฏิบัติการ” และ “ศูนยปฏิบัติการแหงชาติสวนหนา” ศูนยประชาสัมพันธควรอยูในศูนยฯ ทั้งสองแหง) แตแยกการ
ปฏิบัติการ ปชส. นอกจากนี้การใหขอมูลควรเปน ลักษณะ ๒ ทาง (two-way communication) คือพรอมรับฟงความ
คิดเห็นที่แตกตางมาประมวลเพื่อนําไปวิเคราะห แก ปญหา รวมทั้ งมี หนาที่ เผยแพรขา วสารและข อมูลที่ ทันสมั ยด วย
โดยอาจมอบใหกรมประชาสัมพันธหรือ อสมท. หรือหนวยงานที่เหมาะสมเปนผูดําเนินการในภาวะวิกฤติ และควร
พิจารณาสื่อขอมูลลักษณะ “รวมการเฉพาะกิจ” เพื่อมิใหเกิดการสับสนในการเสนอขอมูลที่สําคัญ
อนึ่ง ควรมีการสรางความเขาใจกับสื่อ (ซึ่งปจจุบันมีจํานวนมาก) มิใหรบกวนหาขาวจากผูปฏิบัติ จน
ไมมีเวลาทํางานในหนาที่
๔.๑๑ ในชวงเวลาการฟนฟูสภาพหลังเกิดภาวะวิกฤติรัฐบาลควรจัดเตรียม “แผนในการจายเงินคาทดแทน”
ใหหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่รัฐ บาลขอความชวยเหลือในการระดมบุคลากรและเครื่องมือและอุป กรณ ที่
จําเปนตองใชของหนวยงานเหลานั้นมาปฏิบัติงานดวย
๔.๑๒ การดําเนินการตอ “เงินบริจาคชว ยเหลื อผูประสบภัย พิบั ติ” แตละครั้ง ควรกํา หนดไวใ นแผนฟน ฟู
หลังเกิด ภาวะวิก ฤติ มีหนวยงานรับผิดชอบที่แนนอน และมีคู มือดํ าเนินการเพื่อใหถึง มือผูป ระสบภัย ฯ อยา งทั่ วถึ ง
ครบถวนและเปนธรรม
๔.๑๓ ควรเรงรัดให “ราง พ.ร.บ. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ….” ผานความเห็นชอบและ
ประกาศใชเปนกฎหมายใหเร็ วที่สุด ควรประกาศใชใหทันใน พ.ศ. ๒๕๔๘ นี้ และเนื่ องจากเวลาเกิดภัยพิบั ติ
ทรัพยากรสวนใหญที่ใชมาจากฝายทหาร จึงควรพิจารณาให รมว.กห. เปนรองประธานฯ คนหนึ่งดวย และในกรณี
ของ ปล.กห. ซึ่ง เปนกรรมการ ควรพิจารณาใหส ามารถจัด ผบ.ทหารสูงสุด เปนผูแทน ปล.กห. ไวดวย เพื่อความ
ออนตัว
นอกจากนั้นควรจะมีการปรับปรุง “พรบ. การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๙๕”
ใหสอดคลองกั บ “พรบ. ป องกัน และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. .............” ดวย เพื่อให สามารถรับมือกับ ปญหาใน
ภาวะวิกฤติไดอยางออนตัวและครอบคลุม
หรือในโอกาสที่รัฐบาลกําลังพิจารณาปรับปรุงแกไขกฎหมายในภาพรวม ควรพิจารณาควบรวม
กฎหมายตา ง ๆ ที่เกี่ยวของกั บการป องกันภัยเข าดวยกัน เพื่อใหเกิดความกะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมทุกสภาวะ
แวดลอม ลดความซ้ําซอนสับสน เชน
- พ.ร.บ. ปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒
- พ.ร.บ. ปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒
- พ.ร.บ. การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๙๕
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการชวยเหลือผูประสบภัย พ.ศ. ๒๕๓๘
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๑ เปนตน
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๔.๑๔ ในเรื่องการฝ กอบรมบุคลากร ซึ่ งกรมปองกันภัยฝายพลเรือนไดเปดหลักสูตร “วิทยาลัยปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย” นั้น นาจะมีการรวม “หลักสูตรปองกันและบรรเทาสาธารณภัย” ไว ณ หนวยงานใดหนวยงาน
หนึ่ง แตแยกหลั ก สู ตรย อยออกไปใหหนว ยงานต า ง ๆ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญและความชํ า นาญ ในเรื่องนั้น ๆ เป น
ผูรั บผิดชอบเปดหลักสูตร เช น กรมปองกันภัยฝายพลเรื อน , บก.ทหารสูงสุด , กองทัพอากาศ ฯลฯ จะไดมีการ
ประสานแผนการฝ ก อบรมบุ ค ลากรด ว ย ตั ว อย า งในเรื่ อ งความเชี่ ย วชาญและความชํ า นาญของหน ว ย เช น
กองทัพอากาศมีหลักสูตรฝก อบรมในดานการปองกันและรักษาความปลอดภัย ๒ หลักสูตร คือ “นิรภัยการบิ น”
(๔ เดือน) และ “นิรภัยภาคพื้นดิน” (๓ เดือน) เพื่อใหผูผานการฝกอบรมสามารถรับมือกับสถานการณภัยพิบัติได
หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถขอรับการสนับสนุนฝกอบรมบุคลากรของตน จากกองทัพอากาศไดเปนตน
อนึ่ งทรัพ ยากรบุคคลภาครัฐ มีการโยกยา ยเปลี่ยนแปลงบอย ๆ ทําใหการปฏิ บัติก ารตามแผนไมตอ เนื่ อง
จึงตองมีการฝกอบรมคนใหมมาทดแทนคนที่ยายไปใหทันการเสมอ
๔.๑๕ ในชวงฟน ฟูหลังจากภัย พิบัติขนาดใหญ กรมโยธาธิการและผังเมือ งซึ่งดูแลการบูรณะซอมแซมทั้ง
ประเทศ ควรนําองคกรเอกชน สถานศึกษา และนักวิชาการ มาชวยกันวางแผน วางผังของชุมชนตาง ๆ ที่ประสบภัย
พิบัติ เชนในกรณีหลังภัยพิบัติสึนามิ ไดมี นักศึกษา นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแมโจไปชวยดําเนินการวางผังของ
ชุมชนเขาหลัก ใหมีทั้งความถูกตองเหมาะสมตอสุขอนามัย ภูมิทัศน และสภาวะแวดลอม เปนตน
และในการวางผังชุมชนของทุกหนวยงาน ควรใหประชาชนในชุมชนนั้น ๆ ไดมีสวนรวมตั้งแตตน
มิใชทําเสร็จแลวจึงนําเสนอขอความเห็น ชอบ ซึ่งจากที่ผานมากอใหเกิดความขัด แยง ระหว างหนวยงานของรัฐกับชุ ม
เพราะความคิดเห็นไมตรงกัน เนื่องจากไมไดมีการปรึกษาหารือรวมกันตั้งแตตน
ในการนี้ ควรมีการใหความรูแกชุมชนในเรื่องสุขอนามัย ภูมิทัศนและ สภาวะแวดลอม เพื่อใหมีความ
เขาใจตรงกันกอนในเรื่องหลักการที่จําเปน ในกรณีภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย กรมโยธาธิการและผังเมืองควรตองออก
กฎหมายเพิ่มเติม เพื่อรับมือปญหาอัคคีภัยหรืออาคารถลม นองกจากนี้กรมปองกันบรรเทาสาธารณภัย , กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น และโดยเฉพาะ กทม. ตองตรวจดูแลการกอสรางตอเติมอาคารโดยผิดกฎหมายอยางตอเนื่องดวย
๔.๑๖ ควรมีการสราง “จิตสํานึกเรื่องความปลอดภัยสาธารณะ” ใหแกประชาชนตั้งแตยังเปนเด็กเล็ก เพื่อให
มีขีดความสามารถในการมีสวนรวมตรวจสอบความปลอดภัยสาธารณะ และมีความรูใ นการชวยเหลือปองกันตนเอง
และผูอื่นได โดยการใหความรูแกประชาชนในการเรื่องใกลตัวในบาน ไปจนถึงภัยพิบัติ การกอวินาศกรรม การกอการราย
เรื่องที่ควรใหความรูแกประชาชนไดแก :- ภัยที่สามารถเกิดขึ้นในบานเรามีลักษณะพิเศษอยางไร และประชาชนควรปฏิบัติอยางไร เชนกรณี
แผนดินไหว , ตึกถลม , เครื่องบินตก , ไฟไหม , เรือลม , โปะลม , คลื่นยักษสึนามิ เปนตน
- จิตสํานึกเรื่องความปลอดภัย เชน การใชปลั๊กไฟ การตรวจสอบสายไฟเมื่อถึงเวลาควรเปลี่ยน , รถบรรทุก
ถังแกสที่ดูไมมีมาตรฐานและวิ่งอยูบนทองถนน , กระเปา หรือวัสดุแปลกปลอมวางในที่ชุมชนหรือที่ลับตาเปนตน
- การเน นความสํ าคั ญและบทบาทหน าที่ ของประชาชนตามกฎหมายต าง ๆ เกี่ยวกับการป องกั นและ
บรรเทาสาธารณะภัย โดยเฉพาะ “ราง พ.ร.บ. ปองกันและบรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ........” ที่อยูระหวางดําเนินการใน
ปจจุบัน ทั้งบทบาทของประชาชนแตละคนและบทบาทขององคกรภาครัฐและภาคเอกชนในการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ
เครื่องมือ ยานพาหนะ ฯลฯ ใหแกหนวยปองกั นและบรรเทาสาธารณภัยของรัฐ ตามกฎหมาย เปนตน (ซึ่งไดมีการทํา
บัญชีไวแลวในยามปกติ)
การใหความรูดั งกล าวนอกจากใหแก ภาคประชาชนแลว ควรจั ดการอบรมใหภาคราชการ และ
ภาคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งดวย
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๔.๑๗ ภัย พิบั ติอื่ น ๆ เปน สิ่ง ที่ไม อาจคาดเดาไดวาจะเกิดขึ้นไดเมื่ อใด เช น แผ นดิ นไหว (ซึ่ง จะเกิ ดขึ้ น
แนนอนเพราะเปลือกโลกมีการกระทบกระเทือนมาก) ภัยจากสึนามิ (ในอนาคต) อุบัติภัยจากรถไฟใตดิน , รถไฟฟา
, ไฟไหมตึกสูง , เครื่องบินขนาดใหญตกทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ , อุกกาบาต , Car bomb ในเมืองใหญและเมือง
หลวง โดยเฉพาะอยางยิ่งหากมี Car bomb ในกรุงเทพมหานครอันเนื่องจากการกอการรายจะเกิ ดผลกระทบสําคั ญ
อยางนอย ที่สุด ๒ ประการ คือ ความตื่นตระหนกในศักยภาพของผูกอการราย และผลขางเคียงที่กวางไกลมหาศาล
จนอาจสงผลกระทบตอเสถียรภาพของรัฐบาลได จึงควรมีการคิดและศึกษาหาวิธีการปองกันแกไขไวลวงหนา จะเปน
ประโยชนและมีคุณคายิ่ง
………………………………………

พลเอกจรัล กุลละวณิชย

: ประธานคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม

พลเอกรณจักร สวัสดิเกียรติ

: ประธานกลุมการเมืองและการบริหารประเทศ คลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม

พลตรีเอกชัย ศรีวิลาศ

: เลขานุการกลุมการเมืองและการบริหารประเทศ /
หัวหนาสํานักงานคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม
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