โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยเรื่องการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ด้านการค้นหาช่วยเหลือกู้ภัยอากาศยานประสบอุบัติเหตุและบรรเทาสาธารณภัยแก่สังคม
๑. ชื่อโครงการ :
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยเรื่องการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนด้านการค้นหา ช่วยเหลือกู้ภัย
อากาศยานประสบอุบัติเหตุและบรรเทาสาธารณภัยแก่สังคม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๒. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานการบิน บ.ตร.
๓. หลักการและเหตุผล
๓.๑ ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ เน้นการองค์กรไปสู่ความเป็นมืออาชีพ
โดยยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆ เช่น การรักษา
ความสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ,การบรรเทาสาธารณภัยจากภัยพิบัติธรรมชาติ และการ
เตรียมความพร้อมองค์กรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓.๒ แผนปฏิบัติการกองบินตารวจ พ.ศ.๒๕๕๗ ทีม่ ุ่งเน้นผลสัมทธิ์ในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ตาม
หลักสากล และการสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงพลวัตในด้าน
ต่างๆ อาทิ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง อันมีผลต่อการพัฒนาองค์กรในปัจจุบัน
๔. วัตถุประสงค์
๔.๑ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตารวจที่ปฏิบัติงาน มีความเข้าใจในบทบาทขององค์กรค้นหาช่วยเหลือกูภ้ ัย อากาศ
ยานประสบอุบัติเหตุและการบรรเทาสาธารณภัย ในสถานการณ์ปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
๔.๒ เพื่อหาแนวทางการทางานร่วมกันในการให้ความช่วยเหลือด้านการค้นหาช่วยเหลือกูภ้ ัย อากาศยาน
ประสบอุบัติเหตุ
๔. เป้าหมาย
ผู้เข้ารับอบรมมีความเข้าใจบทบาทของการค้นหาช่วยเหลือกูภ้ ัยอากาศยานประสบอุบัติเหตุและให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การเกิดภัยพิบัติ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
๕. กาหนดการดาเนินโครงการ และสถานที่
๕.๑ กาหนดการดาเนินการตามโครงการ ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ – มิถุยายน ๒๕๕๘
๕.๒ สถานทีด่ าเนินกิจกรรม กองบินตารวจ
๖. งบประมาณ ๒๓๗,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
พ.ต.อ.

ผู้เสนอโครงการ

(สุนทร พิศปั้น)
นักบิน (สบ๕) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.

พล.ต.ต.
ผู้อนุมัติโครงการ
(พรวิสุทธิ์ งามปัญญา)
ผบก.บ.ตร.

แผนการดาเนินกิจกรรม/โครงการการตามยุทธศาสตร์กองบินตารวจ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
การดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
กิจกรรม/โครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติ

ภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบาย
กลยุทธ์ : การเตรียมความพร้อมองค์กรสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการ :โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยเรื่องการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในด้านการค้นหา ช่วยเหลือกู้ภัยอากาศยาน
ประสบอุบัติเหตุและบรรเทาสาธารณภัยแก่สังคม ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๘
กิจกรรม
-จัดประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกาหนดบทบาทความร่วมมือด้าน
การค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยอากาศยานประสบอุบัติเหตุและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่สังคม ในประเทศ และการให้ความช่วยเหลือ
ระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน
ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.อ.
(สุนทร พิศปั้น)
นักบิน (สบ๕) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.

ชื่อกิจกรรม : การเตรียมความพร้อมองค์กรสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการ : สัมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยเรื่องการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในด้านการค้นหา ช่วยเหลือกู้ภัยอากาศยานประสบอุบัติเหตุและบรรเทาสาธารณภัยแก่สังคม
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ช่วงเวลา
ตารางกิจกรรม
วันที่ ๑

กิจกรรม

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

เปิดประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยเรื่องการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในด้านการค้นหา
ช่วยเหลือกู้ภัยอากาศยานประสบอุบัติเหตุและบรรเทาสา
ธารณภัยแก่สังคม

กู้ภัยอากาศยานประสบอุบัติเหตุ

อาหารว่าง

องค์กรภาครัฐ/เอกชน ในการค้นหาช่วยเหลือ

อาหารว่าง

 เชิญวิทยากรบรรยายในหัวข้อ บทบาทของ

พักรับประทานอาหาร

 บรรยายสรุปสถานการณ์ปัจจุบัน

 แบ่งกลุ่มกาหนดหัวข้อแลกเปลี่ยนแสดงความ
คิดเห็น
ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.อ.
(สุนทร พิศปั้น)
นักบิน (สบ๕) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.

ช่วงเวลา
กิจกรรม

วันที่ ๒

 อภิปราย/กาหนดแนวทางการปฏิบัติด้านการ

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ค้นหาช่วยเหลือกู้ภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์

กรณีอากาศยานประสบอุบัติเหตุ

อาหารว่าง

 สาธิตสถานการณ์จาลองการค้นหาช่วยเหลือกู้ภัย

อาหารว่าง

ปัจจุบัน

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

พักรับประทานอาหาร

ตารางกิจกรรม

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.อ.
(สุนทร พิศปั้น)
นักบิน (สบ๕) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.

หลักสูตร

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกาลังพลนักบิน งานค้นหาช่วยเหลือและกู้ภัย กลุ่มงานการบิน กองบินตารวจ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
จานวน
ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าที่พัก
ค่าพาหนะ
ค่าวัสดุสานักงาน/การศึกษา
ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
ค่าใช้จา่ ยฝึกอบรม
คน วัน คืน อัตรา เป็นเงิน อัตรา เป็นเงิน อัตรา เป็นเงิน อัตรา
เป็นเงิน
อัตรา
ชม.
ลิตร
อัตรา เป็นเงิน อัตรา
เป็นเงิน

รวม
อัตรา เป็นเงิน

๑.โครงการสัมนาเชิง
ปฏิบตั ิการว่าด้วยเรื่อง
การเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน
ในด้านการค้นหา ช่วยเหลือ
กู้ภยั อากาศยานประสบ
อุบตั ิเหตุและบรรเทา
สาธารณภัยแก่สังคม
*ค่าตอบแทนวิทยากร

8

2

600 67,200

50

2

120 15,000

67,200

จาก3เหล่าทัพ
กรมการบินพลเรือน
สานักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกรุงเทพฯ,รพ.ตารวจ
*ผู้เข้าร่วมสัมนา
*อากาศยานสาธิต

100

5,000

15,000
77,000

* ค่าใช้จา่ ยในพิธเี ปิด-ปิดหลักสูตร

2

720

154,000
800

800

800

ตรวจแล ้วถูกต ้อง
พ.ต.อ.
(สุนทร พิศปั น
้
)
นักบิน (สบ๕) งกบ.บ.ตร.

รวม

237,000

