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คํานํา 

 
  คูมือการจัดทํามาตรฐานและการปรับปรุงการบริการ กระบวนงานเสริมสรางศักยภาพ

ชุมชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนมาตรฐานในการดําเนินงาน

ดานการเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใตหลักการการจัดการ

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (Community Based Disaster Risk Management : 
CBDRM) ซึ่งกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมอบหมายใหสํานักสงเสริมการปองกันสาธารณภัย 

เปนหนวยงานรับผิดชอบตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 จนถึงปจจุบัน โดยใชชื่อวา “โครงการ
เสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย” มีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชน 

ที่อาศัยอยูในชุมชนเสี่ยงภัยมีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวม   

ในการบริหารจัดการสาธารณภัยในเบื้องตน  อันเปนการเตรียมความพรอมของชุมชนในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย มีการจัดตั้งองคกรภายในชุมชนใหมีหนาที่ในการปองกัน เผชิญเหตุ บรรเทา 

และฟนฟูผลกระทบจากสาธารณภัย ดําเนินการในพื้นที่เส่ียงภัยทั้ง 75 จังหวัด โดยสํานักงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเปนหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการในพื้นที่ และศูนยปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยเขต เปนหนวยงานสนับสนุน 

  คูมือฉบับนี้ จึงเปนมาตรฐานงานสําหรับสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดในการปฏิบัติงานกระบวนงานเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทา          

สาธารณภัยใหเปนแนวทางและมาตรฐานเดียวกันในการจัดการฝกอบรมใหแกประชาชนในพื้นที่ 

เส่ียงภัยไดมีความรู และนําหลักการการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน      

ไปปรับใชในชุมชนตอไป. 
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1. ลักษณะพื้นฐาน 
 
1.1 ประวัติความเปนมา 
 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดทําแผนแมบท วางมาตรการ สงเสริม

สนับสนุนการปองกัน บรรเทา และฟนฟูจากสาธารณภัย  โดยกําหนดนโยบายดานความปลอดภัย สรางระบบ

ปองกัน เตือนภัย และฟนฟูหลังเกิดภัย รวมถึงการติดตามประเมินผล เพ่ือใหหลักประกันในดานความมั่นคง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยมีหนวยงานภายในแบงออกเปน 2 สวน คือ 
1) สวนกลาง ประกอบดวย 

   (1) สํานักงานเลขานุการกรม  (2) กองการเจาหนาที่ 
  (3) กองคลัง    (4) ศูนยอํานวยการบรรเทาสาธารณภัย 
  (5) สํานักชวยเหลือผูประสบภัย  (6) สํานักนโยบายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (7) สํานักมาตรการปองกันสาธารณภัย (8)  สํานักสงเสริมการปองกันสาธารณภัย 
  (9) ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 

* เดิม กองเผยแพรและประชาสัมพันธ และวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย          
   เปนสวนหนึ่งของสํานักสงเสริมการปองกันสาธารณภัย 

2) หนวยงานในระดับพื้นที่ ประกอบดวย  
(1) ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 - 18  
(2) สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  

1.2 พันธกิจและภารกิจตามกฎกระทรวง 
 1) พันธกิจของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เก่ียวของกับกระบวนงานเสริมสรางศักยภาพชุมชน

ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย คือ “สงเสริม พัฒนาการสรางความตระหนักและการสรางวัฒนธรรม

ความปลอดภัยใหประชาชน ชุมชน และเครือขายมีสวนรวมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย” 
2) ภารกิจตามกฎกระทรวง กฎกระทรวงแบงสวนราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 กําหนดให   

2.1 สํานักสงเสริมการปองกันสาธารณภัย มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (1) เผยแพรประชาสัมพันธ เพ่ือสรางความตระหนักและความพรอมดานสาธารณภัย           

ใหประชาชน ชุมชน และองคการทั้งภาครัฐและเอกชน 
  (2) สงเสริม สนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน และองคการทั้งภาครัฐ   

และเอกชน โดยการพัฒนา ฝกอบรม ฝกซอม และฝกปฏิบัติ  
  (3) ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมและพัฒนาขาราชการของกรม ยกเวนการพัฒนาขาราชการ

ระดับสูงและหลักสูตรทั่วไป 
  (4) ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
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 2.2 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (1) ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรมในพื้นที่ระดับจังหวัด 
  (2) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัด 
  (3) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของหรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

1.3 วัตถุประสงคของกระบวนงาน 

 จากพันธกิจของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และหนาที่ของสํานักสงเสริมการปองกันสาธารณภัย 

กรมฯ จึงไดมอบหมายใหสํานักสงเสริมการปองกันสาธารณภัยดําเนินโครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหมีการจัดการภัยพิบัติ   

โดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (Community Based Disaster Risk Management : CBDRM) คือ ใหชุมชนมีความเขมแข็ง

สามารถบริหารจัดการภัยพิบัติ หรือสาธารณภัยในเบื้องตนไดดวยตนเอง  โดยใหคนในชุมชนมีความตระหนักถึง

ศักยภาพของชุมชนและมุงมั่นที่จะเสริมสรางความแข็งแกรงย่ิงข้ึน  รวมทั้งมีสวนรวมคิด  รวมวางแผน และรวม

ดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงภัย ปองกัน และควบคุมความเสียหายจากสาธารณภัย ตลอดจนสามารถฟนฟูสภาพ

ความเสียหายใหกลับสูสภาวะปกติไดรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยใชวีธีการฝกอบรมใหความรูแกประชาชน ระยะเวลา 2 วัน 

ในเรื่อง  
• แนวทางการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน 

• ขอมูลชุมชน (ปฏิทินภัย/แผนที่ชุมชน/พ้ืนที่เส่ียงภัย/พ้ืนที่ปลอดภัย) 

• การวิเคราะหปญหาสาธารณภัยในพื้นที่/จัดลําดับความสําคัญ/กําหนดแนวทางแกไข 

• การจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

• การจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน (มีแผนงานและ                
     มีคณะกรรมการรับผิดชอบ)  

• การจําลองการฝกซอมแผน 
และภายหลังการฝกอบรมติดตามใหคําแนะนําแกชุมชนในการจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย       

ของชุมชน รวมทั้งประสานกับอําเภอ/ก่ิงอําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหมูบาน/ชุมชน จัดการฝกซอม

แผนอพยพประชาชน  และเปนเครือขายของกรมฯตอไป 

1.4 ความทาทายของกระบวนงาน 
 ความทาทายของกระบวนงาน คือ การเสริมสรางความตระหนักของคนในชุมชนใหเขามามีสวนรวม     

ในการดําเนินกิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีความยั่งยืน  

อันเปนการดําเนินงานเชิงรุก ใหครอบคลุมหมูบาน/ชุมชน เส่ียงภัยกวา 20,000 แหง ทั่วประเทศ ภายใต

ขอจํากัดของงบประมาณและบุคลากร รวมทั้งภารกิจที่หลากหลายของจังหวัด 
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1.5 คํานิยาม  
• ชุมชนเสี่ยงภัย หมายถึง หมูบาน/ชุมชน ที่ตั้งอยูในพ้ืนที่เส่ียงภัยประเภทตางๆ เชน ดินโคลนถลม 

อุทกภัย วาตภัย ภัยแลง ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 

• การมีสวนรวมของชุมชน หมายถึง การที่ชุมชนมีสวนรวมรับผิดชอบในทุกข้ันตอนของการทํางาน  
ตั้งแตการวางแผน ไปจนกระทั่งการดําเนนิการในระดบัตางๆ          

• การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน หมายถึง การใชชุมชนเปนศูนยกลางในการ

ดําเนินการปองกัน แกไข บรรเทา ฟนฟูความเสียหายจากภัยพิบัติดวยตนเอง โดยทุกคนในชุมชนมีสวนรวมในการ

วางแผน  ตัดสินใจ  กําหนดแนวทางแกปญหา และบริหารจัดการภัย โดยใชทรัพยากรและบุคลากรที่มีอยูในพื้นที่ 

เชน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ยานพาหนะฯ ในการปองกัน เผชิญเหตุ และบรรเทาความเดือดรอน/เสียหาย    

จากภัย โดยมีจุดมุงหมายเพื่อลดความเสี่ยงภัยของชุมชน และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการกับภัยตางๆ 

ใหกับคนในชุมชนเอง กอนที่หนวยงานภายนอกจะเขาไปใหความชวยเหลือ 
• โครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายถึง โครงการ  

ที่กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดําเนินการจัดฝกอบรมใหความรูแกผูนําชุมชน ใหมีความรูความเขาใจ และ

สามารถนําหลักการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐานไปใชในการเตรียมพรอมรับภัยของชุมชนได 

• ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนที่อาศัยในชุมชนเสี่ยงภัยที่เขารับการฝกอบรมตามโครงการ

เสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
• ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่เปนที่ตั้งของชุมชนเสี่ยงภัยที่เขารับ

การฝกอบรมตามโครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1.6 โครงสราง/อัตรากําลัง ของสํานักสงเสริมการปองกันสาธารณภัย 
 

 
 

ผูอํานวยการ 
สํานัก 

 
ฝายบริหารทั่วไป 

(15 อัตรา) 

สวนสนับสนนุ 
การมีสวนรวม 
(15 อัตรา) 

สวนกิจการ

อาสาสมัคร 
(22 อัตรา) 

กลุมงานกิจการ

พิเศษ 
(16 อัตรา) 

สํานักงานประสาน

ความรวมมือกับ

เครือขาย 
(4 อัตรา) 
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2. การจัดทํามาตรฐานและการปรับปรุงการบริการ 
 

2.1 สภาพการปฏิบัติงานในอดีต และสภาพปญหาที่เกิดขึ้น 
 จากการดําเนินโครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตั้งแตป 

พ.ศ.2547 – 2551 ไดดําเนินการในหมูบาน/ชุมชน เส่ียงภัยไปแลวทั้งส้ิน จํานวน 3,244 แหง พบวา มีสภาพ

ปญหาที่เกิดขึ้นที่สําคัญ 3 ประการ คือ  
1) ดานบุคลากร คือเจาหนาที่ของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดที่ รับผิดชอบ

โครงการฯ มีการโยกยายบอย หรือมีภารกิจหนาที่มากทําใหงานไมตอเนื่อง รวมทั้งวิทยากรมีไมเพียงพอ 
2) ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย คือ ผูรับบริการ (ผูเขาอบรม) และผูมีสวนไดสวนเสีย 

(องคกรปกครองสวนทองถ่ิน)ไมมีการดําเนินกิจกรรมที่ตอเนื่องภายหลังการฝกอบรม 
3) หากดําเนินโครงการในพื้นที่ที่ไมเส่ียงภัยประชาชนในชุมชนจะไมเห็นความสําคัญของการจัดการภัย

พิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน 

2.2 การวิเคราะหกระบวนงาน (Input-Output Analysis) : 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

Processing
- การฝกอบรมใหความรู 
   ดานสาธารณภัย 
- กระบวนการมีสวนรวม 
   ของประชาชน 

Input 
องคความรูดานสาธารณภัย 
และการจัดการภัยพิบัต ิ
โดยอาศัยชุมชนเปนฐาน 

   ความพรอมปองกันภัย 

Output 
- แผนปองกันและบรรเทา 
   สาธารณภัยของชุมชน 
- ประชาชนมกีารเตรียม 
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2.3 ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเดิม
 

 

Work Flow   เร่ือง : การเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 
                    

                                    
                            
 
 
 
  
                      

      
                   

 
 
 
 
 
 

  

  
  

  
  
   

 
 
  
  

  
                                                                        

 
   

  
  

สัญลักษณ                     =   กระบวนการ                               =   กิจกรรม/ภารกิจ 

 =   การตัดสนิใจ                                =  ทิศทางการเดินของลําดบัขั้นตอน         

จัดเก็บขอมูลพื้นทีเ่สี่ยงภัยเปาหมาย 
โครงการฯ ตามที่จังหวัดรายงานใหกรมฯ ทราบ 

ขอมูลพื้นที่เสี่ยงภยัที่ผานกระบวนการจัดการ

ภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน 

จังหวัดเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตนของหมูบาน/ ชุมชน

พื้นที่เปาหมายเพื่อใชประกอบการฝกอบรม 

จัดทําแผนการฝกอบรมและจัดคณะวทิยากร 
คัดเลือกผูเขารับการอบรมในชุมชน 

พื้นที่เปาหมาย จํานวน 50 คน 

รายงานผลการฝกอบรมใหกรมฯ ทราบ 

* ไดแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน

* ชุมชนมีการเตรียมความพรอมปองกันภัย จัดการฝกอบรมใหความรู 

* ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่เปาหมาย 

* ประสานเชิญผูเขารับการฝกอบรม 

เตรียมพื้นที่โดยชี้แจงวัตถุประสงคโครงการฯ แก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น/ ผูนําชุมชน 

จังหวัดคัดเลือกพื้นที่เสี่ยงภัยเปาหมายตามบัญชีพื้นที่

เสี่ยงภัยของจังหวัด/บัญชีพื้นที่เสี่ยงภัยของกรมปภ. 

ประชุมชี้แจงและประสานการดาํเนินโครงการกับวิทยากร 

CBDRM จังหวัด/ เจาหนาที่ดาํเนินโครงการระดับจังหวัด 

* จัดทําแนวทางการดําเนินโครงการฯ 
* จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมโครงการฯ 
* จัดทําเอกสารประกอบการดาํเนินโครงการฯ 
* จัดทําคูมือใหความรูแกผูเขารับการอบรม 

ศึกษาขอมูล CBDRM 
และแนวทางการดาํเนินงาน 

กรม ปภ. มีนโยบายในการเตรียม

ความพรอมปองกนัภัยในระดับชุมชน 
ใหสํานักสงเสริม 

การปองกันสาธารณภัย

เปนผูรับผิดชอบ 

จัดทําโครงการเสรมิสราง

ศักยภาพชุมชนดานการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 

สํานักสงเสริมฯ ดําเนินการขออนุมัติโครงการฯ

และงบประมาณ 
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รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีดังน้ี : 

ขั้นตอนที่ 1 สํานักสงเสริมฯ จัดทําโครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย            
                (15 วัน) 
ขั้นตอนที่ 2 สํานักสงเสริมฯ เสนอขออนมุัติโครงการและงบประมาณ (15 วัน) 
ขั้นตอนที่ 3 สํานักสงเสริมฯ จดัทํา (30 วัน) 
                      - แนวทางการดําเนนิโครงการฯ 
                      - หลักสูตรการฝกอบรมโครงการฯ 
                      - เอกสารประกอบการดาํเนินโครงการฯ 
                      - คูมือใหความรูแกผูเขารับการอบรมและจัดพิมพประกาศนียบัตรผูเขารับการอบรม 
ขั้นตอนที่ 4 สํานักสงเสริมฯ จดัประชุมชี้แจงโครงการและประสานการดําเนินโครงการกับวิทยากร CBDRM /   
                เจาหนาที่ดาํเนนิโครงการของจังหวัด (1 วัน) 
ขั้นตอนที่ 5 จังหวัดคัดเลือกพ้ืนที่เส่ียงภัยเปาหมายตามบัญชีพ้ืนที่เส่ียงภัยของจังหวัด  หรือบญัชพ้ืีนที่เส่ียงภัย 
                ของกรม ปภ. ( 20 วัน) 
ขั้นตอนที่ 6 สํานักสงเสริมฯ โอนเงินใหจงัหวัดดําเนินการจัดอบรม  และมีหนังสือส่ังการเกี่ยวกับการโอนเงิน  
                งบประมาณเพือ่ดําเนนิโครงการฯ ( 7 วัน) 
ขั้นตอนที่ 7 จังหวัดเตรียมพื้นที่  และช้ีแจงวัตถุประสงคโครงการฯ แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน/ผูนาํชุมชน   

                ในพื้นที่เปาหมายพรอมคัดเลอืกผูเขารับการอบรมในพื้นที่เปาหมาย จาํนวน 50 คน (10 วัน)      

ขั้นตอนที่ 8 จังหวัดเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตนของหมูบาน/ ชุมชนพื้นที่เปาหมาย  เพ่ือใชประกอบการ  
                ฝกอบรม (7 วัน) 
ขั้นตอนที่ 9 จังหวัดจัดทาํแผนการฝกอบรม  โดยระบุวนั เวลา สถานที่ฝกอบรมและจัดคณะวิทยากร CBDRM 
                ที่จะลงพื้นที่ไปฝกอบรมใหกับชุมชนพื้นที่เปาหมาย (7 วัน) 

ขั้นตอนที่ 10 จังหวัดประสานหนวยงานที่เก่ียวของในพื้นที่เปาหมายและประสานเชิญผูเขารับการฝกอบรม (10 วัน)

ขั้นตอนที่ 11 จังหวัดดําเนินการฝกอบรมใหความรูตามหัวขอ (3 วัน : เตรียมความพรอม 1 วัน อบรม 2 วัน) 
ขั้นตอนที่ 12 จังหวัดรายงานผลการฝกอบรมมายังกรมฯ พรอมสงแผนการติดตามการดําเนินงานของชุมชน 
                  ที่ผานการฝกอบรมเสร็จสิ้น (15 วัน ) 
ขั้นตอนที่ 13 สํานักสงเสริมฯ จดัเก็บขอมูลพ้ืนที่เส่ียงภัยเปาหมายโครงการฯ ตามที่จังหวัดรายงานมา 
         พรอมดําเนนิการโอนเงินงบประมาณตดิตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน 
                   (เก็บสะสมตั้งแตดําเนินการฝกอบรมตามโครงการฯ) 
ขั้นตอนที่ 14 จังหวัดดาํเนนิการตดิตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชนฉบับสมบูรณสงมา 
                  ยังกรมฯ เพ่ือรวบรวมจัดเก็บเปนขอมูลพ้ืนที่เส่ียงภัยที่ไดผานการอบรม CBDRM และ 
                  ชุมชนมีการเตรียมความพรอมปองกันภยั  พรอมทั้งสงแผนชุมชนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                  (15 วัน ภายหลังจากไดรับงบฯในการติดตาม) 
ขั้นตอนที่ 15 สํานักสงเสริมฯ สรุปรายงานผลการดาํเนินโครงการใหกับผูบังคบับญัชารับทราบ (15 วัน) 
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(ในข้ันตอนที่ 1-15 ใชเจาหนาที่ปฏิบตัิงานในระดบักรมฯ และระดับจังหวัด  ใชระยะเวลาดําเนินการ 170 วัน 

หากข้ันตอนใดดาํเนินการควบคูกันอาจใชเวลานอยกวานี้) 

หมายเหตุ : จังหวัด หมายถึง คณะวิทยากร CBDRM ของจังหวัด และเจาหนาที่ของจังหวัดผูรับผิดชอบ 

                 โครงการฯ   

 

2.4 การดําเนินการปรับปรุงบริการ 
สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดมีการปรับปรุงกระบวนงานตามแผนพัฒนาองคการโดย สํานัก

สงเสริมการปองกันสาธารณภัย ซึ่งรับผิดชอบงานดังกลาว ไดแตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงการดําเนินงานเสริมสราง

ศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน      

2.4.1 วิธีดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

          สํานักสงเสริมการปองกันสาธารณภัย ไดสอบถามขอมูลการดําเนินงานจากเจาหนาที่            

ที่ปฏิบัติงานอยูที่จังหวัด รวมทั้งไดจัดประชุมคณะทํางานฯ ตามขอ 2.1 แลวเห็นวาในสวนของการปรับปรุงงาน

ของจังหวัดใหมีความตอเนื่อง เห็นควรใหจังหวัดมอบหมายใหเจาหนาที่สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัด จํานวน 1 คน เปนผูรับผิดชอบหลัก สําหรับในสวนของการปรับปรุงข้ันตอนในการดําเนินงานเพื่อลด

ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการนั้น คณะทํางานฯ เห็นวา จากขั้นตอนการปฏิบัติงานเดิม 15 ข้ันตอน 

(170 วัน) เห็นควรดําเนินการปรับปรุงโดยรวมขั้นตอนที่ 1 จัดทําโครงการฯ (15 วัน) และข้ันตอนที่ 2 ขออนุมัติ

โครงการฯ (15 วัน) เขาดวยกัน โดยใชระยะเวลารวม 20 วัน รวมทั้งยุบเลิกข้ันตอนที่ 4 จัดประชุมชี้แจง

โครงการฯ เพ่ือประหยัดงบประมาณในการจัดประชุม ทําใหลดขั้นตอนลงเหลือ 13 ข้ันตอน (159 วัน)  
เนื่องจากกระบวนงานนี้ไดมีการปรับปรุงมาโดยตลอด เพราะถูกกําหนดใหมีการจัดทําขอเสนอ

การเปลี่ยนแปลง (Blueprint for change) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2551 และการบริหารความเสี่ยง      

มาตั้งแตป พ.ศ. 2550 จึงทําใหงานอยูตัวแลวไมสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาลงไดมากนัก 

2.4.2 งบประมาณในการดําเนินงาน

         งบประมาณในการดําเนินงานปรับปรุงกระบวนงาน ใชงบปกติของกรมปองกันและบรรเทา        

สาธารณภัย 
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2.5 การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 2.5.1 สภาพการปฏิบัติงานใหม (มาตรฐานดานขั้นตอนและระยะเวลา) 

Work Flow   เร่ือง : การเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
                    

                                    
                            

 
 
 
  
                      

      
                   

 

กรม ปภ. มีนโยบายในการเตรียม

ความพรอมปองกนัภัยในระดับชุมชน 
ใหสํานักสงเสริม 

การปองกันสาธารณภัย

เปนผูรับผิดชอบ 
สํานักสงเสริมฯ ดําเนินการเสนอขออนุมัติโครงการฯ และงบประมาณ (20 วัน) 

(

ศึกษาขอมูล CBDRM 
และแนวทางการดาํเนินงาน 

* จัดทําแนวทางการดําเนินโครงการฯ

* จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมโครงการฯ 
* จัดทําเอกสารประกอบการดาํเนินโครงการฯ 
* จัดทําคูมือใหความรูแกผูเขารับการอบรม 

(30 วัน) 

 
 

คัดเลือกพื้นที่เสี่ยงภัยเปาหมายตามบญัชีพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัด/บัญชีพื้นที่

เสี่ยงภัยของกรมปภ. (20 วัน) 

 
 
 

  

  
  

  
  
   

 
 
  
  

  
                                                                        

 
    
 

จังหวัดเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตนของหมูบาน/ ชุมชน

พื้นที่เปาหมายเพื่อใชประกอบการฝกอบรม (7 วัน) 

จัดทําแผนการฝกอบรมและจัดคณะวทิยากร (7 วัน) 
คัดเลือกผูเขารับการอบรมในชุมชน 

พื้นที่เปาหมาย จํานวน 50 คน 

* ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่

เปาหมาย * ประสานเชิญผูเขารับการฝกอบรม   

จัดการฝกอบรมใหความรู (3 

* ไดแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน

* สงแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชนให อปท. 

* ชุมชนมีการเตรียมความพรอมปองกันภัย 
(15 วัน) 

รายงานผลการฝกอบรมใหกรมฯ ทราบ (15 วัน)

- จัดเก็บขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยเปาหมายโครงการฯ 

ตามที่จังหวัดรายงานใหกรมฯ ทราบ  
- โอนเงินงบประมาณติดตามชุมชน  (7 วัน) - สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการใหกัผูบังคับ

บัญชาทราบ (15 วัน) 

- ขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยที่ผานกระบวนการจัดการ

ภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน 

ขออนุมัติโครงการฯ เตรียมพื้นที่โดยชี้แจงวัตถุประสงค

โครงการฯ แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น/ ผูนําชุมชน 

สัญลักษณ  =   กระบวนการ                             =   กิจกรรม/ภารกิจ 
                              =   การตัดสนิใจ                              =  ทิศทางการเดินของลําดบัขั้นตอน 
                            =   ดําเนนิการโดยสวนกลาง                     =   ดําเนินการโดยจังหวดั                       
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รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีดังน้ี : 

ขั้นตอนที่ 1  สํานักสงเสริมฯ ดําเนินการขออนุมัติโครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทา  
              สาธารณภัย (20 วัน) 
ขั้นตอนที่ 2  สํานักสงเสริมฯ จัดทํา (30 วัน) 
                      - แนวทางการดําเนินโครงการฯ 
                      - หลักสูตรการฝกอบรมโครงการฯ 
                      - เอกสารประกอบการดําเนินโครงการฯ 
                      - คูมือใหความรูแกผูเขารับการอบรมและจัดพิมพประกาศนียบัตรผูเขารับการอบรม 
ขั้นตอนที่ 3  จังหวัดคัดเลือกพ้ืนที่เส่ียงภัยเปาหมายตามบัญชีพ้ืนที่เส่ียงภัยของจังหวัด  หรือบัญชีพ้ืนที่เส่ียงภัย 
                 ของกรม ปภ. (20 วัน) 
ขั้นตอนที่ 4  สํานักสงเสริมฯ โอนเงินใหจังหวัดดําเนินการจัดอบรม  และมีหนังสือส่ังการเกี่ยวกับการโอนเงิน  
                 งบประมาณเพื่อดําเนินโครงการฯ (7 วัน) 
ขั้นตอนที่ 5  จังหวัดเตรียมพื้นที่  และช้ีแจงวัตถุประสงคโครงการฯ แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน/ ผูนําชุมชน    
                 ในพื้นที่เปาหมายพรอมคัดเลือกผูเขารับการอบรมในพื้นที่เปาหมาย จํานวน 50 คน (10 วัน)       
ขั้นตอนที่ 6  จังหวัดเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตนของหมูบาน/ ชุมชนพื้นที่เปาหมาย  เพ่ือใชประกอบการ  
                 ฝกอบรม (7 วัน) 
ขั้นตอนที่ 7  จังหวัดจัดทําแผนการฝกอบรม  โดยระบุวัน เวลา สถานที่ฝกอบรมและจัดคณะวิทยากร CBDRM 
                ที่จะลงพื้นที่ไปฝกอบรมใหกับชุมชนพื้นที่เปาหมาย (7 วัน) 

ขั้นตอนที่ 8 จังหวัดประสานหนวยงานที่เก่ียวของในพื้นที่เปาหมายและประสานเชิญผูเขารับการฝกอบรม (10 วัน)                 
ขั้นตอนที่ 9 จังหวัดดําเนินการฝกอบรมใหความรูตามหัวขอ (3 วัน : เตรียมความพรอม 1 วัน อบรม 2 วัน) 
ขั้นตอนที่ 10 จังหวัดรายงานผลการฝกอบรมมายังกรมฯ พรอมสงแผนการติดตามการดําเนินงานของชุมชน 
                 ที่ผานการฝกอบรมเสร็จสิ้น (15 วัน ) 
ขั้นตอนที่ 11 สํานักสงเสริมฯ จดัเก็บขอมูลพ้ืนที่เส่ียงภัยเปาหมายโครงการฯ ตามที่จังหวัดรายงานมา 
         พรอมดําเนนิการโอนเงินงบประมาณตดิตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน 
                   (เก็บสะสมตั้งแตดําเนินการฝกอบรมตามโครงการฯ) 
ขั้นตอนที่ 12 จังหวัดดาํเนนิการตดิตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชนฉบับสมบูรณสงมา 
                  ยังกรมฯ เพ่ือรวบรวมจัดเก็บเปนขอมูลพ้ืนที่เส่ียงภัยที่ไดผานการอบรม CBDRM และชุมชน 
                  มีการเตรียมความพรอมปองกันภัย  พรอมทั้งสงแผนชุมชนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                  (15 วัน ภายหลังจากไดรับงบฯในการติดตาม) 
ขั้นตอนที่ 13 สํานักสงเสริมฯ สรุปรายงานผลการดาํเนินโครงการใหกับผูบังคบับญัชารับทราบ (15 วัน) 

(ในข้ันตอนที่ 1-13 ใชเจาหนาที่ปฏิบตัิงานในระดบักรมฯ และระดับจังหวัด  ใชระยะเวลาดําเนินการ 159 วัน 

หากข้ันตอนใดดาํเนินการควบคูกันอาจใชเวลานอยลง) 

หมายเหตุ : จังหวัด หมายถึง คณะวิทยากร CBDRM ของจังหวัด และเจาหนาที่ของจังหวัดผูรับผิดชอบ 

                 โครงการฯ           
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2.5.2 คุณสมบัติของเจาหนาที่ผูใหบริการ (มาตรฐานดานบคุลากร) 
  1) ผูใหบริการตองมีคุณสมบัติมาตรฐานดังนี ้
   (1) เปนเจาหนาที่ที่จังหวัดมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบหลักของโครงการเสริมสราง

ศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (2) เขาใจแนวทางการดําเนนิโครงการฯ เปนอยางด ี

   (3) เขาใจหลักการของ CBDRM  
   (4) มีความรับผดิชอบตอหนาที ่
   (5) มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
   (6) มีความตระหนักในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (7) มีจิตบริการดวยใจจริง 

  2) วิทยากรตองเปนผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรวิทยากรการจัดการภัยพิบตัิโดยอาศัยชุมชน

เปนฐานของกรมฯ หรือของหนวยงานที่เก่ียวของ 

2.5.3 หลักสูตรการอบรมใหความรู (มาตรฐานดานหลักสูตร) 
  วันที่ 1  - จัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
 - แนวทางการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน 
 - ขอมูล (ปฏิทินภัย/แผนที่ชุมชน/พ้ืนที่เส่ียงภัย/พ้ืนที่ปลอดภัย/เสนทางอพยพ) 
 - วิเคราะหปญหา/จัดลําดับความสําคัญของปญหา/กําหนดแนวทางแกไขปญหา 
                   วันที่ 2  - การจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนในการจัดการสาธารณภัย 
 - แนวทางการจัดทําแผนชุมชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 - แบงกลุมจัดทําแผนชุมชน (มีแผนงานและคณะกรรมการรับผิดชอบ) 
 - จําลองการฝกซอมแผน 
 - มอบหมายภารกิจใหชุมชน 

2.5.4 การใหความสําคัญกบัประชาชนและการบริการ (มาตรฐานดานพื้นทีบ่ริการ) 
         กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหความสําคัญในการดําเนินการฝกอบรมตามกระบวนงาน

ดังกลาว แกประชาชนที่อาศัยอยูในหมูบาน/ชุมชน ที่อยูในพื้นที่เส่ียงภัยตามฐานขอมูลพ้ืนที่เส่ียงภัยของ       

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย บัญชีพ้ืนที่เส่ียงภัยของจังหวัด หรือพ้ืนที่เส่ียงภัยของหนวยงานที่เก่ียวของ

โดยมีข้ันตอนการใหบริการประชาชนดังแผนภูมิตอไปนี้ 
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แผนภูมิในการใหบริการประชาชนในการจัดฝกอบรมเสริมสรางศักยภาพชุมชน 
ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนในชมุชน/

หมูบานเสี่ยงภยั 
องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 
สํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เตรียมการฝกอบรม     
   ๏วิทยากร 
   ๏ผูเขาอบรม 
   ๏สถานที่ 
   ๏เอกสาร  
   ๏อ่ืนๆ 

ดําเนนิการฝกอบรม 

ใหคําแนะนําในการจัดทาํแผนปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 

ตรวจสอบพื้นที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการใหบริการ 

1. ประชาชนในชุมชน/หมูบาน เส่ียงภัยมปีระสงคใหจัดการฝกอบรม  
2. ติดตอแจงความประสงคผาน อปท. 
3. อปท. แจงสํานักงาน ปภ.จังหวัด 
4. สํานักงาน ปภ.จังหวัดตรวจสอบพื้นที่เส่ียงภัย 

5. สํานักงาน ปภ.จังหวัดดําเนินการเตรียมการ 
6. สํานักงาน ปภ.จังหวัดจดัการฝกอบรม 
7. สํานักงาน ปภ.จังหวัดใหคําแนะนาํการจดัทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน/หมูบาน 
8. ชุมชน/หมูบาน นาํแผนฯ ไปใช และสงมอบให อปท. นําไปบรรจุเปนแผนปองกันและบรรเทา    
    สาธารณภยัของทองถ่ิน 
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3. การทบทวนผลการดําเนินงาน การเรียนรู และการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 
3.1 การผลักดัน และสงเสริมใหทุกหนวยบริการมีการทํางานที่เปนมาตรฐานเดียวกัน 

เพ่ือใหทุกหนวยบริการ (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด) มีการทํางานที่เปนมาตรฐาน

เดียวกัน ไดมีการดําเนินการดังนี้ 
 1) จัดทําหนังสือส่ังการจังหวัดเพื่อแจงแนวทางการดําเนินงานใหทุกจังหวัดเขาใจตรงกัน โดยแนบ

ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานไปดวย และหากปใดไดรับงบประมาณเพียงพอก็ดําเนินการจัดประชุมชี้แจง

นโยบายการดําเนินงานใหแกเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ ประจําจังหวัดทราบ 

 2) จัดทําแบบฟอรมการรายงานผล การติดตามประเมินผล เพ่ือใหทุกจังหวัดรายงานขอมูลในรูปแบบที่

เปนมาตรฐานเดียวกัน 
 3) จัดทําหลักสูตรมาตรฐานที่ใชในการฝกอบรม 
 4) จัดทําหนังสือคูมือแนวทางการดําเนินงานสําหรับชุมชน สงใหกับทุกจังหวัดเพื่อใชเปนเอกสาร

ประกอบการฝกอบรมผูนําชุมชน 
 5) จัดฝกอบรมวิทยากรการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน ใหกับเจาหนาท่ีของ

กรมฯ จังหวัดละ 1 คน และเจาหนาที่จากหนวยงานที่เก่ียวของจังหวัดละ 8 คน  เพ่ือใหเขาใจหลักการเดียวกัน

และใชกระบวนการสอนแบบมีสวนรวมเปนมาตรฐานเดียวกัน 

3.2 ถายทอดองคความรูที่ไดรับจากการพัฒนากระบวนงานไปยังหนวยงานตางๆ 
 1) แจงเวียนไปยังหนวยงานที่เก่ียวของ  
 2) นําข้ึน Website K.M. ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3.3 ประโยชนที่เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดรับจากการปรับปรุงกระบวนงาน 
 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจะสามารถใหบริการการฝกอบรมกระบวนงานเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกประชาชนในชุมชน/หมูบานเสี่ยงภัย เปนมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งสามารถลด

ข้ันตอนและระยะเวลาการทํางานลง ทําใหมีเวลาไปปฏิบัติงานอื่นไดเพ่ิมมากขึ้น 

 
4. การติดตามประเมินผลการปรับปรุงมาตรฐานการบริการในทุกหนวยบริการ 

   
4.1 ติดตามประเมินผล  โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของผูรับบริการและ ผูมี

สวนไดสวนเสีย ที่กรมฯ ดําเนินการสํารวจ แลวนํามาประเมินผลตอไป 
 4.2 ติดตามประเมินผล โดยใชผลคะแนนความพึงพอใจที่สํานักงาน ก.พ.ร. มอบหมายใหสํานักงานสถิติ

แหงชาติ สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ (ผูเขารับการอบรมตามโครงการ) 

 4.3 ติดตามประเมินผล โดยการตรวจติดตามงาน/ตรวจเยี่ยมของผูตรวจราชการกรม ในการปฏิบัติงาน

ของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
            12 



5. แนวทางการพัฒนากระบวนงานในอนาคต 
 
5.1 ดานบุคลากร 

ใหเจาหนาที่ไดรับการพฒันาขีดความสามารถโดยมีการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เชน มีการจัดเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู มีการจัดอบรมความรูเพ่ิมเติมในหัวขอใหม การเดินทางไปดูงาน 

5.2 ดานการเผยแพรขอมูล 
 นําขอมูลทางวชิาการที่เก่ียวของเผยแพรทาง Website และชองทางอื่นๆ เชน บอรดประชาสัมพันธ 

วารสาร รายการเสียงตามสาย เปนตน 

5.3 ดานการสรางแรงจูงใจ 

 สรางแรงจูงใจใหแกหมูบาน/ชุมชน ในการเขารวมโครงการ โดยมอบรางวัลใหแกชุมชนที่ประสบ

ความสําเร็จในการเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางยั่งยืน และใหเปน

หมูบาน/ชุมชน ตนแบบในการเปนศนูยการเรียนรูในการศึกษาดูงาน 

 
6. ปจจัยที่ทําใหองคกรสามารถปรับปรุงกระบวนงานไดสําเร็จ 

  
 การดําเนินการปรับปรุงกระบวนงานใหสําเร็จไดนัน้ มีปจจัยหลายประการ แตปจจัยที่สําคัญคือ 

• ผูบริหารระดบัสูงใหความสาํคัญ ทั้งนี้ ผูบริหารหมายถึงผูบริหารทั้งในสวนกลาง และสวน
ภูมิภาค (ผูวาราชการจังหวัด) เห็นวาเปนเรื่องที่จําเปนและมีความสาํคัญ 

• เจาหนาทีผู่ปฏิบัติงานมีความตั้งใจจริง และมีความมุงม่ัน  
• เครื่องมือและอุปกรณ มีคุณภาพ เชน เครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัยและเชื่อมตออินเตอรเน็ตได

อยางมีคุณภาพ เพ่ือตรวจสอบขอมูลพ้ืนที่เส่ียงภัย เครื่องมือโสตทัศนปูกรณที่ใชในการฝกอบรม 

เปนตน 
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