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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 ดําเนินการในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้ง 75 จังหวัด โดยสํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเปนหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการในพื้นที่ และศูนยปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเขต เปนหนวยงานสนับสนุน
คูมือฉบับนี้ จึงเปนมาตรฐานงานสําหรับสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จั ง หวั ด ในการปฏิ บั ติ ง านกระบวนงานเสริ ม สร า งศั ก ยภาพชุ ม ชนด า นการป อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยใหเปนแนวทางและมาตรฐานเดียวกันในการจัดการฝกอบรมใหแกประชาชนในพื้นที่
เสี่ยงภั ยได มีความรู และนําหลั กการการจัดการความเสี่ยงจากภั ยพิ บั ติโดยอาศัยชุม ชนเป นฐาน
ไปปรับใชในชุมชนตอไป.

สํานักสงเสริมการปองกันสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

สารบัญ

1. ลักษณะพื้นฐาน
2. การจัดทํามาตรฐานและการปรับปรุงการบริการ
3. การทบทวนผลการดําเนินงาน การเรียนรู และการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
4. การติดตามประเมินผลการปรับปรุงมาตรฐานการบริการในทุกหนวยบริการ
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1. ลักษณะพื้นฐาน
1.1 ประวัติความเปนมา
กรมปองกั น และบรรเทาสาธารณภัย มีภารกิจ เกี่ยวกั บ การจั ด ทํ า แผนแม บ ท วางมาตรการ ส งเสริ ม
สนับสนุนการปองกัน บรรเทา และฟนฟูจากสาธารณภัย โดยกําหนดนโยบายดานความปลอดภัย สรางระบบ
ปองกัน เตือนภัย และฟนฟูหลังเกิดภัย รวมถึงการติดตามประเมินผล เพื่อใหหลักประกันในดานความมั่นคง
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) พันธกิจของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกี่ยวของกับกระบวนงานเสริมสรางศักยภาพชุมชน
ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย คือ “สงเสริม พัฒนาการสรางความตระหนักและการสรางวัฒนธรรม
ความปลอดภัยใหประชาชน ชุมชน และเครือขายมีสวนรวมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย”
2) ภารกิจตามกฎกระทรวง กฎกระทรวงแบงสวนราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 กําหนดให
2.1 สํานักสงเสริมการปองกันสาธารณภัย มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) เผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ เพื่ อ สร า งความตระหนั ก และความพร อ มด า นสาธารณภั ย
ใหประชาชน ชุมชน และองคการทั้งภาครัฐและเอกชน
(2) สงเสริ ม สนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน และองคการทั้งภาครัฐ
และเอกชน โดยการพัฒนา ฝกอบรม ฝกซอม และฝกปฏิบัติ
(3) ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมและพัฒนาขาราชการของกรม ยกเวนการพัฒนาขาราชการ
ระดับสูงและหลักสูตรทั่วไป
(4) ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
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2.2 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรมในพื้นที่ระดับจังหวัด
(2) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัด
(3) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
1.3 วัตถุประสงคของกระบวนงาน
จากพันธกิจของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และหนาที่ของสํานักสงเสริมการปองกันสาธารณภัย
กรมฯ จึงไดมอบหมายใหสํานักสงเสริมการปองกันสาธารณภัยดําเนินโครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีการจัดการภัยพิบัติ
โดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (Community Based Disaster Risk Management : CBDRM) คือ ใหชุมชนมีความเขมแข็ง
สามารถบริหารจัดการภัยพิบัติ หรือสาธารณภัยในเบื้องตนไดดวยตนเอง โดยใหคนในชุมชนมีความตระหนักถึง
ศักยภาพของชุมชนและมุงมั่นที่จะเสริมสรางความแข็งแกรงยิ่งขึ้น รวมทั้งมีสวนรวมคิด รวมวางแผน และรวม
ดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงภัย ปองกัน และควบคุมความเสียหายจากสาธารณภัย ตลอดจนสามารถฟนฟูสภาพ
ความเสียหายใหกลับสูสภาวะปกติไดรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยใชวีธีการฝกอบรมใหความรูแกประชาชน ระยะเวลา 2 วัน
ในเรื่อง
• แนวทางการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน
• ขอมูลชุมชน (ปฏิทินภัย/แผนที่ชุมชน/พื้นที่เสี่ยงภัย/พื้นที่ปลอดภัย)
• การวิเคราะหปญหาสาธารณภัยในพื้นที่/จัดลําดับความสําคัญ/กําหนดแนวทางแกไข
• การจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
• การจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน (มีแผนงานและ
มีคณะกรรมการรับผิดชอบ)
• การจําลองการฝกซอมแผน
และภายหลั ง การฝ ก อบรมติ ด ตามให คํ า แนะนํ า แก ชุ ม ชนในการจั ด ทํ า แผนป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ของชุมชน รวมทั้งประสานกับอําเภอ/กิ่งอําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหมูบาน/ชุมชน จัดการฝกซอม
แผนอพยพประชาชน และเปนเครือขายของกรมฯตอไป
1.4 ความทาทายของกระบวนงาน
ความทาทายของกระบวนงาน คือ การเสริมสรางความตระหนักของคนในชุมชนใหเขามามีสวนรวม
ในการดําเนินกิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีความยั่งยืน
อัน เปนการดําเนินงานเชิ งรุก ใหครอบคลุ มหมูบา น/ชุ มชน เสี่ ยงภั ยกวา 20,000 แหง ทั่วประเทศ ภายใต
ขอจํากัดของงบประมาณและบุคลากร รวมทั้งภารกิจที่หลากหลายของจังหวัด
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1.5 คํานิยาม
• ชุมชนเสี่ยงภัย หมายถึง หมูบาน/ชุมชน ที่ตั้งอยูในพื้นที่เสี่ยงภัยประเภทตางๆ เชน ดินโคลนถลม
อุทกภัย วาตภัย ภัยแลง ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
• การมีสวนรวมของชุมชน หมายถึง การที่ชุมชนมีสวนรวมรับผิดชอบในทุกขั้นตอนของการทํางาน
ตั้งแตการวางแผน ไปจนกระทั่งการดําเนินการในระดับตางๆ
• การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน หมายถึง การใชชุมชนเปนศูนยกลางในการ
ดําเนินการปองกัน แกไข บรรเทา ฟนฟูความเสียหายจากภัยพิบัติดวยตนเอง โดยทุกคนในชุมชนมีสวนรวมในการ
วางแผน ตัดสินใจ กําหนดแนวทางแกปญหา และบริหารจัดการภัย โดยใชทรัพยากรและบุคลากรที่มีอยูในพื้นที่
เชน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ยานพาหนะฯ ในการปองกัน เผชิญเหตุ และบรรเทาความเดือดรอน/เสียหาย
จากภัย โดยมีจุดมุงหมายเพื่อลดความเสี่ยงภัยของชุมชน และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการกับภัยตางๆ
ใหกับคนในชุมชนเอง กอนที่หนวยงานภายนอกจะเขาไปใหความชวยเหลือ
• โครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายถึง โครงการ
ที่กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดําเนินการจัดฝกอบรมใหความรูแกผูนําชุมชน ใหมีความรูความเขาใจ และ
สามารถนําหลักการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐานไปใชในการเตรียมพรอมรับภัยของชุมชนได
• ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนที่อาศัยในชุมชนเสี่ยงภัยที่เขารับการฝกอบรมตามโครงการ
เสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
• ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่เปนที่ตั้งของชุมชนเสี่ยงภัยที่เขารับ
การฝกอบรมตามโครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.6 โครงสราง/อัตรากําลัง ของสํานักสงเสริมการปองกันสาธารณภัย

ผูอํานวยการ
สํานัก

ฝายบริหารทั่วไป
(15 อัตรา)

สวนสนับสนุน
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 เสี่ยงภัยไปแลวทั้งสิ้น จํานวน 3,244 แหง พบวา มีสภาพ
ปญหาที่เกิดขึ้นที่สําคัญ 3 ประการ คือ
1) ด า นบุ ค ลากร คื อ เจ า หน า ที่ ข องสํ า นั ก งานป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
โครงการฯ มีการโยกยายบอย หรือมีภารกิจหนาที่มากทําใหงานไมตอเนื่อง รวมทั้งวิทยากรมีไมเพียงพอ
2) ด า นผู รั บ บริ ก ารและผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย คือ ผู รั บ บริ ก าร (ผู เ ข า อบรม) และผู มีส ว นไดส ว นเสี ย
(องคกรปกครองสวนทองถิ่น)ไมมีการดําเนินกิจกรรมที่ตอเนื่องภายหลังการฝกอบรม
3) หากดําเนินโครงการในพื้นที่ที่ไมเสี่ยงภัยประชาชนในชุมชนจะไมเห็นความสําคัญของการจัดการภัย
พิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน
2.2 การวิเคราะหกระบวนงาน (Input-Output Analysis) :

Input
องคความรูดา นสาธารณภัย
และการจัดการภัยพิบัติ
โดยอาศัยชุมชนเปนฐาน

Processing
- การฝกอบรมใหความรู
ดานสาธารณภัย
- กระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชน

Output
- แผนปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยของชุมชน
- ประชาชนมีการเตรียม
ความพรอมปองกันภัย
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2.3 ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเดิม
Work Flow

เรื่อง : การเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรม ปภ. มีนโยบายในการเตรียม
ความพรอมปองกันภัยในระดับชุมชน

ใหสํานักสงเสริม
การปองกันสาธารณภัย
เปนผูรับผิดชอบ

จัดทําโครงการเสริมสราง
ศักยภาพชุมชนดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

สํานักสงเสริมฯ ดําเนินการขออนุมัติโครงการฯ
และงบประมาณ

* จัดทําแนวทางการดําเนินโครงการฯ
* จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมโครงการฯ
* จัดทําเอกสารประกอบการดําเนินโครงการฯ
* จัดทําคูมือใหความรูแกผูเขารับการอบรม

ศึกษาขอมูล CBDRM
และแนวทางการดําเนินงาน

ประชุมชี้แจงและประสานการดําเนินโครงการกับวิทยากร
CBDRM จังหวัด/ เจาหนาที่ดาํ เนินโครงการระดับจังหวัด

จังหวัดคัดเลือกพื้นที่เสี่ยงภัยเปาหมายตามบัญชีพ้นื ที่
เสี่ยงภัยของจังหวัด/บัญชีพื้นที่เสี่ยงภัยของกรมปภ.

จังหวัดเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตนของหมูบาน/ ชุมชน
พื้นที่เปาหมายเพื่อใชประกอบการฝกอบรม

เตรียมพื้นที่โดยชี้แจงวัตถุประสงคโครงการฯ แก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น/ ผูนําชุมชน

จัดทําแผนการฝกอบรมและจัดคณะวิทยากร

คัดเลือกผูเขารับการอบรมในชุมชน
พื้นที่เปาหมาย จํานวน 50 คน

* ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่เปาหมาย
* ประสานเชิญผูเขารับการฝกอบรม

จัดการฝกอบรมใหความรู

* ไดแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน
* ชุมชนมีการเตรียมความพรอมปองกันภัย

รายงานผลการฝกอบรมใหกรมฯ ทราบ
จัดเก็บขอมูลพื้นทีเ่ สี่ยงภัยเปาหมาย
โครงการฯ ตามที่จังหวัดรายงานใหกรมฯ ทราบ

สัญลักษณ

ขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยที่ผานกระบวนการจัดการ
ภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน

= กระบวนการ

= กิจกรรม/ภารกิจ

= การตัดสินใจ

= ทิศทางการเดินของลําดับขั้นตอน
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รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีดังนี้ :
ขั้นตอนที่ 1 สํานักสงเสริมฯ จัดทําโครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(15 วัน)
ขั้นตอนที่ 2 สํานักสงเสริมฯ เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ (15 วัน)
ขั้นตอนที่ 3 สํานักสงเสริมฯ จัดทํา (30 วัน)
- แนวทางการดําเนินโครงการฯ
- หลักสูตรการฝกอบรมโครงการฯ
- เอกสารประกอบการดําเนินโครงการฯ
- คูมือใหความรูแกผูเขารับการอบรมและจัดพิมพประกาศนียบัตรผูเขารับการอบรม
ขั้นตอนที่ 4 สํานักสงเสริมฯ จัดประชุมชี้แจงโครงการและประสานการดําเนินโครงการกับวิทยากร CBDRM /
เจาหนาที่ดาํ เนินโครงการของจังหวัด (1 วัน)
ขั้นตอนที่ 5 จังหวัดคัดเลือกพื้นที่เสี่ยงภัยเปาหมายตามบัญชีพื้นที่เสีย่ งภัยของจังหวัด หรือบัญชีพื้นที่เสี่ยงภัย
ของกรม ปภ. ( 20 วัน)
ขั้นตอนที่ 6 สํานักสงเสริมฯ โอนเงินใหจงั หวัดดําเนินการจัดอบรม และมีหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการโอนเงิน
งบประมาณเพือ่ ดําเนินโครงการฯ ( 7 วัน)
ขั้นตอนที่ 7 จังหวัดเตรียมพื้นที่ และชี้แจงวัตถุประสงคโครงการฯ แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น/ผูนาํ ชุมชน
ในพื้นที่เปาหมายพรอมคัดเลือกผูเขารับการอบรมในพื้นที่เปาหมาย จํานวน 50 คน (10 วัน)
ขั้นตอนที่ 8 จังหวัดเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตนของหมูบาน/ ชุมชนพื้นที่เปาหมาย เพื่อใชประกอบการ
ฝกอบรม (7 วัน)
ขั้นตอนที่ 9 จังหวัดจัดทําแผนการฝกอบรม โดยระบุวนั เวลา สถานที่ฝกอบรมและจัดคณะวิทยากร CBDRM
ที่จะลงพื้นที่ไปฝกอบรมใหกับชุมชนพื้นที่เปาหมาย (7 วัน)
ขั้นตอนที่ 10 จังหวัดประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่เปาหมายและประสานเชิญผูเขารับการฝกอบรม (10 วัน)
ขั้นตอนที่ 11 จังหวัดดําเนินการฝกอบรมใหความรูตามหัวขอ (3 วัน : เตรียมความพรอม 1 วัน อบรม 2 วัน)
ขั้นตอนที่ 12 จังหวัดรายงานผลการฝกอบรมมายังกรมฯ พรอมสงแผนการติดตามการดําเนินงานของชุมชน
ที่ผานการฝกอบรมเสร็จสิ้น (15 วัน )
ขั้นตอนที่ 13 สํานักสงเสริมฯ จัดเก็บขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยเปาหมายโครงการฯ ตามที่จังหวัดรายงานมา
พรอมดําเนินการโอนเงินงบประมาณติดตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน
(เก็บสะสมตั้งแตดําเนินการฝกอบรมตามโครงการฯ)
ขั้นตอนที่ 14 จังหวัดดําเนินการติดตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชนฉบับสมบูรณสงมา
ยังกรมฯ เพื่อรวบรวมจัดเก็บเปนขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยที่ไดผานการอบรม CBDRM และ
ชุมชนมีการเตรียมความพรอมปองกันภัย พรอมทั้งสงแผนชุมชนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(15 วัน ภายหลังจากไดรับงบฯในการติดตาม)
ขั้นตอนที่ 15 สํานักสงเสริมฯ สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการใหกับผูบังคับบัญชารับทราบ (15 วัน)
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(ในขั้นตอนที่ 1-15 ใชเจาหนาที่ปฏิบตั ิงานในระดับกรมฯ และระดับจังหวัด ใชระยะเวลาดําเนินการ 170 วัน
หากขั้นตอนใดดําเนินการควบคูกันอาจใชเวลานอยกวานี้)
หมายเหตุ : จังหวัด หมายถึง คณะวิทยากร CBDRM ของจังหวัด และเจาหนาที่ของจังหวัดผูรับผิดชอบ
โครงการฯ
2.4 การดําเนินการปรับปรุงบริการ
สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดมีการปรับปรุงกระบวนงานตามแผนพัฒนาองคการโดย สํานัก
สงเสริมการปองกันสาธารณภัย ซึ่งรับผิดชอบงานดังกลาว ไดแตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงการดําเนินงานเสริมสราง
ศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.4.1 วิธีดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
สํ า นั ก ส ง เสริ ม การป อ งกั น สาธารณภั ย ได ส อบถามข อ มู ล การดํ า เนิ น งานจากเจ า หน า ที่
ที่ปฏิบัติงานอยูที่จังหวัด รวมทั้งไดจัดประชุมคณะทํางานฯ ตามขอ 2.1 แลวเห็นวาในสวนของการปรับปรุงงาน
ของจังหวัดใหมีความตอเนื่อง เห็นควรใหจังหวัดมอบหมายใหเจาหนาที่สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด จํานวน 1 คน เปนผูรับผิดชอบหลัก สําหรับในสวนของการปรับปรุงขั้นตอนในการดําเนินงานเพื่อลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการนั้น คณะทํางานฯ เห็นวา จากขั้นตอนการปฏิบัติงานเดิม 15 ขั้นตอน
(170 วัน) เห็นควรดําเนินการปรับปรุงโดยรวมขั้นตอนที่ 1 จัดทําโครงการฯ (15 วัน) และขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติ
โครงการฯ (15 วั น ) เข า ดวยกั น โดยใช ระยะเวลารวม 20 วัน รวมทั้ งยุบ เลิ ก ขั้ น ตอนที่ 4 จัด ประชุมชี้แ จง
โครงการฯ เพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดประชุม ทําใหลดขั้นตอนลงเหลือ 13 ขั้นตอน (159 วัน)
เนื่องจากกระบวนงานนี้ไดมีการปรับปรุงมาโดยตลอด เพราะถูกกําหนดใหมีการจัดทําขอเสนอ
การเปลี่ยนแปลง (Blueprint for change) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2551 และการบริหารความเสี่ยง
มาตั้งแตป พ.ศ. 2550 จึงทําใหงานอยูตัวแลวไมสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาลงไดมากนัก
2.4.2 งบประมาณในการดําเนินงาน
งบประมาณในการดํ า เนิ น งานปรั บ ปรุ ง กระบวนงาน ใช ง บปกติ ข องกรมป อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย
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2.5 การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน
2.5.1 สภาพการปฏิบัติงานใหม (มาตรฐานดานขั้นตอนและระยะเวลา)
Work Flow เรื่อง : การเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรม ปภ. มีนโยบายในการเตรียม
ความพรอมปองกันภัยในระดับชุมชน

ใหสํานักสงเสริม
การปองกันสาธารณภัย
เปนผูรับผิดชอบ

สํานักสงเสริมฯ ดําเนินการเสนอขออนุมัติโครงการฯ และงบประมาณ (20 วัน)
(

ศึกษาขอมูล CBDRM
และแนวทางการดําเนินงาน

* จัดทําแนวทางการดําเนินโครงการฯ
* จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมโครงการฯ
* จัดทําเอกสารประกอบการดําเนินโครงการฯ
* จัดทําคูมือใหความรูแกผูเขารับการอบรม
(30 วัน)

คัดเลือกพื้นที่เสี่ยงภัยเปาหมายตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัด/บัญชีพื้นที่
เสี่ยงภัยของกรมปภ. (20 วัน)
จังหวัดเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตนของหมูบาน/ ชุมชน
พื้นที่เปาหมายเพื่อใชประกอบการฝกอบรม (7 วัน)

จัดทําแผนการฝกอบรมและจัดคณะวิทยากร (7 วัน)

ขออนุมัติโครงการฯ เตรียมพื้นที่โดยชี้แจงวัตถุประสงค
โครงการฯ แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น/ ผูนําชุมชน

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)

สัญลักษณ

= กระบวนการ
= การตัดสินใจ
= ดําเนินการโดยสวนกลาง

- ขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยที่ผานกระบวนการจัดการ
ภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน
- สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการใหกัผูบังคับ
บัญชาทราบ (15 วัน)

= กิจกรรม/ภารกิจ
= ทิศทางการเดินของลําดับขั้นตอน
= ดําเนินการโดยจังหวัด
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รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีดังนี้ :
ขั้นตอนที่ 1 สํานักสงเสริมฯ ดําเนินการขออนุมัติโครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย (20 วัน)
ขั้นตอนที่ 2 สํานักสงเสริมฯ จัดทํา (30 วัน)
- แนวทางการดําเนินโครงการฯ
- หลักสูตรการฝกอบรมโครงการฯ
- เอกสารประกอบการดําเนินโครงการฯ
- คูมือใหความรูแกผูเขารับการอบรมและจัดพิมพประกาศนียบัตรผูเขารับการอบรม
ขั้นตอนที่ 3 จังหวัดคัดเลือกพื้นที่เสี่ยงภัยเปาหมายตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัด หรือบัญชีพื้นที่เสี่ยงภัย
ของกรม ปภ. (20 วัน)
ขั้นตอนที่ 4 สํานักสงเสริมฯ โอนเงินใหจังหวัดดําเนินการจัดอบรม และมีหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการโอนเงิน
งบประมาณเพื่อดําเนินโครงการฯ (7 วัน)
ขั้นตอนที่ 5 จังหวัดเตรียมพื้นที่ และชี้แจงวัตถุประสงคโครงการฯ แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น/ ผูนําชุมชน
ในพื้นที่เปาหมายพรอมคัดเลือกผูเขารับการอบรมในพื้นที่เปาหมาย จํานวน 50 คน (10 วัน)
ขั้นตอนที่ 6 จังหวัดเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตนของหมูบาน/ ชุมชนพื้นที่เปาหมาย เพื่อใชประกอบการ
ฝกอบรม (7 วัน)
ขั้นตอนที่ 7 จังหวัดจัดทําแผนการฝกอบรม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ฝกอบรมและจัดคณะวิทยากร CBDRM
ที่จะลงพื้นที่ไปฝกอบรมใหกับชุมชนพื้นที่เปาหมาย (7 วัน)
ขั้นตอนที่ 8 จังหวัดประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่เปาหมายและประสานเชิญผูเขารับการฝกอบรม (10 วัน)
ขั้นตอนที่ 9 จังหวัดดําเนินการฝกอบรมใหความรูตามหัวขอ (3 วัน : เตรียมความพรอม 1 วัน อบรม 2 วัน)
ขั้นตอนที่ 10 จังหวัดรายงานผลการฝกอบรมมายังกรมฯ พรอมสงแผนการติดตามการดําเนินงานของชุมชน
ที่ผานการฝกอบรมเสร็จสิ้น (15 วัน )
ขั้นตอนที่ 11 สํานักสงเสริมฯ จัดเก็บขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยเปาหมายโครงการฯ ตามที่จังหวัดรายงานมา
พรอมดําเนินการโอนเงินงบประมาณติดตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน
(เก็บสะสมตั้งแตดําเนินการฝกอบรมตามโครงการฯ)
ขั้นตอนที่ 12 จังหวัดดําเนินการติดตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชนฉบับสมบูรณสงมา
ยังกรมฯ เพื่อรวบรวมจัดเก็บเปนขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยที่ไดผานการอบรม CBDRM และชุมชน
มีการเตรียมความพรอมปองกันภัย พรอมทั้งสงแผนชุมชนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(15 วัน ภายหลังจากไดรับงบฯในการติดตาม)
ขั้นตอนที่ 13 สํานักสงเสริมฯ สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการใหกับผูบังคับบัญชารับทราบ (15 วัน)
(ในขั้นตอนที่ 1-13 ใชเจาหนาที่ปฏิบตั ิงานในระดับกรมฯ และระดับจังหวัด ใชระยะเวลาดําเนินการ 159 วัน
หากขั้นตอนใดดําเนินการควบคูกันอาจใชเวลานอยลง)
หมายเหตุ : จังหวัด หมายถึง คณะวิทยากร CBDRM ของจังหวัด และเจาหนาที่ของจังหวัดผูรับผิดชอบ
โครงการฯ
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2.5.2 คุณสมบัติของเจาหนาที่ผูใหบริการ (มาตรฐานดานบุคลากร)
1) ผูใหบริการตองมีคุณสมบัติมาตรฐานดังนี้
(1) เปนเจาหนาที่ที่จังหวัดมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบหลักของโครงการเสริมสราง
ศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2) เขาใจแนวทางการดําเนินโครงการฯ เปนอยางดี
(3) เขาใจหลักการของ CBDRM
(4) มีความรับผิดชอบตอหนาที่
(5) มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
(6) มีความตระหนักในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(7) มีจิตบริการดวยใจจริง
2) วิทยากรตองเปนผูที่ผา นการฝกอบรมหลักสูตรวิทยากรการจัดการภัยพิบตั ิโดยอาศัยชุมชน
เปนฐานของกรมฯ หรือของหนวยงานที่เกีย่ วของ
2.5.3 หลักสูตรการอบรมใหความรู (มาตรฐานดานหลักสูตร)
วันที่ 1 - จัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ
- แนวทางการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน
- ขอมูล (ปฏิทินภัย/แผนที่ชุมชน/พื้นที่เสี่ยงภัย/พื้นที่ปลอดภัย/เสนทางอพยพ)
- วิเคราะหปญหา/จัดลําดับความสําคัญของปญหา/กําหนดแนวทางแกไขปญหา
วันที่ 2 - การจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนในการจัดการสาธารณภัย
- แนวทางการจัดทําแผนชุมชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- แบงกลุมจัดทําแผนชุมชน (มีแผนงานและคณะกรรมการรับผิดชอบ)
- จําลองการฝกซอมแผน
- มอบหมายภารกิจใหชุมชน
2.5.4 การใหความสําคัญกับประชาชนและการบริการ (มาตรฐานดานพื้นทีบ่ ริการ)
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหความสําคัญในการดําเนินการฝกอบรมตามกระบวนงาน
ดั ง กล า ว แก ป ระชาชนที่ อ าศั ย อยู ใ นหมู บ า น/ชุ ม ชน ที่ อ ยู ใ นพื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย ตามฐานข อ มู ล พื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย ของ
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย บัญชีพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัด หรือพื้นที่เสี่ยงภัยของหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยมีขั้นตอนการใหบริการประชาชนดังแผนภูมิตอไปนี้
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แผนภูมิในการใหบริการประชาชนในการจัดฝกอบรมเสริมสรางศักยภาพชุมชน
ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประชาชนในชุมชน/
หมูบานเสี่ยงภัย

องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ตรวจสอบพื้นที่

เตรียมการฝกอบรม
๏วิทยากร
๏ผูเขาอบรม
๏สถานที่
๏เอกสาร
๏อื่นๆ
ดําเนินการฝกอบรม

ใหคําแนะนําในการจัดทําแผนปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ขั้นตอนการใหบริการ
1. ประชาชนในชุมชน/หมูบา น เสี่ยงภัยมีประสงคใหจัดการฝกอบรม
2. ติดตอแจงความประสงคผาน อปท.
3. อปท. แจงสํานักงาน ปภ.จังหวัด
4. สํานักงาน ปภ.จังหวัดตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัย
5. สํานักงาน ปภ.จังหวัดดําเนินการเตรียมการ
6. สํานักงาน ปภ.จังหวัดจัดการฝกอบรม
7. สํานักงาน ปภ.จังหวัดใหคําแนะนําการจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน/หมูบาน
8. ชุมชน/หมูบาน นําแผนฯ ไปใช และสงมอบให อปท. นําไปบรรจุเปนแผนปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยของทองถิ่น

11

3. การทบทวนผลการดําเนินงาน การเรียนรู และการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
3.1 การผลักดัน และสงเสริมใหทุกหนวยบริการมีการทํางานที่เปนมาตรฐานเดียวกัน
เพื่อใหทุกหนวยบริการ (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด) มีการทํางานที่เปนมาตรฐาน
เดียวกัน ไดมีการดําเนินการดังนี้
1) จัดทําหนังสือสั่งการจังหวัดเพื่อแจงแนวทางการดําเนินงานใหทุกจังหวัดเขาใจตรงกัน โดยแนบ
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานไปดวย และหากปใดไดรับงบประมาณเพียงพอก็ดําเนินการจัดประชุมชี้แจง
นโยบายการดําเนินงานใหแกเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ ประจําจังหวัดทราบ
2) จัดทําแบบฟอรมการรายงานผล การติดตามประเมินผล เพื่อใหทุกจังหวัดรายงานขอมูลในรูปแบบที่
เปนมาตรฐานเดียวกัน
3) จัดทําหลักสูตรมาตรฐานที่ใชในการฝกอบรม
4) จั ด ทํ า หนั ง สื อ คู มื อ แนวทางการดํ า เนิน งานสํา หรั บ ชุ ม ชน ส ง ใหกั บ ทุ ก จัง หวั ด เพื่ อใช เป น เอกสาร
ประกอบการฝกอบรมผูนําชุมชน
5) จัดฝกอบรมวิทยากรการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน ใหกับเจาหนาที่ของ
กรมฯ จังหวัดละ 1 คน และเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของจังหวัดละ 8 คน เพื่อใหเขาใจหลักการเดียวกัน
และใชกระบวนการสอนแบบมีสวนรวมเปนมาตรฐานเดียวกัน
3.2 ถายทอดองคความรูที่ไดรับจากการพัฒนากระบวนงานไปยังหนวยงานตางๆ
1) แจงเวียนไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
2) นําขึ้น Website K.M. ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.3 ประโยชนที่เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดรับจากการปรับปรุงกระบวนงาน
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจะสามารถใหบริการการฝกอบรมกระบวนงานเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกประชาชนในชุมชน/หมูบานเสี่ยงภัย เปนมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งสามารถลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการทํางานลง ทําใหมีเวลาไปปฏิบัติงานอื่นไดเพิ่มมากขึ้น

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
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5. แนวทางการพัฒนากระบวนงานในอนาคต
5.1 ดานบุคลากร
ใหเจาหนาที่ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถโดยมีการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เชน มีการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู มีการจัดอบรมความรูเพิ่มเติมในหัวขอใหม การเดินทางไปดูงาน
5.2 ดานการเผยแพรขอมูล
นําขอมูลทางวิชาการที่เกี่ยวของเผยแพรทาง Website และชองทางอื่นๆ เชน บอรดประชาสัมพันธ
วารสาร รายการเสียงตามสาย เปนตน
5.3 ดานการสรางแรงจูงใจ
สรางแรงจูงใจใหแกหมูบา น/ชุมชน ในการเขารวมโครงการ โดยมอบรางวัลใหแกชุมชนที่ประสบ
ความสําเร็จในการเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางยั่งยืน และใหเปน
หมูบาน/ชุมชน ตนแบบในการเปนศูนยการเรียนรูในการศึกษาดูงาน

6. ปจจัยที่ทําใหองคกรสามารถปรับปรุงกระบวนงานไดสําเร็จ
การดําเนินการปรับปรุงกระบวนงานใหสําเร็จไดนนั้ มีปจ จัยหลายประการ แตปจจัยที่สําคัญคือ
• ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญ ทั้งนี้ ผูบ ริหารหมายถึงผูบริหารทั้งในสวนกลาง และสวน
ภูมิภาค (ผูวาราชการจังหวัด) เห็นวาเปนเรื่องที่จําเปนและมีความสําคัญ
• เจาหนาทีผ่ ูปฏิบัติงานมีความตั้งใจจริง และมีความมุงมั่น
• เครื่องมือและอุปกรณ มีคุณภาพ เชน เครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัยและเชื่อมตออินเตอรเน็ตได
อยางมีคุณภาพ เพื่อตรวจสอบขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัย เครื่องมือโสตทัศนูปกรณที่ใชในการฝกอบรม
เปนตน
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ภาคผนวก

