การจัดทําขอกําหนดที่สําคัญ
และออกแบบกระบวนการที่สรางคุณคา
กระบวนงาน เสริมสรางศักยภาพชุมชน
ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

สวนสนับสนุนการมีสวนรวม
สํานักสงเสริมการปองกันสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
0 2241 7481-2

คํานํา
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 ไดเห็นชอบกับ
ข อ เสนอของสํ า นั ก งาน ก.พ.ร. ในการนํ า การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
(PMQA) มาใชเปนเครื่องมือผลักดันใหการพัฒนาระบบราชการมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดมีการนําหลักเกณฑของ PMQA มาใชใน
การพัฒนาองคกร ทั้ง 7 หมวด ดังนี้
หมวด 1 การนําองคกร
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
หมวด 6 การจัดกระบวนการ
หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ
สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมฯ ไดจัดทําแผนพัฒนาองคกร ในหมวด 3 และ
หมวด 6 โดยกําหนดใหกระบวนงานเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยเปนกระบวนงานหนึ่งในกระบวนงานสรางคุณคาของกรมฯ ซึ่งตองมีการดําเนิน
กิจกรรมตามแผนพัฒนาองคกรดังกลาว เพื่อใหงานมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง บรรลุตาม
ภารกิจ และตอบสนองตอความตองการ/ความคาดหวังของประชาชน สํานักสงเสริมการ
ปองกันสาธารณภัยจึงไดวิเคราะหและจัดทําขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนงานเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ.

สํานักสงเสริมการปองกันสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

สารบัญ
1. การวิเคราะหกระบวนการที่สรางคุณคา
2. การวิเคราะหและจัดทําขอกําหนดที่สําคัญ
3. การนําปจจัยตางๆ มาประกอบการออกแบบกระบวนการสรางคุณคา
4. ตัวชี้วัดที่ใชในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการ
5. การวิเคราะหการลดคาใชจายและปองกันขอผิดพลาด
6. วิธีการปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา
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1. การวิเคราะหกระบวนการที่สรางคุณคา
กระบวนการที่สรางคุณคา

วิธีการกําหนด

การเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (CBDRM)

1. เป น ภารกิ จ ตามอํ า นาจหน า ที่ ข องกรมฯ
ต า ม ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง แ บ ง ส ว น ร า ช ก า ร
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551
(ขอ 4 สง เสริมการมี สวนรวมของประชาชน
ในการสรางเครือขายปองกันและบรรเทา
สาธารณภั ย และข อ 5 สร า งความตระหนั ก
และเตรียมความพรอมของประชาชนในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
2. เปนนโยบายของกรมฯ ในการเสริมสราง
ศักยภาพชุ มชนดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยให ชุมชน/หมู บาน ในพื้นที่
เสี่ยงภัยมีการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชน
เป น ฐ า น ส า ม า ร ถ ช ว ย เ ห ลื อ ต น เอ ง ไ ด
ในเบื้องตนกอนที่ความชวยเหลือจากภายนอก
จะเขาไปถึง
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2. การวิเคราะหและจัดทําขอกําหนดที่สําคัญ
กระบวนการที่สรางคุณคา
การเสริมสรางศักยภาพ
ชุมชนดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
(CBDRM)

ขอกําหนดที่สําคัญ

วิธีการจัดทําขอกําหนด

1. ดําเนินการในชุมชน/
หมูบาน
เสี่ยงภัยตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงภัย
ของจังหวัด/กรมฯ/หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
2. ฝกอบรมโดยใชหลักสูตร
มาตรฐาน
3. การฝกอบรมตองใช
กระบวนการมีสวนรวมของ
ผูเขาอบรมในการรวมระดม
ความคิดเห็น รวมกันจัดตั้ง
องคกรชุมชน รวมกันกําหนด
แนวทางแกไข และรวมกัน
จัดทําแผนปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยของชุมชน/หมูบาน

1. ใชขอมูลจากฐานขอมูล
พื้นที่เสี่ยงภัย
2. มีการชี้แจงวิธีการ
ดําเนินงาน เชน จัดใหมีการ
ประชุมชี้แจง จัดทําหนังสือ
สั่งการ
3. จัดทําหลักสูตรมาตรฐาน
4. มีการฝกอบรมวิทยากร
การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัย
ชุมชนเปนฐาน ทั้งในสวนของ
เจาหนาที่ของกรมฯ และ
วิทยากร CBDRM ประจํา
จังหวัดที่มาจากหนวยงานอื่น
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3.การนําปจจัยตางๆ มาประกอบการออกแบบกระบวนการสรางคุณคา
กระบวนงาน เสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(CBDRM)
ปจจัยดาน

วิธีการ

1. องคความรูของสวนราชการและ
เทคโนโลยีใหม

1. ฐานขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยประเภทตางๆ
(อยูใน Website ของกรมฯ)
2. ฐานขอมูล CBDRM ที่กรมฯ ไดดาํ เนินการ
ไปแลว (อยูใน Website ของกรมฯ)
3. นําหนังสือคูมือตางๆ ที่เกี่ยวของเผยแพรทาง
Website ของกรมฯ

2. ความตองการของผูรบั บริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

ผูรับบริการ คือ ประชาชนที่อาศัยอยูใ นชุมชน/
หมูบาน ในพื้นที่เสี่ยงภัย มีความตระหนักถึงภัยใน
พื้นที่และมีการเตรียมความพรอมในการรับมือกับ
ภัยพิบัติ
ผูมีสวนไดสวนเสีย คือ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ไดรบั ความรวมมือจากประชาชนในพื้นที่
ในการรวมกันดําเนินกิจกรรมตางๆ ในการรับมือ
กับภัยพิบัติ

3. ขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ผลิตภาพ การควบคุมคาใชจาย ปจจัย
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

สอบถามขอมูล/ความคิดเห็นจากเจาหนาที่
ในระดับจังหวัด

4. เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ

1. ประชาชนที่อาศัยอยูใ นชุมชน/หมูบาน ในพื้นที่
เสี่ยงภัย มีศักยภาพในการจัดการภัยพิบัติใน
เบื้องตน ไดดวยตนเอง
2. ชุมชน/หมูบาน ในพื้นที่เสี่ยงภัย มีความ
ปลอดภัย มากขึ้น และความสูญเสียลดลง
3

4. ตัวชี้วัดที่ใชในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการ
และวิธีการนํากระบวนการไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผล
รายชื่อกระบวนการ
ที่สรางคุณคา

การเสริมสราง
ศักยภาพชุมชนดาน
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
(CBDRM)

ขอกําหนดที่สําคัญ

1. ดําเนินการใน
ชุมชน/หมูบาน
เสี่ยงภัยตามบัญชี
พื้นที่เสี่ยงภัยของ
จังหวัด/กรมฯ/
หนวยงานที่เกี่ยวของ
2. ฝกอบรมโดยใช
หลักสูตรมาตรฐาน
3. การฝกอบรมตอง
ใชกระบวนการมีสวน
รวมของผูเขาอบรม
ในการรวมระดม
ความคิดเห็น รวมกัน
จัดตั้งองคกรชุมชน
รวมกันกําหนดแนว
ทางแกไข และ
รวมกันจัดทําแผน
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยของ
ชุมชน

ตัวชี้วัดที่ใชในการ
ควบคุมและ
ปรับปรุง
กระบวนการ

วิธีการนํา
กระบวนการไป
ปฏิบัติเพื่อใหบรรลุ

1. ดําเนินการ
ฝกอบรมในพื้นที่
เสี่ยงภัยไมนอยกวา
รอยละ 80
2. มีหลักสูตร
มาตรฐาน
3. ภายหลังการ
ฝกอบรมชุมชนมีการ
จัดทําแผนปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยของชุมชน/
หมูบาน ไมนอยกวา
รอยละ 80

ดําเนินการฝกอบรม
ใหแกประชาชน
ในหมูบานเสี่ยงภัย
ใหมีความรูเกี่ยวกับ
สภาพภัยในพื้นที่และ
การเตรียมพรอม
รับภัยตามหลักการ
จัดการภัยพิบัติโดย
อาศัยชุมชนเปนฐาน
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5. การวิเคราะหการลดคาใชจายและปองกันขอผิดพลาด
รายชื่อกระบวนการ
ที่สรางคุณคา
การเสริมสรางศักยภาพชุมชน
ดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย (CBDRM)

วิธีการลดคาใชจาย

วิธีปองกันไมใหเกิด
ขอผิดพลาด

โอนเงินงบประมาณให
จังหวัดเปนรายกิจกรรม
หากจังหวัดใดไมสงแผน
ติดตามการดําเนินงาน
ภายหลังฝกอบรมใหกรมฯ
ทราบ ก็จะไมมีการโอนเงิน
งบประมาณในสวนของการ
ติดตามผลไปใหจังหวัด

จัดทําแบบฟอรมการรายงาน
ผลการดําเนินงานในขั้นตอน
ตางๆ เพื่อใชเปนมาตรฐาน
การรายงานของจังหวัด
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6. วิธีการปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา
กระบวนการที่
สรางคุณคา
การเสริมสราง
ศักยภาพชุมชน
ดานการปองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
(CBDRM)

วิธีการปรับปรุง
ความถี่
ผลการปรับปรุง
กระบวนการ
ในการทบทวน
1. ประมวลผลขอมูล
ปละ 1 ครั้ง ลดขั้นตอนลงจาก
จากแบบสอบถาม
15 ขัน้ ตอน
ผูรับบริการปที่
170 วัน
ผานมา
เหลือ 13 ขั้นตอน
159 วัน
2. สอบถามขอมูล/
ความคิดเห็นจาก
เจาหนาที่ในระดับ
จังหวัด
3. แตงตัง้
คณะทํางานปรับปรุง
กระบวนงาน
เสริมสรางศักยภาพ
ชุมชนดานการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
เพื่อพิจารณา
ปรับปรุงกระบวนงาน

วิธีการเผยแพร
1. ลงใน
Website ของ
กรมฯ
2. จัดบอรด
ประชาสัมพันธ
บริเวณ อาคาร
1 2 และ 3
3. เผยแพรใน
รายการเสียง
ตามสายของ
กรมฯ
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