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บทที ่8 

การขบัเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบัต ิ

8.1 การขบัเคล่ือนแผนไปสู่การปฏบัิติ  

 แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ.  2558 ไดน้าํกรอบแนวคิดและแนวทางการจดัการ

ความเส่ียงจากสาธารณภยั ประกอบดว้ย การมุ่งเน้นการลดความเส่ียงจากสาธารณภยั การบูรณาการการจดัการ            

ในภาวะฉุกเฉิน การเพิ่มประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอยา่งย ัง่ยืน และการส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งประเทศในการ

จดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั ซ่ึงการจะดาํเนินการท่ีจะให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามวตัถุประสงค์จึงตอ้งอาศยั

การบูรณาการจากทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ พลเรือน ทหาร ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมคัร และองค์การ                  

สาธารณกุศล กอปรกับ แนวทางกระบวนการขบัเคล่ือนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ                     

โดยมีคณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ (กปภ.ช.) เป็นกลไกสําคญัของประเทศในการกาํกบั

ดูแลยทุธศาสตร์ต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบติัใหเ้กิดผลและเป็นรูปธรรม โดยใหมี้แนวทางดงัต่อไปน้ี  

 8.1.1 การเสริมสร้าง และพฒันาความเขา้ใจเก่ียวกบัสาระสาํคญัของแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

แห่งชาติเก่ียวกบันโยบายการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และยุทธศาสตร์การจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั   

รวมถึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในขบัเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบติั ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และทอ้งถ่ิน เช่น 

การจดัประชุมสร้างความเขา้ใจ การประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ เป็นตน้ 

 8.1.2 การบูรณาการประสานการปฏิบติัแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติกบัแผนอ่ืน ๆ  

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัภายใตป้ระเด็นยุทธศาสตร์ท่ีมีความเช่ือมโยงกนั รวมทั้ง            

จดัใหมี้การฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัร่วมกนัทุกระดบั 

 8.1.3 การผลักดันให้มีงบประมาณเชิงบูรณาการด้านการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของ                

ทุกหน่วยงาน โดยการจดัประชุมหารือกับหน่วยงานส่วนกลาง เช่น สํานักงบประมาณ กรมบญัชีกลาง 

สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อกาํหนดแนวทางวิธีการจดัสรร

งบประมาณใหส้อดคลอ้งกบัการขบัเคล่ือนแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ รวมทั้งงบประมาณ

ตามแผนปฏิบติัราชการประจาํปีของหน่วยงาน และการจดัสรรงบประมาณใหแ้ก่ระดบัพื้นท่ี  

  8.1.4  การกําหนดบทบาทหน่วยงานและภาคีเครือข่ายทุกระดับในการขับเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบัติ                    

ตามบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ ไดแ้ก่ รัฐบาล หน่วยงานกลาง หน่วยราชการส่วนกลาง รัฐวิสาหกิจ จงัหวดั และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงภาคเอกชน สถาบนัการศึกษา หน่วยงานวิจัย  และส่ือต่าง ๆ โดยมีแนวทาง

ดาํเนินการของแต่ละภาคส่วน ดงัน้ี   
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หน่วยงาน แนวทางดําเนินงาน 

(1)  รัฐบาล สนบัสนุนให้การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเป็นนโยบาย/ยุทธศาสตร์หลกั

ของชาติ  พร้อมทั้งบรรจุเป็นสาระสําคญัในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  

(2) หน่วยงานกลาง  

 (2.1) กรมป้องกนัและ

และบรรเทาสาธารณภยั 

(พระราชบญัญติัป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 

มาตรา 11)   

(2.1.1) จดัประชุมช้ีแจงหน่วยงานร่วมในการดาํเนินงานของทุกภาคส่วน               

ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อสร้างความเขา้ใจและประสานความร่วมมือ  

เปิดโอกาสให้หน่วยงานกาํหนดแนวทางร่วมกนั สําหรับใช้เป็นกรอบ   

การจดัทาํแผนปฏิบติัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และการขอตั้ง

งบประมาณ รวมถึงการติดตามและประเมินผล 

 (2.1.2) จดัประชุมหน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่ สํานักงบประมาณ สํานักงาน

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ร่วมกําหนด        

ประเด็นการขับเคล่ือนท่ีสําคัญเพื่อบูรณาการกับยุทธศาสตร์การจัดสรร

งบประมาณ การกาํหนดเป้าหมายตวัช้ีวดัให้เช่ือมโยงกับการจดัทาํคาํรับรอง                  

การปฏิบติัราชการ  รวมทั้งร่วมผลกัดนัการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

 (2.1.3) ประสานหน่วยงานในการตรวจสอบและประเมินผล การนาํเป้าหมาย

การจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยัตามแผนประกอบการจดัทาํแผนระดบั

กระทรวง แผนปฏิบติัการประจาํปี เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นแผนขอรับ               

การจดัสรรงบประมาณ และเป็นกรอบการปฏิบติัของหน่วยงานต่อไป 

 (2.1.4) ประสานสํานักงานสถิติแห่งชาติ จดัทาํฐานขอ้มูลการติดตามและ

ประเมินผลในระดบัภาพรวมและพื้นท่ี 

 (2.2 ) สาํนกังบประมาณ จดัทาํยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ เพื่อสนบัสนุนการขบัเคล่ือนแผนการ

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ โดยให้ความสําคญักบัแผนการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยัทุกระดบั เพื่อให้การบูรณาการการจดัการความเส่ียงจาก 

สาธารณภยัมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นรูปธรรม 

 (2.3) สาํนกัคณะกรรมการ

พฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

ให้หน่วยราชการที่เกี่ยวขอ้ง กาํหนดเป็นตวัช้ีวดัในการจดัทาํคาํรับรอง

การปฏิบติัราชการระดบักระทรวงและระดบัจงัหวดั  พร้อมทั้งให้มีการติดตาม

และประเมินผลทุกปี 

 (2.4) หน่วยราชการ

ส่วนกลาง รัฐวสิาหกิจ 

ให้หน่วยงานจดัทาํแผนปฏิบติัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัระดบัต่าง  ๆ               

ท่ีเก่ียวขอ้ง ให้สอดคล้องกบัแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ               

พร้อมทั้ง กาํหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการจดัทาํแผนปฏิบติัการฯ 

ของหน่วยงานทุกระดบั ใหมี้การดาํเนินการอยา่งสอดคลอ้งในทิศทางเดียวกนั 
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หน่วยงาน แนวทางดําเนินงาน 

(3)  ส่วนภูมิภาค  

 (3.1) หน่วยงานระดบั

จงัหวดั 

(3.1.1) ช้ีแจงนโยบายและแนวทางการดาํเนินงานตามแผนการป้องกนัและบรรเทา       

สาธารณภัยแห่งชาติ  โดยอาจตั้ งคณะทํางานขับเคล่ือนติดตามและ

ประเมินผลระดับจงัหวดั ระดับอาํเภอ เพื่อรับผิดชอบการดาํเนินงาน และ              

มีฐานขอ้มูลเช่ือมโยงกบัหน่วยงานกลางอยา่งเป็นระบบ 

 

(3.1.2)  ประชุมหารือเพื่อจดัทาํแผนปฏิบติัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ระดบัต่าง ๆ  รวมถึงใหค้วามร่วมมือติดตามและประเมินผล 

 (3.2) องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน 

จดัทาํแผนปฏิบติัการในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน  

(4) ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัให้เป็น

รูปธรรม ซ่ึงแต่ละองค์กรสามารถนาํประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งไปดาํเนินงานเอง 

หรือร่วมกบัหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

(Public Private Partnership : PPP) พร้อมทั้ง ให้มุ่งเนน้ความรับผิดชอบต่อ

สังคมและส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร  (Corporate Social Responsibility : CSR) ภายใต้

หลกัจริยธรรมและการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยัอนันาํไปสู่การพฒันา

อยา่งย ัง่ยนื 

(5) สถาบนัการศึกษา/

หน่วยงานวจิยั 

ให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายทั้งดา้นวิชาการและการปฏิบติั สนับสนุนเงินทุน

และประสานความร่วมมือเครือข่ายการวิจยั เพื่อผลิตผลงานวิจยั สร้างองคค์วามรู้  

เพื่อเป็นขอ้มูลในการกาํหนดนโยบายทั้งระดบัประเทศสู่ระดบัพื้นท่ี 

(6) ส่ือสารมวลชน ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วม

ขบัเคล่ือน เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร และดาํเนินงานภายใตแ้ผนการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ รวมถึงสะทอ้นสถานการณ์การจดัการความเส่ียงจาก          

สาธารณภยัดา้นต่าง  ๆท่ีชดัเจนสู่ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 8.1.5 การติดตามและประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งส่วนกลางและระดบัพื้นท่ี

การกาํหนดให้จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการเป็นประจาํทุกปี รวมทั้งการติดตามและประเมินผลในการนาํ

แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติไปสู่การปฏิบติัในทุกระดบั โดยดาํเนินการในช่วงกลางแผน

และปลายแผนเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงหรือทบทวนแผนต่อไป 

 8.1.6 การวิจยัและพฒันาการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยัของประเทศภายใตแ้ผนการป้องกนัและบรรเทา                 

สาธารณภยัแห่งชาติ เพื่อใช้ในการปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งให้มีมาตรฐานและดาํเนินการ               

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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กระบวนการขับเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบัติ  สามารถอธิบายไดด้งัแผนภาพ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเดน็การขบัเคล่ือน นโยบาย   ยทุธศาสตร์   สู่การปฏิบติั 

 

 

 

การตดิตาม 

และประเมนิผล 

จดัประชุมสร้างความเขา้ใจ 

การประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ 

การขับเคล่ือนแนวทาง 

การดาํเนินงานเชิงบูรณาการ

อย่างมส่ีวนร่วมในแต่ละระดบั 

ของทุกภาคส่วน 

 

1. จดัทาํแผนระดบัต่าง ๆ และจดัใหมี้การฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

2. กาํหนดเป็นตวัช้ีวดัในการจดัทาํคาํรับรองการปฏิบติัราชการระดบัจงัหวดั 

3. กาํหนดใหด้า้นการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยัเป็นยุทธศาสตร์ในแผนพฒันาจงัหวดั และกลุ่มจงัหวดั 

 

1. แผนปฏิบติัการ

ป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาจาก                     

สาธารณภยั 

2. แผนการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั 

จงัหวดั/อาํเภอ และ 

กรุงเทพมหานคร 

4. แผนสนบัสนุน

การปฏิบติังาน       

ในภาวะฉุกเฉิน          

แต่ละดา้น  

3. แผนปฏิบติัการ 

ในการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั 

ขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน 

การจดัสรรทรัพยากรเพ่ือใช้

ประโยชน์ร่วมกนัและปรับ

วธีิการทาํงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ให้ร่วมดาํเนนิการ 

กบัหน่วยงานต่าง ๆ 

หารือกบัหน่วยงานส่วนกลางในการปรับวิธีการจดัสรรงบประมาณ 

ดา้นการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั 

จดัประชุมหารือสร้างความเขา้ใจกบัหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งในการเปิดช่องทาง      

ในการบูรณาการกบัแผนของหน่วยงาน เพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

การเสริมสร้าง พฒันา 

ความเข้าใจเกีย่วกบั

แนวคดิและสาระสําคญั

 

ปรับปรุงกฎหมาย        

และระเบียบ 

การวจิยัและพฒันาแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ  

ผล             

การขับเคล่ือน

แผนฯ 

1. หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งมี        

ความเขา้ใจและ

สามารถขบัเคล่ือน

แผนฯ เชิงบูรณาการ   

มากข้ึน 

 

2. ทุกภาคส่วน     

มีส่วนร่วม       

อยา่งจริงจงั 

 

3. การเช่ือมโยง 

แผนในระดบัต่าง  ๆ

มีมากข้ึน 

 

4. แผนทุกระดบั     

มีการดาํเนินงาน

เชิงบูรณาการ      

มากข้ึน 

 

5. มีตวัช้ีวดั ในการ

จดัทาํคาํรับ รอง               

การปฏิบติัราชการ

ระดบัจงัหวดั 

 

 

• ติดตาม
ความกา้วหนา้       
การดาํเนินงาน
ภายใตแ้นวทาง      
การติดตามและ
ประเมินผล 

• ติดตามความกา้วหนา้           
การดาํเนินงานภายใต ้    
แผนฯ แต่ละระดบั 

•ทบทวน บทบาท 
และกลไก ตลอดจน
การมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานร่วมใน
การดาํเนินงาน                
เชิงบูรณาการ 

•ปรับวิธีดาํเนินการ
ขบัเคล่ือนเชิงบูรณาการ
ให้มีประสิทธิภาพ     
มากข้ึน 

 

 
• คณะอนุกรรมการ

จดัทาํแผนการป้องกนั
และบรรเทา 
สาธารณภยัแห่งชาติ  
กาํหนดแนวทาง           
การติดตามและ
ประเมินผล 

• จดัทาํแผนการติดตาม
และประเมินผล 

• ช้ีแจงหน่วยงาน           
ท่ีเก่ียวขอ้งแต่ละ
ระดบั 

ปรับวิธี

เช่ือมโยง

การบูรณาการ 

งานของ

หน่วยงาน 

 ระดบัต่าง  ๆ  

ให้สอดคลอ้ง

กนั 

การติดตาม

ประเมินผล

ภาพรวม 

และจดัทาํ 

รายงาน    

เสนอต่อ 

กปภช.     

เพ่ือพิจารณา

สู่การ

ปรับปรุง

ต่อไป 

แผนภาพท่ี 8 - 1 กระบวนการขบัเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบติั 
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ความเช่ือมโยงการขับเคล่ือนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ  ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

ประเด็นการขบัเคล่ือนสาํคญั 

ยุทธศาสตร์การมุ่งเนน้
การลดความเส่ียง                          
จากสาธารณภยั 

 

ยุทธศาสตร์การบูรณาการ
จดัการในภาวะฉุกเฉิน 

ยุทธศาสตร์ 
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การฟ้ืนฟูอยา่งย ัง่ยืน 

 

ยทุธศาสตร์การส่งเสริม
ความร่วมมือระหวา่ง

ประเทศวา่ดว้ยการจดัการ
ความเส่ียงจากสาธารณภยั 

1.การหลีกเล่ียงภยัอนัตรายลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนโดยการ

ลดความเ ป ร า ะ บ า ง  ค ว า ม ล่ อ แ ห ล ม  แ ล ะ เ พิ่ ม ขี ด

ความสามารถในการเตรียมพร้อมกบัสาธารณภยัท่ีเกิดข้ึน 

 
   

2. มาตรการป้องกัน ลดผลกระทบ และการเตรียมความพร้อม

ท่ีมีประสิทธิภาพ   
    

3. การจดัการในภาวะฉุกเฉินมีระบบเป็นเอกภาพ และ

บูรณาการความร่วมมือกบัทุกภาคส่วน 

    

4.  ผู ้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือ บรรเทาทุก ข ์        

อยา่งรวดเร็ว ทัว่ถึง และทนัเหตุการณ์ 

    

5. รักษาชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน ให้ สูญเสีย            

นอ้ยท่ีสุด 

    

6. ฟ้ืนฟูให้ผูป้ระสบภยัได้รับการสงเคราะห์ ช่วยเหลือ

อยา่งรวดเร็ว ทัว่ถึง ต่อเน่ือง อยา่งเป็นธรรมและสามารถ

กลบัไปดาํรงชีวติไดต้ามปกติ 

    

7. พื้นท่ีประสบภัยได้รับการฟ้ืนฟูให้กลับคืนสู่สภาวะ

ปกติหรือดีกวา่และปลอดภยักวา่เดิม 

    

8. การพฒันาระบบและกลไกงานดา้นสาธารณภยัร่วมกบั

หน่วยงาน และองคก์ารความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

 
   

9. การพฒันาและเช่ือมโยงกบัมาตรฐานงานดา้นสาธารณภยั

ระดบัภูมิภาค อนุภูมิภาค และระหวา่งภูมิภาค 

    

     

 

กระบวนการ                  

ขบัเคล่ือนแผนฯ 

ประเด็นท่ีดาํเนินการในแผนฯ 

การมุ่งเนน้การลดความเส่ียงจากสาธารณภยั 

ยทุธศาสตร์การจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั 

การบูรณาการการจดัการในภาวะฉุกเฉิน 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟอูยา่งย ัง่ยนื 
การส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งประเทศ          

ในการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั 

การขบัเคล่ือนแผนสู่การปฏิบติั 

ประเด็นการขบัเคล่ือนสาํคญั 9 ขอ้ 

หมายเหตุ :หน่วยงานหลกั/ ภาคีเครือข่าย สามารถใชผ้งัความเช่ือมโยงตรวจสอบประเด็นท่ีดาํเนินการในแผนฯ เพ่ือเช่ือมโยงกบัภารกิจ/ บทบาท

หน่วยงานท่ีสอดคลอ้งกบัประเด็นการขบัเคล่ือนสาํคญั 9 ขอ้ สาํหรับใชจ้ดัทาํแผนงาน/ โครงการ เพ่ือขอตั้งงบประมาณในการขบัเคล่ือนแผนฯ 

เป้าหมาย                            

การจดัการความเส่ียง

จากสาธารณภยั 

ระบบและมาตรฐาน 

การจดัการความเส่ียงจาก      

สาธารณภยั 

ของประเทศมีความพร้อมรับ

สถานการณ์สาธารณภยั 

 

 

สงัคมไทยไดเ้รียนรู้  

และมีภูมิคุม้กนั 

ประชาชนมีความตระหนกั

ถึงความปลอดภยั ตามแนวคิด 

รู้รับ ปรับตวั ฟ้ืนเร็วทัว่ 

 อยา่งย ัง่ยืน (Resilience) 

การติดตาม            

และประเมินผล 

การติดตาม            

และประเมินผล 

 

แผนภาพท่ี 8 - 2  ความเช่ือมโยงการขบัเคล่ือนแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติไปสู่การปฏิบติั   
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8.2 การติดตามและประเมนิผล 

 8.2.1 แนวทางการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย หลักการประเมินผลสัมฤทธ์ิ โดยวิเคราะห์        

การบรรลุถึงเป้าหมายการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั หลักการคิดเชิงเหตุผล เช่ือมโยงความสัมพนัธ์

เชิงสาเหตุ และผลผลิตไปสู่ผลลพัธ์และผลกระทบดว้ยขอ้มูล รวมถึงเหตุผลเชิงประจกัษ์ท่ีเช่ือถือได ้และ 

หลักความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม พร้อมทั้ง กาํหนดให้มีการจดัทาํรายงานผล

เสนอต่อคณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติทั้งรายปี กลางแผน และปลายแผน 

 8.2.2 หน่วยงานและภาคีเครือข่ายดําเนินการติดตามและประเมินผล โดยให้คณะอนุกรรมการจดัทาํ

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักดําเนินงานตามแนวทาง                 

การผลกัดนัประเด็นสาํคญัไปสู่ปฏิบติั โดยมีแนวทางปฏิบติัในการติดตามและประเมินผล ดงัน้ี 

 (1) คณะอนุกรรมการจัดทาํแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิดําเนินงาน ดงัน้ี 

  (1.1) ติดตามและประเมินผลประเด็นการขบัเคล่ือนท่ีสาํคญั    

  (1.2) ติดตามและประเมินผลระดบัยทุธศาสตร์  

  (1.3) ติดตามและประเมินผลภาพรวม   

 โดยให้จดัทาํรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมท่ีบรรลุผลตามเป้าหมายการจดัการ

ความเส่ียงจากสาธารณภยั การประเมินผลกระทบจากการขบัเคล่ือน และสรุปภาพรวมการติดตามและ

ประเมินผล พร้อมทั้ง จดัทาํเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติพิจารณา

เพื่อนาํไปสู่การปรับปรุงหรือทบทวนแนวทางการดาํเนินงานต่อไป 

 (2) กรอบระยะเวลาการติดตามและประเมินผล 

  (2.1) การติดตามและประเมินผลรายปี  

  (2.2) การติดตามและประเมินผลในระยะกลางแผนฯ  

  (2.3) การติดตามและประเมินผลในระยะปลายแผนฯ  

 โดยให้จดัทาํรายงานผลการขบัเคล่ือนแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติไปสู่             

การปฏิบติั เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยัของประเทศให้ประสิทธิภาพ 

ยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนนําปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะไปปรับปรุง                   

แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติต่อไป 

 (3) กลไกการติดตามและประเมินผล ให้คณะอนุกรรมการจดัทาํแผนการป้องกนัและบรรเทา  

สาธารณภยัแห่งชาติ เป็นกลไกในการประสานการปฏิบติั ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธ์ิของแผนการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

แห่งชาติ ตามแผนภาพท่ี 8 - 3          
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 (4)  ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล   ประกอบดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4.1) กาํหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสร้างความเขา้ใจในสาระสาํคญัของแผนการป้องกนัและบรรเทา            

สาธารณภยัแห่งชาติ แนวทางการขบัเคล่ือนประเด็นสาํคญัไปสู่การปฏิบติั การกาํหนดประเดน็และตวัช้ีวดั การประเมิน 

แหล่งขอ้มูล เพ่ือประกอบการวเิคราะห์และประเมินผลใหส้ะทอ้นกระบวนการดาํเนินงาน ผลผลิต และผลลพัธ์ 

(4.2) รวบรวมขอ้มูลภายใตก้รอบการติดตามและประเมินผล ไดแ้ก่ (1) ขอ้มูลปฐมภูมิท่ีไดจ้ากการสาํรวจ   

การระดมความคิดเห็น และอ่ืน ๆ  รวมทั้งควรกาํหนดเป้าหมายและพ้ืนท่ีจดัเก็บขอ้มูลท่ีชดัเจน   

และ (2) ขอ้มูลทุติยภูมิท่ีไดจ้ากเอกสาร และรายงานผลการดาํเนินงานของหน่วยงาน  

(4.3) ประเมินผลและวเิคราะห์ขอ้มูล 
(4.4) จดัทาํรายงานสรุปผลภาพรวม และ

ขอ้เสนอแนะ 

(4.5) นาํเสนอรายงานสรุปผลใหผู้บ้ริหารระดบั

หน่วยงานพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

(4.6) ปรับปรุงผลการประเมิน 

ก่อนเสนอใหค้ณะอนุกรรมการจดัทาํแผน            

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ 

แผนภาพท่ี 8 - 4  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

 

             รายงาน   

            

 แต่งตั้ง 

 แตง่ตัง้ 

     

 ประสานการขบัเคล่ือนและการติดตาม/ประเมินผล 

คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ   

คณะอนุกรรมการจดัทาํแผนการป้องกนัและบรรเทา 

สาธารณภยัแห่งชาติ 

แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ  

-  ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การมุ่งเนน้การลดความเส่ียงจากสาธารณภยั 

-  ยทุธศาสตร์ท่ี 2  การบูรณาการการจดัการในภาวะฉุกเฉิน 

-  ยทุธศาสตร์ท่ี 3  การเพิ่มประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอยา่งย ัง่ยนื 

-  ยทุธศาสตร์ท่ี 4  การส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งประเทศ

ในการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั 

สาธารณชน 

แผนภาพท่ี 8 - 3  กลไกการติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิของแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   
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8.3 การวจิัยและพฒันา 

 การวิจยัและพฒันา (Research and Development : R&D) เป็นกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู้ และ             

การคน้หาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบติัหรือส่ิงประดิษฐ์ เพื่อนําไปใช้ในการพฒันาเทคนิค วิธีการ รูปแบบ            

การดาํเนินงาน หรือระบบการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยัท่ีเป็นประโยชน์ทั้งแก่ประชาชนและหน่วยงาน              

ท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้ งการนําส่ิงท่ีได้มีการคิดค้นหรือค้นพบมาพัฒนา ออกแบบ เปล่ียนแปลง                         

ผลการดาํเนินงาน กระบวนการดาํเนินงาน และการบริการให้มีลกัษณะรูปแบบใหม่ หรือการปรับปรุงให้ดีข้ึน

กว่าเดิม และสามารถดําเนินการร่วมกับการติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต ้                      

กรอบการติดตามและประเมินผลในลกัษณะของการทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรู้ ทั้งก่อนดาํเนินการ ระหวา่ง

ดาํเนินการ และเม่ือเสร็จส้ินการดาํเนินการ ซ่ึงถือว่าเป็นการทบทวนวิธีการให้บรรลุตามเป้าหมายการจดัการ            

ความเส่ียงจากสาธารณภัย และนําปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนไปวิจัยและพฒันาองค์ความรู้ด้านวิชาการท่ีเน้น                   

ดา้นนวตักรรมใหม่ ๆ ไดแ้ก่ ผลงานวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ รวมถึงการพฒันาระบบการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  

เพื่อตอบสนองความตอ้งการนโยบายท่ีสาํคญัของรัฐบาล โดยมีแนวทางการดาํเนินการวจิยัและพฒันา ดงัน้ี 

 8.3.1 ศึกษา ค้นคว้าด้านการวิจัยและพฒันาท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับ

สถาบนัการศึกษา ภาคเอกชน องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อนํา                 

องค์ความรู้ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาพัฒนาและประยุกต์ใช้เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             

ของประเทศใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานหลกัสากล 

 8.3.2 ศึกษาบทเรียนของเหตุการณ์สาธารณภยัสําคญัท่ีผ่านมา (Lesson Learnt) เพื่อให้ทราบขอ้มูล 

ขอ้เทจ็จริงสาํหรับนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยัใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 ใหส้าํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) และกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เป็นหน่วยงานกลาง

ในการประสานการดาํเนินการเก่ียวกบัการปฏิรูประบบวิจยัของประเทศ ร่วมกบัหน่วยงานให้ทุนต่าง ๆ 

ภายใต้4 0 เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจยัแห่งชาติ (คอบช.)4 0 และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อก่อให้เกิด                 

การมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนการวจิยัสู่การพฒันาประเทศแบบบูรณาการและย ัง่ยนื 

8.4 การทบทวนแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

 พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 มาตรา 44 กาํหนดวา่ในกรณีท่ีขอ้เท็จจริง

เก่ียวกบัสาธารณภยัหรือการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัท่ีไดก้าํหนดไวใ้นแผนต่าง ๆ ตามพระราชบญัญติัน้ี 

เปล่ียนแปลงไปหรือแผนดังกล่าวได้ใช้ครบห้าปีแล้ว ให้เป็นหน้าท่ีของผูรั้บผิดชอบในการจัดทาํแผน 

ดาํเนินการปรับปรุงหรือทบทวนแผนท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบ 

 กรณีท่ีได้ดาํเนินการตามกระบวนการท่ีกาํหนดไวใ้นแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ                 

พ.ศ. 2558 และได้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิของแผน หรือมีการวิจยัและพฒันา พบขอ้บกพร่องหรือ                  

มีนวตักรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัท่ีทนัสมยั และเหมาะสมให้พิจารณาทบทวนปรับปรุง

แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ไดต้ามความเหมาะสม 
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