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บทท่ี 8 
การขับเคลื่อนแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายไปสูการปฏิบัติ 

 

 8.1 การขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัต ิ 
 แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2558 ไดนํากรอบแนวคิดและแนวทาง 
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบดวย การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการ
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน และการสงเสริมความรวมมือระหวาง
ประเทศ ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซ่ึงการจะดําเนินการท่ีจะใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค
จึงตองอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคสวนท้ังภาคราชการ พลเรือน ทหาร ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร 
และองคการสาธารณกุศล ในพ้ืนท่ีจังหวัด โดยมีกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย  
(กปภ.จ.ขร.) เปนกลไกสําคัญของจังหวัดในการกํากับดูแลยุทธศาสตรตางๆ ไปสูการปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี 
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม โดยใหมีแนวทางดังตอไปนี้  
 8.1.1 เสริมสรางและพัฒนาความเขาใจเก่ียวกับแนวทางสาระสําคัญของแผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย รวมถึงการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ ท้ังในระดับจังหวัด อําเภอ 
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี โดยจัดประชุมชี้แจงใหหนวยงานทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ และภาคประชาสังคม 
ภาคเอกชน มูลนิธิสาธารณกุศล ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย  
 8.1.2 บูรณาการและประสานการปฏิบัติระหวางแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ แผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี กับแผนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใตประเด็นยุทธศาสตร
ที่มีความเชื่อมโยงกัน โดยกํากับ ติดตามใหมีการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
แผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี รวมท้ังการฝกการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยรวมกัน 
 8.1.3 การผลักดันใหหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานภาคประชาสังคม เอกชน และองคการ 
สาธารณกุศล ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด ใหความสําคัญการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด โดย
พิจารณาจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอําเภอ และแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี เพ่ือใหการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เปนรูปธรรม โดยใหจังหวัดตั้งงบประมาณสําหรับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจากสํานักงบประมาณ
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดตั้งงบประมาณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดดวย สําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงพ้ืนท่ี ใหตั้งงบประมาณรายจายประจําปในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
พ้ืนท่ีของตน เพ่ือใชดําเนินการตั้งแตระยะกอนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิดสาธารณภัย โดยเฉพาะงบประมาณ
เพ่ือใหความชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนาและระยะยาว เชน การอพยพ การจัดการ
ศูนยพักพิงชั่วคราว การสงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย การสาธารณสุข การสื่อสาร การรักษาความสงบเรียบรอย 
และการสาธารณูปโภค เปนตน และมีการต้ังงบประมาณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ิน
ของตามกรอบแนวทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนดไว และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหง จัดทําแผนและ
ข้ันตอนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และยานพาหนะ รวมถึง
เครื่องหมายหรือสัญญาณอ่ืนใด ในการแจงใหประชาชนไดทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย เพ่ือใชในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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 8.1.4 การติดตามและประเมินผล อยางมีสวนรวมของหนวยงานตางๆ ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด โดยแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการตรวจติดตามการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ และแผนปฏิบัติการ 
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี และประเมินผลในการนําแผน 
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไปสูการปฏิบัติในระดับจังหวัด อําเภอ และองคปกครองสวนทองถ่ิน
แหงพ้ืนท่ี โดยใหมีการดําเนินการในชวงกลางแผนและปลายแผน เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาแนวทาง
ในการปรับปรุงหรือทบทวนแผนตอไป 
 
 

กระบวนการขับเคล่ือนแผนแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
ไปสูการปฏิบัติ สามารถอธิบายไดดังแผนภาพ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 8-1 กระบวนการขับเคล่ือนแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงไปสูการปฏิบัติ 

 

ประเด็นการขับเคล่ือน การดําเนินการสูการปฏิบัติ 

1. หนวยงานท่ีเก่ียวของ
มีความเขาใจและสามารถ
ขับเคลื่อนแผนฯ ในเชิง
บูรณาการมากข้ึน 

2. ทุกภาคสวนในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัด มีสวนรวม 
อยางจริงจัง 

3. มีการเชื่อมโยง แผน
ในระดับตาง ๆ ในพ้ืนท่ี
จังหวัดมากข้ึน 

4. แผนจังหวัด อําเภอ 
อปท.แหงพ้ืนท่ี มีการ
ดําเนินงานในเชิงบูรณา
การ มากข้ึน 

5. สามารถรองรับแผน 
ปภ.ชาติ  และรองรับ
จัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยไดครอบคลุม
ในทุกมิต ิ

การเสริมสรางและพัฒนาความ

เขาใจเก่ียวกับแนวทาและ

สาระสําคัญ 

ประชุมชี้แจง 

การบูรณาการและ                        

การประสานการปฏิบัติ 

งบประมาณสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  

แผนการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยระดับอําเภอ และ

แผนปฏิบัติการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี 

การติดตามและประเมินผล 

กํากับ ติดตาม การจัดทํา

แผน ปภ.อําเภอ, แผน ปภ. 

อปท. แหงพ้ืนท่ี และแผน

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ และฝก

การปอง กันและบรรเทา   

สาธารณภัย รวมกัน 

ผลักดันใหตั้งงบประมาณ 

ในการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย  ตามกรอบ

แ น ว ท า ง ก ฎ ห ม า ย 

ท่ีเก่ียวของกําหนดไว 

แตงตั้ งคณะอนุกรรมการ

ตรวจติดตามการจัดทําแผน 

ปภ.อําเภอและแผน ปภ.

อ ป ท . แ ห ง พ้ื น ท่ี  พ ร อ ม

ประเมินผล ชวงกลางแผน 

ชวงปลายแผน 

 

ผลการขับเคล่ือนแผน 
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ความเช่ือมโยงการขับเคลื่อนแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
ไปสูการปฏิบัติ ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

       

 

 

ประเดน็การขับเคล่ือนสําคัญ 
ยุทธศาสตร                              

การมุงเนนการลดความ
เส่ียงจากสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร                            
การบูรณาการจัดการ 

ในภาวะฉุกเฉิน 

ยุทธศาสตร                          
การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การฟนฟูอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตร                                    
การสงเสรมิความ

รวมมอืระหวางประเทศ
วาดวยการจัดการความ
เส่ียงจากสาธารณภัย 

1.การหลีกเล่ียงภัยอันตรายลดผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นโดยการลดความเปราะบาง ความลอแหลม 
และเพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมพรอมกับสา
ธารณภัยที่เกิดขึ้น 

    

2. มาตรการปองกัน ลดผลกระทบ และการเตรียม
ความพรอมที่มีประสิทธิภาพ   

    

3. การจัดการในภาวะฉุกเฉินมีระบบเปนเอกภาพ 
และบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวน 

    

4. ผูประสบภัยไดรับความชวยเหลือบรรเทาทุกข         
อยางรวดเร็ว ทั่วถึง และทันเหตุการณ 

    

5. รักษาชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ใหสูญเสีย
นอยที่สุด 

    

6.  ฟ นฟู ให ผู ประสบภัยได รับการสงเคราะห 
ชวยเหลืออยางรวดเร็ว ทั่วถึง ตอเนื่อง อยางเปน
ธรรมและสามารถกลับไปดํารงชีวิตไดตามปกติ 

    

7. พื้น ท่ีประสบภัยได รับการฟนฟูใหกลับคืนสู
สภาวะปกติหรือดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม 

    

8. การพัฒนาระบบและกลไกงานดานสาธารณภัย
รวมกับหนวยงาน และองคการความรวมมือระหวาง
ประเทศ 

    

9. การพัฒนาและเชื่อมโยงกับมาตรฐานงานดาน 
สาธารณภัยระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค และระหวาง
ภูมิภาค 

    

 

 
 
 
 
 
 

กระบวนการ                  
ขับเคล่ือนแผนฯ 

ประเด็นท่ีดําเนินการในแผนฯ 

การมุงเนนการลดความเสีย่งจากสาธารณภัย 

ยุทธศาสตรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

การเพ่ิมประสทิธิภาพการฟนฟูอยางยัง่ยืน การสงเสริมความรวมมอืระหวางประเทศ          
ในการจดัการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

การขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ 

ประเด็นการขับเคลื่อนสําคัญ 9 ขอ 
การติดตาม            

และประเมินผล 
 

แผนภาพท่ี 8 - 2  ความเช่ือมโยงการขับเคล่ือนแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายไปสูการปฏิบัติ   
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8.2 การติดตามและประเมินผล  
 8.2.1 แนวทางการติดตามและประเมินผล ประกอบดวย หลักการประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยวิเคราะห 
การบรรลุถึงเปาหมายการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย หลักการคิดเชิงเหตุผล เชื่อมโยงความสัมพันธเชิงสาเหตุ 
และผลผลิตไปสูผลลัพธและผลกระทบดวยขอมูล รวมถึงเหตุผลเชิงประจักษท่ีเชื่อถือได และหลักความรวมมือ 
ระหวางหนวยงาน และภาคสวนตางๆ ในสังคม พรอมท้ัง กําหนดใหมีการจัดทํารายงานผลเสนอตอคณะกรรมการ
จัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ท้ังรายป กลางแผน และปลายแผน  
 8.2.2 หนวยงานและภาคีเครือขายดําเนินการติดตามและประเมินผล โดยใหคณะกรรมการจัดทํา
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เปนหนวยรับผิดชอบหลักดําเนินงานตามแนวทางการผลักดัน
ประเด็นสําคัญไปสูปฏิบัติ โดยมีแนวทางปฏิบัติในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  
   (1) คณะกรรมการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ดําเนินงาน 
ดังนี้  
    (1.1) ติดตามและประเมินผลประเด็นการขับเคลื่อนท่ีสําคัญ  
    (1.2) ติดตามและประเมินผลระดับยุทธศาสตร  
    (1.3) ติดตามและประเมินผลภาพรวม  
   โดยใหจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมท่ีบรรลุผลตามเปาหมายการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย การประเมินผลกระทบจากการขับเคลื่อน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผล 
พรอมท้ัง จัดทําเปนรายงานเสนอตอคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติพิจารณาเพ่ือ
นําไปสูการปรับปรุงหรือทบทวนแนวทางการดําเนินงานตอไป  
   (2) กรอบระยะเวลาการติดตามและประเมินผล  
    (2.1) การติดตามและประเมินผลรายป  
    (2.2) การติดตามและประเมินผลในระยะกลางแผนฯ  
    (2.3) การติดตามและประเมินผลในระยะปลายแผนฯ  
   โดยใหจัดทํารายงานผลการขับเคลื่อนแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติไปสูการ
ปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองตอเปาหมายการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศใหประสิทธิภาพ ยกระดับ
ไปสูมาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนนําปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะไปปรับปรุง แผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติตอไป  
   (3) กลไกการติดตามและประเมินผล ใหคณะกรรมการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงราย แตงตั้งคระอนุกรรมการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อําเภอ และแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี 
  

8.3 การทบทวนแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
 พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 44 กําหนดวาในกรณีท่ีขอเท็จจริง
เก่ียวกับสาธารณภัยหรือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีไดกําหนดไวในแผนตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ 
เปลี่ยนแปลงไปหรือแผนดังกลาวไดใชครบหาปแลว ใหเปนหนาท่ีของผูรับผิดชอบในการจัดทําแผน ดําเนินการ
ปรับปรุงหรือทบทวนแผนท่ีอยูในความรับผิดชอบ  
 กรณีท่ีไดดําเนินการตามกระบวนการท่ีกําหนดไวในแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงราย พ.ศ. 2558 และไดมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนหรือพบขอบกพรอง หรือมีนวัตกรรมการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีทันสมัยและเหมาะสม ใหพิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2558 ไดตามความเหมาะสม 
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 โดยจังหวัดเชียงราย กําหนดใหมีการปรับปรุงทบทวนแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี ในหวงระหวางเดือนธันวาคม-มกราคม ของทุกป เพ่ือแกไข
ขอบกพรอง และใหแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี 
มีความสมบูรณ เปนปจจุบัน สามารถรองรับการเกิดเหตุสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย ไดอยางเปนระบบ 
มีเอกภาพและประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ ในทางปฏิบัติ ในระดับพ้ืนท่ีอยางเปนรูปธรรม 


