รายงานประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดือนธันวาคม ๒๕๖3
ในระบบประชุมทางไกล.ผ่านจอภาพ VIDEO CONFERENCE และ WEB CONFERENCE
ณ ที่ตั้งสานักงาน ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม ๒๕๖3 เวลา 09.30 น.
-----------------------------ผู้เข้าประชุม
1.
นายบุญธรรม
2.
นายชัยณรงค์
3.
นายเชษฐา
4.
นายอัธยา
5.
นางศุภราพร
6.
น.ส. ณัฐริภสั ร์
7.
น.ส. ศิริวรรณ
8.
นายณัฐวรรธน์
9.
นายอุทัย
10.
นายคูณ
11.
น.ส. ชัชดาพร
12.
น.ส. ชาลินี
13.
นายสมบัติ
14.
นายศิวกร
15.
นายวรัตม์
16.
นายสัญญา
17.
นายกลวัชร
18.
นายวิทยา
19.
นางปนัดดา
20.
นายสหรัฐ
21.
นายพิสิษฐ์
22.
นายประสงค์
23.
น.ส. สมบูรณ์
24.
น.ส. พัลลรินทร์
25.
น.ส. สุมิตรา
26.
น.ส. สุกัญญา
27.
นางนุชนาถ
28.
นางรัตนา
29.
นายจามร

เลิศสุขีเกษม
วาสนะสมสิทธิ์
โมสิกรัตน์
นวลอุทัย
จักรมานนท์
สุรเชษฐคมสัน
จุลวนิชรัตนา
พรรังสรรค์
กันทะวงศ์
ควรกระโทก
บุญพีระณัช
รุ่งเร่
ไตรศักดิ์
บัวป้อง
มาประณีต
นามี
ทรัพย์ส่งสุข
จันทน์เสนะ
ภู่เจริญศิลป์
วงศ์สกุลวิวัฒน์
วงศ์เธียรธนา
ธัมมะปาละ
เล็กเจริญ
ภูกิจ
นาแสวง
ต้นทุน
ประสพทรัพย์
ศิริพานิช
เหล่าเมือง

อธิบดี
รองอธิบดี (ฝ่ายบริหาร)
รองอธิบดี (ฝ่ายปฏิบัติการ)
รก.เลขานุการกรม
ผู้ตรวจราชการกรม
ผู้ตรวจราชการกรม
ผู้ตรวจราชการกรม
ผู้ตรวจราชการกรม
ผู้ตรวจราชการกรม
ผู้ตรวจราชการกรม
ผอ.กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
ผอ.กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย
ผอ.กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ผอ.ศูนย์อานวยการบรรเทาสาธารณภัย
ผอ.กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย
ผอ.ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ผอ.กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน
รก.ผอ.สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันฯ
รก.ผอ.สานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ผอ.ส่วนพัฒนากฎหมายและให้คาปรึกษา แทน ผอ.กองกฎหมาย
ผอ.ส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รก.ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ผอ.กองคลัง
รก.ผอ.กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
รก.ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน
รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย (ชช.สส.)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย (ชช.มส.)

30. พล.อ.อ. สมนึก สวัสดิ์ถกึ …
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30.
31.
32.
33.
34.
35.

พล.อ.อ. สมนึก สวัสดิ์ถึก
พล.ร.อ. เกาะหลัก เจริญรุกข์
พล.ร.ต. ถาวร เจริญดี
นายปิยะ วงศ์ลือชา
นายอวยชัย อัศวลาภสกุล
นายสุพร รัตนนาคินทร์

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสาธารณภัย
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสาธารณภัย
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสาธารณภัย

ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
17 ศูนย์เขต
ผู้เชี่ยวชาญศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
12 ศูนย์เขต
หัวหน้าสานักงาน ปภ.จังหวัด
70 จังหวัด
หัวหน้าสานักงาน ปภ. จังหวัดสาขา
22 สาขา
ผู้อานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8 วิทยาเขต
ผู้อานวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเข้าร่วมประชุมด้วย
ติดภารกิจมอบหมายผู้แทน
ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
หัวหน้าสานักงาน ปภ.จังหวัด
หัวหน้าสานักงาน ปภ. จังหวัดสาขา

1 ศูนย์เขต
6 จังหวัด
8 สาขา

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.30 น.

วาระก่อนการประชุมกรม

พิธี มอบเข็มเชิดชูเ กียรติและเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รั บรางวัล “คนดีศรี ปภ.”
ประจ าปี 2563.ระดั บ ดี เ ด่ น เข็ ม ทอง จ านวน 18 คน ระดั บ ดี เ ข็ ม เงิ น
จานวน 20 คน

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

อปภ.
1..ขอให้กำลังใจและขอขอบคุณทีมงำน ปภ.ในพื้นที่จังหวัดภำคใต้ 14 จังหวัด
(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)
และทีมงำนของศูนย์ ปภ.เขต โดยเฉพำะศูนย์ ปภ.เขต ๑๑ สุรำษฎร์ธำนี
ทีจ่ ัดส่งเครื่องมือและบุคลำกรสนับสนุนในพื้นที่ภำคใต้ และทุ่มเท เสียสละในกำรปฏิบัติหน้ำที่ช่วยเหลือประชำชน
ที่ประสบภัยได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
2..ในปี พ.ศ.2563 จะมีตำแหน่ง บริหำรระดับสูงและเทียบเท่ำ ว่ำงจำนวน
2 กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ กำลังดำเนินกำรคัดเลือกเพื่อส่งรำยชื่อให้ มท. พิจำรณำแต่งตั้งต่อไป กลุ่มที่ ๒ มท. มอบหมำย
ให้ ปภ. ดำเนินกำรคัดเลือกบุคลำกรให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชำญเพื่อจัดทำผลงำนต่อไป จำนวน ๙ ตำแหน่ง
มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมกรมฯ ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕63
เมื่อวันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ลปภ.
กำรประชุมกรมป้ องกั นและบรรเทำสำธำรณภั ยครั้ งที่ ผ่ ำนมำเป็ นกำรประชุ ม
(นายอัธยา นวลอุทัย)
เมื่อเดือนพฤศจิก ำยน ๒563 ฝ่ ำยเลขำนุกำรได้จัดทำรำยงำนกำรประชุม
และลงเว็บ ไซต์ก รมฯ แจ้ ง เวีย นให้ ห น่ ว ยงำนในสั ง กั ดตรวจสอบ แก้ไ ข และรับ รองรำยงำนกำรประชุม แล้ ว
ซึ่ งฝ่ ำยเลขำนุ กำรได้ ด ำเนิ นกำรเรี ยบร้ อยแล้ ว จึ งขอเสนอที่ ประชุ มพิ จำรณำรั บรองรำยงำนกำรประชุ มกรมฯ
เดือนพฤศจิกำยน ๒563
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

การติดตามผลการดาเนินงาน
3.1.ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ ปภ.
ผอ.นส.
งบประมำณรำยจ่ ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2564 ของ ปภ. ได้ ว งเงิ น
(น.ส. ชัชดาพร บุญพีระณัช)
ทั้ ง สิ้ น 7,057.8910 ล้ ำ นบำท จ ำแนกเป็ น รำยจ่ ำ ยประจ ำ จ ำนวน
2,080.6696 ล้ ำนบำท และรำยจ่ำยลงทุน 4,977.2214 ล้ำนบำท มติ ครม. เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน
2563 ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงำนเบิกจ่ำยงบประมำณในไตรมำสที่ ๑ แยกเป็น ภำพรวม ร้อยละ 32 รำยจ่ำย
ประจำ ร้อยละ 63 และรำยจ่ำยลงทุน ร้อยละ 20 ผลกำรเบิกจ่ำยภำพรวม ปภ. ขณะนี้มีจำนวน 1,310.9094
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 21.45 ต่ำกว่ำเป้ำหมำยที่ ครม. กำหนด ส่วนรำยจ่ำยประจำมีผลกำรใช้จ่ำย จำนวน
549.6317 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 48.44 สูงกว่ำเป้ำหมำยที่ ครม. กำหนดร้อยละ 12.44 ขณะที่รำยจ่ำย
ลงทุนมีผลกำรใช้จ่ำย จำนวน 761.2777 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 15.30 ต่ำกว่ำเป้ำหมำย ครม. ร้อยละ 4.70
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ผอ.กค.
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ.2564
(นางสมบูรณ์ เล็กเจริญ)
1. ขอให้สำนัก / กอง จัดส่งรำยละเอียดคุณสมบัติเฉพำะ และ TOR ให้ กค.
ภำยในวันที่ 30 ธันวำคม พ.ศ. 2564
2. ขอให้ศูนย์ ปภ.เขต และสนง.ปภ.จังหวัด เมื่อดำเนินกำรจัดหำผู้รับจ้ำงได้แล้ว
ขอให้ทำหนังสือเชิญผู้รับจ้ำงลงนำมสัญญำ พร้อมบันทึกกำรก่อหนี้ผูกพั น PO ในระบบด้วย เพื่อให้เกิดกำรก่อหนี้
ผูกพัน ตำมสั ญญำที่กำหนด โดยเฉพำะงำนก่อสร้ำง ขอให้ คณะกรรมกำรตรวจรับพัส ดุและช่ำงผู้ ควบคุมงำน
ดำเนินกำรตำมสัญญำจ้ำงให้ดำเนินกำรก่อสร้ำงในรูปแบบตำมรำยกำร (แบบแปลน) ทุกขั้นตอน หำกมีกำรแก้ไข
ขอให้ดำเนินกำรตำมระเบียบที่กำหนดอย่ำงเคร่งครัด
3. กรณี สนง.ปภ.จังหวัด มีวัสดุครุภัณฑ์ที่ได้รับกำรจัดสรรจำกจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด ขอให้ดำเนินกำรโอนทรัพย์สิน พร้อมแจ้งให้กรมทรำบ เพื่อ กค. จะได้ปรับปรุงบัญชีทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
อปภ.
(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)
ผูกพัน PO ในระบบด้วย

1. ทุกหน่วยงำนที่มีงบลงทุน ขอให้จัดหำผู้รับจ้ำงภำยในไตรมำสที่ 2 เพื่อมิให้
กระทบต่อแผนกำรจั ดซื้อจัดจ้ำงและงบประมำณ รวมทั้งต้องบันทึกกำรก่อหนี้

2. หำกจังหวัดมีควำมประสงค์จะโอนทรัพย์สินให้กรม โดยเฉพำะหอเตือนภัย
ขอให้ดำเนินกำรตำมขั้นตอนและแจ้งให้กรมทรำบด้วย เพื่อกรมจะได้วำงแผนในกำรจัดสรรงบประมำณในกำรดูแล
ทรัพย์สินต่อไป
ร.อปภ.ปก.
(นายเชษฐา โมสิกรัตน์)

1. ขอให้ ศภช. ดำเนินกำรซ่อมแซมระบบหอเตือนภัยและทดสอบระบบให้ใช้งำน
ได้ตำมปกติ
2..ขอให้ ศู นย์ ปภ.เขต 3 ปรำจี นบุ รี ตรวจสอบข้อ มูล กำรเกิด อุท กภัย ในปี
พ.ศ. 2563 เพื่อกำหนดจุดพื้นที่ติดตั้งหอเตือนภัย ทั้งนี้ ขอให้ สนง.ปภ.จังหวัดปรำจีนบุรี ให้ควำมร่วมมือ ศภช.
ในกำรดำเนินงำน
อปภ.
(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)
เกิดขึ้นในภำยหลัง

1. ขอให้ หั ว หน้ ำ สนง.ปภ.จั ง หวั ด ปรำจี น บุ รี จั ด เตรี ย มข้ อ มู ล แผนกำร
ดำเนินกำร พร้อมระบุสถำนที่ติดตั้งให้ ชัดเจน เพื่อป้องกัน ปัญหำที่อำจ
2. ขอให้จังหวัดนครศรีธรรมรำชและประจวบคีรีขันธ์ ติดตำมประสำนกำร

เปิดใช้ที่ให้เรียบร้อย
3.2 การประเมินต่างๆ
อปภ.
กำรประเมินของ ปภ. มีหน่วยงำนที่รับผิดชอบหลำยหน่วย โดยมีหน่วยงำนหลัก
(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม) เป็นผู้รั บผิดชอบในแต่ละด้ำน ซึ่งคะแนนที่ได้มำจำกทุกกองที่มีภำรกิจตำม
ตัวชี้วัด ทุกหน่วยงำนจึงเป็นผู้สร้ำงคะแนนร่วมกัน
3.2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(พบ.)
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ผอ.พบ.
พบ. ได้จัดส่งแบบประเมินตนเอง (Self – Assessment) ให้สนง.ปภ.จังหวัด และ
(นางสาวสุมิตรา นาแสวง)
ศูนย์ ปภ.เขตทรำบ รำยละเอียดตำมหนังสือกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ด่วนที่ สุ ด ที่ มท 0627/ ว 10474 ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2563 และด่ วนที่ สุ ด ที่ มท 0627/ ว595 ลงวันที่
9 ธันวำคม 2563 โดยประเด็นกำรประเมิน ประกอบด้ว ย ๑. ด้ำนระบบงำน 2. ด้ ำนกำรเงินและงบประมำณ
3.ด้ำนกำรประสำนงำนเครือข่ำย และด้ำนสถำนที่ในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งขั้นตอนในกำรประเมิน สนง.ปภ.จังหวัด และ
ศูนย์ ปภ.เขต ต้องประเมินตนเองตำมประเด็นกำรประเมินที่กำหนด โดยเป็นกำรประเมิน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1
เดือนธันวำคม 2563 ครั้งที่ 2 เดือนมีนำคม 2564 และเดือนมิถุนำยน 2564 โดยสนง.ปภ.จังหวัด เตรียมพร้อม
รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนจำก ศูนย์ ปภ.เขต ในขณะที่ศูนย์ ปภ.เขต เตรียมรับกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร
ระดับกรม ในเดือนกรกฎำคม 2564 และเมื่อได้รับกำรคัดเลื อกจำกศูนย์ ปภ.เขต และคณะกรรมกำรระดับกรม
แล้ว พบ.จะดำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรระดับกรม เพื่อพิจำรณำคัดเลือก สนง.ปภ.จังหวัด และศูนย์ ปภ.เขต
ที่มีคะแนนกำรประเมินสูงเพื่อรับรำงวัลต่อไป
3.2.2 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (พบ.)
ตัวชี้วัด ระดับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจาปี พ.ศ.2564
ประกอบด้วย ๒ องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพการดาเนินงาน (Performance Base) (ร้อยละ 70) ประกอบด้วย
- อัตรำผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนต่อประชำกรแสนคน (บถ.) ค่ำน้ำหนัก
ร้อยละ 10
- ร้อยละกำรแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ำภำยในระยะเวลำที่กำหนด (ศภช.) ค่ำน้ำหนัก
ร้อยละ ๒0
- ร้อยละควำมสำเร็จของแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ (นส.)
ค่ำน้ำหนักร้อยละ 10
- ผลส ำเร็จ ของกำรเสริมสร้ ำงศัก ยภำพชุมชนด้ำนกำรป้อ งกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย (สส.) ค่ำน้ำหนักร้อยละ ๒๐
- ระดับควำมสำเร็จของกำรบริหำรควำมต่อเนื่องของกรมป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย (ศอ.) ค่ำน้ำหนักร้อยละ 10
องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินศักยภาพในการดาเนินงาน (Potential Base) (ร้อยละ ๓0) โดยเป็นการ
ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ประกอบด้วย
- ตัวชี้วัดกำรพัฒนำระบบบัญชีข้อมูล ( Data Catalog) เพื่อนำไปสู่กำรเปิดเผย
ข้อมูลภำครัฐ ( Open Data) หัวข้อ “กำรจัดทำฐำนข้อมูลทรัพยำกรและควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกร เพื่อใช้
ประโยชน์ในกำรแก้ไขปัญหำภัยพิบัติ” (ทส.) ค่ำน้ำหนักร้อยละ 1๕
- กำรประเมินสถำนะของหน่วยงำนในกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 (PMQA 4.0)
ค่ำน้ำหนักร้อยละ 15
ตัวชี้วัดระดับกระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยได้รับมอบหมำยให้นำตัวชี้วัด “ร้อยละกำร
แจ้งเตือนภัยล่ วงหน้ำภำยในระยะเวลำที่กำหนด” เป็นส่ วนหนึ่งของตัว ชี้วัดของกระทรวงมหำดไทย ตัวชี้วัด
ร่วมกับหน่วยงานอื่น (Joint KPI) ตัวชี้วัด “อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน”
ซึ่งขณะนี้ได้จัดส่งตัวชี้วัดให้กพร. มท. พิจำรณำเรียบร้อยแล้ว
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3.2.3 การประเมิ นสถานะของหน่ วยงานในการเป็ นระบบราชการ 4.0
(PMQA 4.0) (พบ.) โดยมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การตรวจพิจารณาจากเอกสารการสมัคร (หำกได้ 400 คะแนน
ขึ้นไป จะผ่ำนเข้ำสู่กำรประเมินขั้นตอนที่ 2)
ขั้นตอนที่ ๒ การตรวจเอกสารรายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบ
ราชการ 4.0 (Application Report) (หำกได้ 400 คะแนน จะผ่ำนเข้ำสู่กำรประเมินขั้นตอนที่ ๓)
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจประเมินในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อยืนยันผลกำรตรวจ
(Application Report)
ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดประชุม เตรียมรับกำรประเมินสถำนกำรณ์เป็นระบบรำชกำร 4.0
ของ ปภ. ประจำปี พ.ศ.2564 ให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยในเดือนมกรำคม 2564
3.2.4 การเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA) (คจ.)
ร.หน.คจ.
สืบเนื่องจำกปี 2563 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ ปภ.ได้คะแนน
(นางนุชนาถ ประสมทรัพย์) ภำพรวมเฉลี่ยต่ำกว่ำเกณฑ์ จึงได้จัดประชุมคณะทำงำนสนับสนุนภำรกิจกำร
ประเมิน คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (Integrity.Transparency
Assessment:ITA) เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำรับกำรประเมิน ITA ในปี 2564 และกำหนดแนวทำงกำรปรับปรุง
กำรดำเนินงำนให้มีผลกำรประเมินที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
ประเด็นในการประเมิน ประกอบด้วย
1. การตอบแบบวัดการรั บรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงาน (IIT)
ให้หน่วยงำนส่วนกลำง และศูนย์ ปภ. เขต มอบหมำยบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในภำรกิจของ ปภ. และเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อ ปภ.เป็นผู้ตอบแบบ IIT
2. การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน (EIT)
ให้หน่วยงำนส่วนกลำง และ ศูนย์ ปภ.เขต คัดเลือกผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มที ัศนคติที่ดีต่อ ปภ. เป็นผู้ตอบแบบ EIT
3. ให้ทุกหน่วยงานพิจารณาจัดทาข้อมูลภารกิจตามตัวชี้วัดที่ ป.ป.ช. กาหนด
ตามแบบตรวจการเปิ ด เผยข้ อมู ลสาธารณะ (OIT).โดยให้ ห น่ ว ยงำน
ที่ รั บ ผิ ดชอบตั วชี้ วั ด ด ำเนิ นกำรจั ดท ำข้ อมู ล เผยแพร่ ลงบนเว็ บไซต์ ของ
หน่วยงำน และให้ปรับปรุงข้อมูลตำมประเด็นที่ ป.ป.ช. แนะนำ ให้แล้วเสร็จ
ภำยในเดือนเมษำยน 2564
อปภ.
1. ในส่วนกลำง หน่วยงำนที่รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก ขอให้จัดทำรำยงำนข้อมูลกำร
(นายบุญธรรม เลิศสุขีเ กษม) ดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดให้ทรำบด้วย โดยระบุว่ำเรื่องดังกล่ำวเป็นตัวชี้วัดหรือ
ประเด็นในกำรประเมินที่กระทรวงมหำดไทยกำหนด ทั้งนี้ ในเดือนมกรำคม 2564 ขอให้ พบ. คจ. และสำนัก/กองที่
เกี่ยวข้อง รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมที่ป.ป.ช. กำหนดด้วย เพื่อหำแนวทำงและปรับกลยุทธ์ทำให้คะแนนสูงขึ้นต่อไป
2. กำรประเมินของสนง.ปภ.จังหวัด และศูนย์ ปภ.เขต เป็นกำรประเมินว่ำได้
ปฏิบัติตำมกรอบตัวชี้วัดที่กำหนดหรือไม่ และขอให้พัฒนำเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพควบคู่ไปด้วย เพื่อสร้ำงมำตรฐำน
ในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน ทั้งนี้ ขอให้ ทส. พัฒนำระบบกำรบันทึกข้อมูล Google From เพื่อสะดวกในกำรบันทึกข้อมูล
ให้กับ พบ. ด้วย
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3.3 สถานการณ์ภัยต่างๆ
3.3.1 สรุ ปสถานการณ์ ภั ยในรอบ ๑ เดื อน (ศอ.).และการคาดการณ์
สถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้น (ศภช.)
ผอ.ศอ.
สรุ ปสถานการณ์ภัยในรอบ ๑ เดือน (ศอ.).ในช่ว งเดือนพฤศจิกำยน 2563
(นายวรัตม์ มาประณีต)
เกิดภัย 3 ประเภท ได้แก่ อุทกภัย วำตภัย และอัคคีภัย
ผอ.ศภช.
การคาดการณ์สถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้น (ศภช.) ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๕
(นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข)
ธันวาคม ๒๕๖๓ แยกเป็น
1. วันที่ ๑๘ - 19 ธันวำคม ๒๕๖๓ ยังมีฝนตกในพื้นที่ภำคใต้ตอนล่ำงฝั่งอ่ำวไทย
ยะลำ ปัตตำนี และนรำธิวำส ซึ่งมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังพัดปกคลุม
ภำคใต้และอ่ำวไทย
2. วันที่ ๒0 – 23 ธันวำคม ๒๕๖๓ ปริมำณฝนจะลดลง
3. วันที่ 24 – 25 ธันวำคม ๒๕๖๓ คำดว่ำปริมำณฝนในพื้นที่ภำคใต้จะตก
เพิ่มมำกขึ้น ตั้งแต่ชุมพรถึงนรำธิวำส
ทั้งนี้ แม้ปริมำณฝนในพื้นที่จะลดลง แต่หลำยพื้นที่มีปัญหำน้ำท่วมขัง ขอให้ สนง.ปภ.จังหวัดตรวจสอบปริมำณ
น้ำท่วมขังและปริมำณฝนตกว่ำมีในพื้นที่หรือไม่
3.3.2 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (ศอ.)
ผอ.ศอ.
จำกอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่ำงวันที่ 25 พฤศจิกำยน
(นายวรัตม์ มาประณีต)
2563 เป็นต้นมำ มีพื้นที่ประสบภัยภำคใต้ 11 จังหวัด 101 อำเภอ 584
ตำบล 4,220 หมู่บ้ำน ประชำชนได้รับผลกระทบ 691,659 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 30 รำย ผู้บำดเจ็บ 1 รำย
ยั งมีส ถำนกำรณ์ อุทกภัย รวม 4 จั งหวัด ได้แก่ จังหวั ดสุ รำษฎร์ธ ำนี จังหวัดนครศรีธ รรมรำช จังหวัดพัทลุ ง
และจังหวัดสงขลำ 12 อำเภอ 46 ตำบล 209 หมู่บ้ำน ทั้งนี้ จังหวัดที่สถำนกำรณ์คลี่คลำยแล้ว สำนักงำน ปภ.จังหวัด
และศูน ย์ ปภ.เขต อยู่ ร ะหว่ำงกำรดำเนิ น กำรช่ว ยเหลื อฟื้นฟู ประชำชนในพื้นที่ประสบภัย ซึ่ง ศอ. และ ชภ.
จะดำเนินกำรรวบรวมข้อมูล เพื่อนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชำทรำบในลำดับต่อไป
3.3.3 การเตรี ยมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว.(ศอ.)
รั ฐมนตรี ว่ ำกำรกระทรวงมหำดไทย ในฐำนะผู้ บั ญชำกำรป้ องกั นและบรรเทำสำธำรณภั ยแห่ งชำติ ได้ มี หนั งสื อลงวั นที่
6 พฤศจิ กำยน 2563 เรื่ อง กำรเตรี ยมพร้ อมรั บมื อภั ยหนำวและกำรเผชิ ญเหตุ โดยเน้ นย้ ำกำรช่ วยเหลื อผู้ ประสบภั ย
ขอให้ดำเนินกำรตำมระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่ำงเคร่งครัด
3.3.4 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่ (ศอ.)
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย ในฐำนะผู้บัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
แห่งชำติ ได้มีหนังสือลงวันที่ 16 ธันวำคม 2563 เรื่อง แผนกำรดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำหมอกควัน
และแผนกำรบัญชำกำรเหตุกำรณ์ รวมถึงกำรสร้ำงควำมตระหนักและควำมร่วมมือจำกประชำชน โดยเมื่อวันที่
16 ธันวำคม 2563 รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย (นำยนิพนต์ บุญญำมณี) จัดประชุมเพื่อแก้ไขปัญหำ
ไฟป่ำหมอกควัน และฝุ่นละอองขนำดเล็ก โดยกำหนดมำตรกำรเร่งด่วน กำรบังคับใช้กฎหมำย กำรป้องกันมลพิษ
จำกต้น ทำง รวมถึงกำรทำควำมสะอำด ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2563 ปภ. โดยศูนย์ ปภ.เขต 1 และ
ศูนย์ ปภ.เขต 16 ชัยนำท ได้ให้กำรสนับสนุนรถยกสูง และรถบรรทุกน้ำ 10,000 ลิตร จำนวน 5 คัน เพื่อช่วย
ทำควำมสะอำดถนนในพื้นที่ กทม. ซึ่งผลกำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
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อปภ.
กำรแจ้ งเตื อนภั ย ขอให้ ส ำนั กงำน ปภ.จั งหวั ดในพื้ นที่ ภำคใต้ ขั บเคลื่ อนกำร
(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม) ประชำสั มพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรให้ เข้ำถึงประชำชนทุกกลุ่มเป้ำหมำย ผ่ ำนกำนัน
ผู้ใหญ่บ้ำน โดยเฉพำะในพื้นที่เสี่ยงภัย ควรให้ควำมสำคัญในกำรแจ้งข่ำวสำรให้ทรำบล่วงหน้ำ
ผอ.ศภช.
จำกที่ มี ข่ ำ วประชำสั ม พั น ธ์ ว่ ำ จะมี พ ำยุ เ ข้ ำ ประเทศไทยในช่ ว ง 24 – 25
(นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข)
ธันวำคม 2563 ซึ่งจำกกำรติดตำมข้อมูลและประสำนกับกรมอุตุนิยมวิทยำ
พบว่ำ เป็นกำรคำดกำรณ์จำกแบบจำลองเก่ำ เบื้องต้นไม่มีแนวโน้มจะพัฒนำเป็นพำยุ แต่เฝ้ำระวังหย่อมควำมกด
อำกำศต่ำในพื้นที่ทะเล
อปภ.
1..ขอให้หัวหน้ำสำนักงำน ปภ.จังหวัด นำเรียนรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่กำกับ
(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม) ดูแลหน่วยงำน และขอให้ประสำนสำนักงำนจังหวัดนำวำระเตรียมกำรป้องกันและ
แก้ ไขปั ญหำหมอกควั น เข้ ำที่ ประชุ มกรรมกำรจั งหวั ดประจ ำเดื อนธั นวำคม พร้ อมขอควำมร่ วมมื อส่ วนรำชกำร
ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกำรดับไฟป่ำ แจ้งผู้ปฏิบัติงำนในสำยงำนให้ลงทะเบียนในระบบ Fire Man
2..ขอให้ ศอ. และ สว. ดำเนินกำรจัดทำข้อมูล Annual Report ประจำปีเกี่ยวกับ
สถำนกำรณ์ภัยของกรม เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำนและประชำชนทรำบถึงกำรเกิดภัยในปี พ.ศ.2563
และแนวโน้มกำรเกิดภัยในปี พ.ศ.2564 พร้อมส่งข้อมูลให้ ผพ. ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์ด้วยอีกทำงหนึ่ง
ร.อปภ.ปก.
กรณี อปภ. สั่ ง กำรให้ ห น่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งด ำเนิ น กำร โดย ส ำนั ก /กอง
(นายเชษฐา โมสิกรัตน์)
ที่เกี่ยวข้องมีกำรประสำนในพื้นที่ก่อนกำรจัดทำหนังสือ ขอให้ ศูนย์ ปภ.เขต
และสำนักงำน ปภ.จังหวัด ดำเนินกำรตำมข้อสั่งกำรอย่ำงเร่งด่วน เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปอย่ำงทันท่วงที
โดยกำรจัดทำหนังสืออำจมีกำรดำเนินงำนตำมไปในภำยหลังอย่ำงแน่นอน ส่วนค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นและมีจำนวนมำก
ขอให้สำนัก/กองที่ประสำนสั่งกำรรวบรวมเสนอให้ อปภ.พิจำรณำต่อไป
ร.อปภ.บห.
ขอให้สำนักงำน ปภ.จังหวัด และศูนย์ ปภ.เขต กำชับบุคลำกรให้จัดเก็บข้อมูล
(นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์) อย่ำงเป็นระบบ เพื่อเตรียมพร้อมรับกำรประเมินและทำควำมเข้ำใจกับบุคลำกร
เกี่ยวกับกำรประเมินดังกล่ำวด้วย
3.4 การรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ (บถ.)
ผอ.บถ.
1. ตำมที่สำนักงำน ปภ.จังหวัด และศูนย์ ปภ.เขต ได้รับทรำบแผนบูรณำกำร
(นายวิทยา จันทร์เสนะ)
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศบำลปีใหม่ พ.ศ.2564 และแนวทำง
กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ พ.ศ.2564 ขอให้รำยงำนข้อมูล
สถิติอุบัติเหตุทำงถนนฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลำที่กำหนด พร้อมจัดเก็บข้อมูลพิกัดจุดเกิดเหตุ โดยระบุ
หมำยเลขถนนที่เกิดเหตุ เพื่อนำข้อมูลไปวิเครำะห์และหำแนวทำงแก้ไขอุบัติเหตุทำงถนนต่อไป สำหรับกำรรำยงำน
ข้อมูลตัวเลขสถิติ บถ. จะจัดทำแบบบันทึกข้อมูลมำตรฐำน เพื่อให้สำนักงำน ปภ.จังหวัด และศูนย์ ปภ.เขต รำยงำน
ข้อมูลตัวเลขสถิติผ่ำนทำง LINE เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน
2..วันจันทร์ที่ 28 ธันวำคม 2563 เวลำ 09.30 น. จัดกำรประชุมคณะกรรมกำร
นโยบำยควำมปลอดภัยทำงถนน (นปถ.) และพิธีเปิดศูนย์อำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่
พ.ศ.2564 โดยมีรองนำยกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธำนกำรประชุม
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(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)

1. ขอให้สำนักงำน ปภ.จังหวัด และศูนย์ ปภ.เขต นำคลิปวิดีโอกำรสร้ำงกำร
สัญจรปลอดภัยในช่วงเทศกำลปีใหม่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อทุกช่องทำง
2. กำรน ำเสนอข้ อ มู ล ผ่ ำ น .Infographic.ขอให้ น ำข้ อ มู ล มำวิ เ ครำะห์

ประกอบกำรนำเสนอด้วย
ร.อปภ.ปก.
(นายเชษฐา โมสิกรัตน์)
ในระดับจังหวัดให้ทรำบด้วย

ขอให้ ส ำนั ก งำน ปภ.จั ง หวั ด น ำเงิ น ที่ เ หลื อ จ่ ำ ยไปจั ด กิ จ กรรม/โครงกำร
เกี่ ย วกั บ ควำมปลอดภั ย ทำงถนน โดยเสนอข้ อ มู ล เข้ ำ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ำรณำ

อปภ.
งบประมำณที่ได้จัดสรรให้ สนง.ปภ.จังหวัด ในแผนงำนกิจกรรมกำรป้องกัน
(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม) และลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่ 2564 ขอให้เสนอที่ประชุม
ระดับจังหวัดเพื่อขอมติเห็นชอบในกำรดำเนินกิจกรรม/โครงกำรเพิ่มเติมด้วย
3.5 รายงานการค้างการจัดส่งเอกสารการชดใช้เงินทดรองราชการของจังหวัด
ผอ.ชภ.
กำรจัดส่งเอกสำรเงินชดใช้เงินทดรองรำชกำร กรม ได้แจ้งให้ทุกสำนักงำน ปภ.จังหวัด
(นายศิวกร บัวป้อง)
รวบรวมเอกสำร หลั กฐำนในกำรใช้จ่ำยเงินทดรองรำชกำร กรณีขอรับโอน
งบประมำณจำกสำนักงบประมำณในภัยที่เกิดก่อนเดือนสิงหำคม พ.ศ.2558 ขณะนี้มีจังหวัดที่ส่งเอกสำรมำชดใช้
เงินทดรองรำชกำรมีทั้งสิ้น 39 จังหวัด แยกเป็น จังหวัดที่แจ้งไม่มีเอกสำรคงค้ำง จำนวน 7 จังหวัด และ 32 จังหวัด
อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบเอกสำรและส่งชดใช้เงินทดรองรำชกำรให้สำนักงบประมำณ ทั้งนี้ ขอให้ สนง.ปภ.จังหวัด
37 จังหวัด ให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินดำเนินกำรตรวจสอบกับคลังจังหวัดด้วยว่ำมีเอกสำรที่ต้องส่งชดใช้เงินทดรองรำชกำร
หรือไม่ พร้อมรำยงำนให้กรมทรำบด้วย
3.6 ผลการด าเนิ น การใช้ จ่ า ยเงิ น พระราชทานในการสร้ า งศู น ย์ พั ก พิ ง
ชั่วคราวสาหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล
ผอ.ชภ.
ผลการดาเนินการก่อสร้าง
(นายศิวกร บัวป้อง)
- จั ง หวั ดนครศรีธ รรมรำช จ ำนวน 4 แห่ ง ช้ำ กว่ ำ แผนงำน 2 แห่ ง ได้ แ ก่
อำเภอขนอม และอำเภอปำกพนัง
- จังหวัดชุมพร ดำเนินกำรช้ำกว่ำแผนงำน จำนวน 2 แห่ง อำเภอเมืองชุมพร
และอำเภอสวี
- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ แห่ง ดำเนินกำรเร็วกว่ำแผนงำน และหมด
สัญญำในเดือนเมษำยน 2564
- จังหวัดสงขลำ จำนวน ๑ แห่ง ดำเนินกำรเร็วกว่ำแผนงำน
- จังหวัดปัตตำนี จำนวน ๑ แห่ง ดำเนินกำรดำเนินกำรช้ำกว่ำแผนงำน และ
กำลังหมดสัญญำในวันที่ 5 มกรำคม 2564
- จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จำนวน 2 แห่ง (อ.พุนพิน ดำเนินกำรก่อสร้ำง ร้อยละ
84.98 และอ.บ้ำนนำสำร ดำเนินกำรก่อสร้ำง ร้อยละ 76.03
- จังหวัดนรำธิวำส จำนวน 1 แห่ง ดำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว
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๑. ขอให้ หน.สนง.ปภ.จังหวัดนครศรีธรรมรำชตรวจสอบว่ำกรมที่ดินมีหนังสือตอบ
(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม) ตอบเรื่องกำรขอใช้พื้นทีแ่ ล้วหรือไม่ หำกเกิน ๑ เดือน ให้มีหนังสือแจ้ง ชภ.
เพื่อนำเรียนอปภ. ต่อไป
๒. ขอให้จังหวัดที่พร้อมส่งมอบศูนย์พักพิงชั่วครำวฯ ประสำนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) อย่ำงใกล้ชิด
๓. ขอเน้นย้ำเรื่องกำรบริหำรจัดกำรศูนย์พักพิงชั่วครำวฯ หลังกำรส่งมอบ โดยหำ
แนวทำงปฏิบัติในกำรกระตุ้น อปท. ให้ดูแลอย่ำงต่อเนื่อง และมีสภำพพร้อมเป็นศูนย์พักพิงชั่วครำวฯ ตลอดเวลำ
3.7 การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ พ.ศ. 2563
ผอ.ชภ.
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ชภ. ได้รับเอกสำรส่งชดใช้เงินทดรองรำชกำรให้แก่
(นายศิวกร บัวป้อง)
กรมบัญชีกลำงจำนวนกว่ำ 1,500 ล้ำนบำท ซึ่งกรมบัญชีกลำงได้อนุมัติวงเงิน
ทดรองรำชกำรกว่ำ 600 ล้ำนบำท และวงเงินที่เหลืออยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
อปภ.
1. ขอให้ ชภ. จัดทำหนังสือขอควำมอนุเครำะห์กรมบัญชีกลำงในกรณีเอกสำรที่มี
(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม) แหล่งข้อมูลที่ชัดเจน ขอยกเว้นกำรทำสำเนำเอกสำร ทั้งนี้ กำรจัดทำสำเนำเอกสำร
ถ้ำกรมบัญชีกลำงมิได้กำหนดให้แนบ มิต้องจัดทำ
2. สำนักงำน ปภ.จังหวัด ที่ยังมิได้จัดส่งเอกสำรชดใช้เงินทดรองรำชกำรทั้ง 37
จังหวัด ขอให้ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในเดือนมีนำคม 2564 กรณียำกต่อกำรแก้ไขสำมำรถขอคำปรึกษำ
เพื่อให้กรมจัดสรรบุคลำกรให้ไปช่วยดำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำวได้
3.8 รายงานการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สาธารณภัย (มส.)
ผอ.มส.
มส. มี ป ระเด็ น ที่ น ำเรี ย นที่ ป ระชุ ม 2 ส่ ว น คื อ ส่ ว นที่ น ำเสนอในระเบี ย บ
(นายสัญญา นามี)
วำระที่ 3 และส่วนที่นำเสนอโดยเอกสำร มีทั้งหมด 10 ประเด็น ขอให้ ศูนย์ ปภ. เขต
และ สนง.ปภ.จังหวัด ให้ควำมสำคัญกับรำยละเอียดในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยส่วนที่นำเสนอโดยเอกสำรจะเป็น
งบลงทุน ที่ดำเนิ น กำรในปี งบประมำณที่ ผ่ ำนมำและในห้ ว งเวลำนี้ ส ำหรับ รำยละเอียดที่เกี่ ยวข้ องกั บกำรใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ มี 3 ประเด็น คือ
3.8.1 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงานด้านเครื่องจักรกลสาธารณภัย
อธิ บ ดี เ ห็ น ชอบแนวทำงปฏิ บั ติ ใ นกำรบริ ห ำรงำนด้ ำ นเครื่ อ งจั ก รกล
สำธำรณภัย ตำมหนั งสือที่ มท 0608/ว12 ลงวันที่ 18 มกรำคม 2562 ซึ่งได้กำหนดแนวทำงปฏิบัติ คือ
1) กำรใช้เครื่องจักรกลนอกโครงกำร 2) กำรยืมเครื่องจักรกลสำธำรณภัยระหว่ำงศูนย์ ปภ. เขต 3) กำรตรวจสอบ
เตรียมควำมพร้อมและกำรยืมเครื่องจักรกล ยำนพำหนะ เครื่องมือและอุปกรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงำนเครือข่ำย 4) กำรมอบอำนำจของอธิบดีให้ ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 5) กำรใช้งำนเครื่องจักรกลนอกเขตพื้นที่
6) กำรจัดทำแผนกำรซ้อมกำรใช้งำนเครื่องจักรกลสำธำรณภัย และกำรฝึกอบรมกำรใช้งำนเครื่องจักรกลสำธำรณภัย
7) กำรบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เครื่ อ งจั ก รกลสำธำรณภั ย และรำยงำนกำรใช้ กำรซ่ อ มบ ำรุ ง 8) กำรใช้ แ บบควบคุ ม
เครื่องจักรกล 9) มำตรฐำนและแนวทำงปฏิบัติในกำรบริหำรเครื่องจักรกล ยำนพำหนะ เครื่องมือและอุปกรณ์
โดยให้ ศูนย์ ปภ. เขต และกองโรงงำนเครื่องจักรกล ถือปฏิบัติตำมแนวทำงข้ำงต้นอย่ำงเคร่งครัด หำกมีปัญหำ
ขัดข้องในกำรปฏิบัติตำมแนวทำงดังกล่ำว ให้หำรือกรมก่อน
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3.8.2 การซ่อมปรับปรุงสภาพเครื่องจักรกล (ซ่อมใหญ่)
ในปี ง บประมำณ พ.ศ. 2563 ได้ รั บ งบประมำณในกำรด ำเนิ น กำร
ซ่ อ มปรั บ ปรุ ง สภำพเครื่ อ งจั ก รกล จ ำนวน 232 คั น สำมำรถด ำเนิ น กำรแล้ ว เสร็ จ กว่ ำ 90% (210 คั น )
ขอให้ ศูนย์ ปภ.เขต ที่มีรำยกำรต้องแก้ไขปรับปรุงให้เร่งรัดกำรดำเนินงำน สำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ดำเนินกำรจำนวน 256 คัน วงเงินงบประมำณกว่ำ 90 ล้ำนบำท ซึ่งได้ดำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรบริหำรโครงกำร ขอให้ ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต ติดตำมกำรดำเนินงำนอย่ำงใกล้ชิด
3.8.3 การจัดการฐานข้อมูลเครื่องจักรกลสาธารณภัย (Web Application)
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมได้จ้ำงจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ในกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบ
บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลเครื่องจักรกลสำธำรณภัย โดยให้เจ้ำหน้ำที่ของ ศูนย์ ปภ.เขต และ สนง.ปภ.จังหวัด เข้ำรับ
กำรอบรมในส่วนของกำรเตรียมควำมพร้อม ปัจจุบัน ได้มีกำรเปิดระบบให้หน่วยงำนได้ดำเนินกำรมำตั้งแต่วั นที่
9 พฤศจิกำยน 2563
ทั้งนี้ มส. ได้ประสำนศูนย์ ปภ.เขต และ สนง.ปภ.จังหวัด ให้มีกำรแต่งตั้ง
เพื่อบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล ดังนี้
๑. ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต และ ผอ. ในสังกัดส่วนกลำง มีหน้ำที่เป็น Director
สำหรับอนุมัติรำยกำรผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนเครื่องจักรกล
๒. ส่วน Audit เป็นบทบำทของ ผอ.ส่วนของหน่วยงำนส่วนกลำง และ ผอ.ส่วน
สนับสนุนทรัพยำกรกู้ภัยของศูนย์ ปภ. เขต
๓. เจ้ำหน้ำที่ที่ส่งรำยชื่อมำ จะเป็นระดับ Operate คือเป็นผู้ปฏิบัติงำน
ที่ได้รับมอบหมำย
ปัจจุบันมีหน่วยงำนแจ้งรำยชื่อผู้ปฏิบัติงำนจำนวน 41 หน่วย คงเหลือหน่วยงำนที่ยังไม่แจ้งรำยชื่อ 92 หน่วย ทั้งนี้
จำกกำรเก็บสถิติกำรเข้ำมำใช้งำนระบบ พบว่ำ ศูนย์ ปภ.เขต และ สนง.ปภ.จังหวัด ทุกแห่งได้มีจำนวนครั้งที่เข้ำมำ
ใช้งำนบันทึกไว้
อปภ.
ขอเน้ นย้ ำให้ทุก สนง.ปภ.จังหวัด และทุก ศูนย์ ปภ. เขต ยึดหลักปฏิบัติในกำร
(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม) นำเครื่องมือออกมำใช้ โดยมีกำรบันทึก กำรขออนุญำต และจัดทำสมุดคุมกำรนำ
เครื่องมือไปใช้ โดยมีสำระสำคัญ ประกอบด้วยผู้ขอใช้ ใช้อะไร/ใช้ในภำรกิจใด วันที่ขอใช้ ผู้รับวัสดุอุปกรณ์ ผู้อนุญำต
วันส่งกลับ สภำพวัสดุอุปกรณ์ ทั้งนี้ ขอให้ กค. หรือ ตส. ช่วยออกแบบฟอร์มในกำรบันทึกข้อมูล เพื่อให้เป็นมำตรฐำน
เดียวกัน
ผอ.ตส.
กำรใช้ ทรั พย์ สิ น จะต้ องมี 1) ค ำสั่ งมอบหมำยผู้ รั บผิ ดชอบ 2) ทะเบี ยนคุ ม
(น.ส. สุกัญญา ต้นทุน)
ทรัพย์สินทั้งหมด 3) กำรรับเข้ำ - กำรจ่ำยออก 4) กำรตรวจนับ กรณีมีกำรยืม
ต้องมีเอกสำรในกำรยืม โดยระบุชื่อผู้ยืม ซึ่งจะสำมำรถเบิกค่ำใช้จ่ำยได้ตำมระเบียบพัสดุฯ เช่น ถ้ำไม่มีเอกสำร
กำรยืมน้ำมัน หำกเสื่อมสภำพจะไม่สำมำรถซ่อมแซมได้
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3.9 โครงการ (นาร่อง) การเข้าใช้เครื่องมือเพื่อการสื่อสารกับสมาชิกผ่าน
Line Official account (ศภช.)
ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงกำรเกิ ด จำกกำรพยำยำมหำช่ อ งทำงกำรสื่ อ สำรกั บ ผู้ ป ระสบภั ย และ
และการสื่อสารเพื่อการเตือนภัย ประชำชนเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่น สำมำรถสื่อสำรกับกลุ่มได้โดยเร็ว และเพื่อ
(นายธนบดี ครองยุติ)
เพิ่มช่องทำงกำรสื่อสำร จำกเดิมที่เคยมีช่องทำงในกำรสื่อสำรกำรแจ้งเตือนภัย
ทั้งทำง SMS Line Facebook ปัญหำคือเรำไม่สำมำรถรู้ได้ว่ำสมำชิกที่เรำสื่อสำรไปนั้นได้รับข้อมูลข่ำวสำรหรือไม่
จึงได้นำ Line Official account มำนำร่อง โดยกำรเช่ำใช้เครื่องมือนำร่องนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1. เช่ำจำก Line Official account
2. เช่ำใช้ร ะบบซึ่งเป็นระบบหลั งบ้ำ น โดยดำเนิ นกำรกับบริษั ทเอกชนจะมี
ระบบหลัก คือ ระบบ Content System Management สำมำรถจัดกำรเรื่องข้อมูลข่ำวสำร จะมี Database อยู่
ตรงกลำง ที่เรำสำมำรถนำข้อมูลข่ำวสำรไปทิ้งไว้ และใช้ Robot ในกำรโต้ตอบกับผู้ใช้งำน ระบบจะเน้นเรื่องกำร
กระจำยข่ำวสำรเป็นหลั ก สำมำรถแจ้งข่ำวไปยังผู้ใช้ได้ตรงจุด สำมำรถสรุป รำยงำนได้ว่ำ ศภช. ได้ส่งข้อมูลให้
ผู้ประสบภัยจำนวนเท่ำใด เป็นระบบที่เป็นกำรสื่อสำรสองทำง ผู้ใช้งำนสำมำรถสอบถำมและแจ้งข้อมูลกลับ ได้
และสำมำรถประมวลผลกำรสื่อสำรได้ โดยมีข้อมูลสำหรับมำจัดกำรประเมินตำม KPI ของกรมซึ่งจะช่วยลดต้นทุน
ในกำรประชำสัมพันธ์และเป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ให้กรมและ ศภช. ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำรได้อย่ำง
ทั่วถึงและรวดเร็ว ได้รับข้อมูลข่ำวสำรตรงจุดตำมควำมต้องกำรที่ได้ลงทะเบียนไว้
3.10 การแต่งตั้งกานัน ผู้ใ หญ่ บ้านเป็นเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 (ศอ.)
ผอ.ศอ.
ก ำนั น ผู้ ใ หญ่ บ้ ำ น มี ห น้ ำ ที่ บ รรเทำสำธำรณภั ย และช่ ว ยเหลื อ ประชำชน
(นายวรัตม์ มาประณีต)
ผู้ ป ระสบภัย ตำม พรบ. ลั กษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และที่แก้ไ ข
เพิ่มเติม มำตรำ 27 (8) แต่ปรำกฏว่ำนำยอำเภอหรือผู้อำนวยกำรอำเภอไม่สำมำรถแต่งตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน
เป็น เจ้ ำพนั กงำนป้องกัน และบรรเทำสำธำรณภัยเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำม พรบ.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
พ.ศ. 2550 ได้ เนื่องจำกระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรแต่งตั้งและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2553 ข้อ 5(2) ได้กำหนดเงื่อนไขไว้ว่ำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน
จะต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรตำมที่กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยกำหนด หรือหลักสูตรอื่นที่กรมป้อ งกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยให้กำรรับรอง
ดังนั้น อธิบดีได้มอบหมำยให้ ศอ. และ กม. ดำเนินกำรยกเว้นระเบียบดังกล่ำว
โดยกำรร่ำงแก้ไขระเบียบใหม่ มีกำรเพิ่มเติมในประเด็นที่นำยอำเภอหรือผู้อำนวยกำรอำเภอสำมำรถแต่งตั้งกำนัน
ผู้ใหญ่บ้ำน เป็นเจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยได้โดยสำมำรถอบรมในภำยหลัง ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำร
เสนอให้กระทรวงมหำดไทย ซึ่งอธิบดีกำลังพิจำรณำอยู่
ระเบียบวาระที่ ๔

ข้อสั่งการของอธิบดี และรองอธิบดี
4.1 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในรูปแบบเป็นทางการ (Official) (ผพ.)
รอง อปภ.บห.
จำกที่ ก ำลั ง พล ปภ . ได้ อ อกปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ อย่ ำ งทุ่ ม เทและเสี ย สละ
(นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์) เป็น ที่น่ำพอใจของผู้บังคับบัญชำระดับสูง แต่ขำดกำรประชำสัมพันธ์ อปภ.
จึงมีนโยบำยกำรปรับรูปแบบกำรประชำสัมพันธ์ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ
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๑. Content เป็นกำรแจ้งเตือนหรือสรุปสถำนกำรณ์ โดยปรับกำรประชำสัมพันธ์เป็น
รูปแบบของ Infographic ที่ดูเข้ำใจง่ำย พร้อมมีพรีเซนเตอร์หรือผู้มีชื่อเสียงมำเป็นสื่อ Content ให้กับ ปภ.
๒. ปั จ จุ บั นช่ อ งทำงกำรสื่ อ สำรหลั กได้ รั บ ควำมนิ ยมน้ อ ยลง ทำง ผพ. ได้ มี
เฟซบุ๊ ก (Fecebook) ใช้ ชื่ อว่ ำ กรมป้ อ งกั น และบรรเทำสำธำรณภั ย และทวิ ต เตอร์ (Twitter@DDPMNEWS)
โดย ผพ. อัพเดทข่ำวเป็นประจำทุกวันช่วงเช้ำ - เย็น กรณี สนง. ปภ. จังหวัด และศูนย์ ปภ. เขต มีประเด็นเร่งด่วนขอให้
แจ้ง ผพ. ทรำบ เพื่อจัดทำกำรชี้แจงข่ำวต่อไป
4.2 การประชาสัมพันธ์ภารกิจป้องกัน แก้ไขปัญหาสาธารณภัย และให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเชิงรุก (ผพ.) กำรประชำสัมพันธ์ในภำวะฉุกเฉินขอให้ดำเนินกำร ดังนี้
1. ส่งเสริมกำรสร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง เพื่อลดควำมตื่นตระหนก
ของประชำชน พร้อมติดตำมข่ำวสำรในพื้นที่อย่ำงใกล้ชิด ซึ่งจะช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่นด้ำนศักยภำพ ในกำรรับมือ
ภัยพิบัติของภำครัฐด้วย
2. มุ่ งเน้ นกำรประชำสั มพั นธ์ ภำรกิ จของศู นย์ ปภ. เขต และ สนง. ปภ. จั งหวั ด
โดยกำหนดผู้ที่รับผิดชอบด้ำนกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร พร้อมส่งข้อมูลให้ ผพ. ผ่ำนช่องทำงที่กำหนด
3. ศู น ย์ ปภ. เขต และ สนง. ปภ. จั ง หวั ด ต้ องให้ ควำมส ำคั ญ ในเรื่ องกำร
ตรวจสอบข้ อมู ลข่ ำวสำร หำกมี ข่ ำวเชิ งลบ ขอให้ แ จ้ ง ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ให้ ส่ ว นกลำงทรำบ ผ่ ำ นทำงช่ อ งทำง
ที่กำหนด เพื่อ ปภ. จะได้รำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำ และชี้แจงต่อสื่อมวลชนให้กับประชำชนทรำบต่อไป
4.๓ การจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และการกาหนดตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสานักงาน ปภ. จังหวัด และสานักงาน ปภ. จังหวัดสาขา (พบ.)
ตั ว ชี้ วั ด ในระดั บ ต่ ำงๆ พบ. ได้ แจ้ ง ในรำยละเอี ยดให้ ที่ ประชุ ม ทรำบแล้ ว ซึ่ ง ปี นี้ เ ป็ น ปี แ รกที่ ปภ. จะต้ อ งท ำ
กำรถ่ำ ยทอดตั ว ชี้ วัด ให้ ศู น ย์ ปภ. เขต และ สนง. ปภ. จัง หวัด ซึ่ งอำจเกิด ควำมสั บสนและควำมไม่ เข้ ำใจ
ในระดับจังหวัดได้
อปภ.
1. กำรประชำสัมพันธ์นอกจำกผ่ำนช่องทำงทวิตเตอร์และเฟซบุ๊ค ยังมีช่องทำง
(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)
ประชำสัมพันธ์อีกช่องทำงหนึ่งคือ official line ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784
ขอให้ ผพ. รวบรวมลิ ง ก์เ ฟซบุ๊ ค ของทุ ก จั ง หวั ด เพื่อ ทรำบจ ำนวนผู้ ติ ด ตำมแฟนเพจล่ ำ สุ ด และท ำให้ ท รำบว่ ำ
สนง. ปภ. จังหวัด นำข้อมูลไปเผยแพร่และมีจำนวนผู้ติดตำมเท่ำไหร่ ทั้งนี้ ขอให้ สนง. ปภ. จังหวัด ระมัดระวัง
เนื้ อหำในกำรเผยแพร่ ข้อมู ล ข่ำวสำรควรเป็น แบบทำงกำร ไม่ควรนำข้อมู ล ที่ไม่ มี ที่มำ หรือเอำควำมคิดเห็ น
ไปเป็นประเด็นในกำรเผยแพร่ต่อ
2. กรณี มีข่ ำวเชิ งลบ ปภ. มี หน้ ำที่ติ ดตำมข่ำวสำร พร้ อมแจ้ งให้ สนง. ปภ.จั งหวั ด
ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ
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๔.๔ การประชุ ม ชี้ แจง แนวทางการจัด ท างบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ มท.
รอง อปภ.ปก.
1. งบบริหำรปี ๒๕64 ขอให้ มส. และ ศภช. ตรวจสอบงบลงทุนที่ต้องดำเนินกำร
(นายเชษฐา โมสิกรัตน์)
ขอให้วำงแผนกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนที่กำหนดอย่ำงเคร่งครัด
2. งบเงินกันเหลื่อมปีขอให้ตั้งเรื่องเสนอให้กรมบัญชีกลำงทรำบ ทั้งนี้ ขอให้
ศูนย์ ปภ. เขต และ สนง. ปภ. จังหวัด ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตำมแผนที่วำงไว้อย่ำงเคร่งครัด
3. งบประมำณปี ๒๕65 ขอให้หน่วยงำนเสนอของบประมำณในกิจกรรม/
โครงกำร ที่ ส อดคล้ อ งกั บ สภำพปั ญ หำด้ ำ นสำธำรณภั ย และมี ค วำมจ ำเป็ น ในระดั บ พื้ น ที่ เ พื่ อ ป้ อ งกั น กำร
ตัดงบประมำณในอนำคต
สำหรับนโยบำยที่ อปภ. กำชับมำเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย DDPMS
ได้สั่งกำรให้ นส. ตรวจสอบกิจ กรรม/โครงกำรหลั กที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเสนอให้ อปภ. พิจำรณำในลำดับต่อไป
ซึ่งบำงกิจกรรม/โครงกำรอำจมีกำรปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบำยของ อปภ. โดยงบประมำณที่ อปภ. ให้ขอได้ อำทิ
กำรจัดซื้ออุปกรณ์ทดแทน ทั้งยำนพำหนะ เครื่องมือ ซึ่งขณะนี้ มส. อยู่ระหว่ำงกำรรวบรวมข้อมูล สำหรับเครื่องมือ
ที่มีควำมจ ำเป็นต่ อกำรทำงำน อำทิ ครุ ภัณฑ์ ขอให้ กค. รวบรวม ทั้งนี้ ขอให้ ห น่ว ยงำนดำเนินกำรจัดทำคำขอ
งบประมำณ ปี 2565 ภำยในระยะเวลำที่กำหนด โดยเฉพำะ ศูนย์ ปภ. เขต ที่มีควำมประสงค์ปรับปรุงหน่วยงำน
ขอให้ จั ด ท ำค ำของบประมำณ ปี 2565 และระบุ พื้ น ที่ ใ ห้ ปภ. ทรำบด้ ว ย โดย มส. จะมี ก ำรประสำน
กำรดำเนินงำนในภำยหลัง
๔.๕ การใช้งานกลุ่มไลน์ (Line) ของ ปภ.
ปภ. มี ก ำรก ำหนดกลุ่ ม ไลน์ (Line) เพื่ อ เป็ น ช่ อ งทำงในกำรสั่ ง กำร ก ำกั บ
ตรวจสอบ รำยงำน และติดตำมงำนในภำรกิจ โดยแบ่งตำมประเภท ดังนี้
1. “ปภ. 1 สั่งกำร” โดย อปภ. และรอง อปภ. โดยแจ้งข้อมูลให้สมำชิกทรำบ สมำชิก
สำมำรถเปิดอ่ำนข้อมูลได้อย่ำงเดียวเท่ำนั้น
2. “ปภ. 2 ตอบข้อสั่งกำร” โดยสมำชิกเป็นในระดับ ผอ.สำนัก/กอง ผอ. ศูนย์ ปภ.
เขต และ หน. ปภ. จังหวัด โดยมีสิทธิ์ในกำรตอบข้อมูลกับทำงกลุ่มไลน์เท่ำนั้น ทั้งนี้ หำก อปภ. สั่งกำรแบบเฉพำะตัว
และสั่ งกำรแบบทั่ว ไป ขอให้หั ว หน้ ำหน่ ว ยงำนตอบรับทรำบด้วย กรณีมีเรื่องเฉพำะที่ต้องรำยงำนกำรปฏิบัติ
สำมำรถชี้แจงให้ผู้บังคับบัญชำทรำบได้
3. กลุ่มกำรแจ้งเหตุ โดยแยกประเภทกำรแจ้งเหตุตำมภำค ได้แก่
- “ปภ. 3 แจ้งเหตุ – เหนือ”
- “ปภ. 4 แจ้งเหตุ – กลำง”
- “ปภ. 5 แจ้งเหตุ – อีสำน”
- “ปภ. 6 แจ้งเหตุ – ใต้”
โดยเปิ ดช่องทำงให้ ผอ.ส ำนั ก/กอง ผอ. ศูนย์ ปภ. เขต และหั ว หน้ำหน่ว ยงำนในส่ ว นกลำงหรื อผู้ ที่เกี่ยวข้อ ง
ทั้งนี้ ขอให้แจ้งเหตุด่วนที่เกิดขึ้น เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ประมวลผลและรำยงำนให้ อปภ. ทรำบ หรือรำยงำนผลกำรสั่งกำร
ที่ต่อเนื่องเท่ำนั้น
4. “ปภ. 7 ประชำสัมพันธ์” เน้นกำรรำยงำนประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรดำเนิน
กิจกรรมของ สนง. ปภ. จังหวัด และศูนย์ ปภ. เขต
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๕. “ผู้บริหำร ปภ. ส่วนกลำง” เป็นกลุ่มเฉพำะผอ.สำนัก/กองส่วนกลำง เพื่อกำรประสำน
กำรแจ้งข่ำวสำรต่ำง ๆ เท่ำนั้น
ทั้งนี้ ขอให้สมำชิกใช้งำนกลุ่มไลน์ (Line) ที่กำหนดให้ถูกประเภทกำรใช้งำนอย่ำงเหมำะสม
อปภ.
กำรจัดทำคำของบประมำณรำยจ่ำยประจำปี และกำรบริหำรงบประมำณ
(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม) 1. ขอให้ ส ำนัก/กอง พิจำรณำโครงกำรแผนงำนที่ของบประมำณ หำกไม่ ข อ
งบประมำณจะส่งผลให้กำรดำเนินงำนที่รับผิดชอบไม่เกิดประสิทธิภำพหรือไม่ มิใช่กำรขอตั้งงบประมำณเพรำะเคย
ดำเนินกำรในปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งหำกต้องกำรได้รับงบประมำณจัดสรร ควรปรับเปลี่ยนรำยละเอียดให้มีควำมแตกต่ำง
จำกเดิม ก่อให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่ำมำกขึ้น
2. งบประมำณเหลือจ่ำยไตรมำสที่ 2 ปภ. จะพิจำรณำได้ว่ำมีงบประมำณ
เหลือจ่ำยจำนวนเท่ำไร ทั้งงบลงทุนและงบดำเนินงำน ซึ่ง ปภ. จะพิจำรณำจัดสรรเงินเหลือจ่ำยให้หน่วยงำนต่ำงๆ
ตำมควำมสำคัญเร่งด่วนของพื้นที่ต่อไป
๔.๖ การปรับปรุงพื้นที่จังหวัดในความรับผิดชอบของศูนย์ ปภ. เขต (กจ.)
ปภ. ได้ทบทวนกำรแบ่งพื้นที่ควำมรับผิดชอบของศูนย์ ปภ.เขต 1 - 18 ทั้งที่
ศูนย์ ปภ. เขต จำนวน 12 เขต ที่เป็นเขตตำมกฎกระทรวงบำงส่วน และศูนย์ ปภ. เขต จำนวน 6 เขต ที่เป็น
ภำยใน ซึ่งได้มอบหมำยให้ พบ. พิจำรณำแนวทำงกำรดำเนินงำนให้ศูนย์ ปภ. เขต ใหม่เป็นเขตตำมกฎหมำย โดยได้ให้
เสนอ ปมท. และ รมต.มท. พิจำรณำเพื่อให้คำแนะนำด้วย ซึ่ง ปภ. ดูควำมเหมำะสมในหลำยประเด็นที่จะทำให้
เกิดประสิทธิภำพในกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนของ สนง. ปภ. จังหวัด ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพไม่ได้ยึดตำม
กลุ่มจังหวัด ของ กนจ. โดยแบ่งตำมภำค ดังนี้
- ภำคเหนื อ ศู น ย์ ปภ. เขต 9 พิ ษ ณุ โ ลก ให้ จั ง หวั ด ตำกย้ ำ ยไปขึ้ น กั บ
ศูนย์ ปภ. เขต 8 กำแพงเพชร และยึดหลัก 1 ศูนย์ ปภ. เขต จะมีสนง.ปภ.จังหวัด อยู่ในควำมรับผิดชอบจำนวน
4 จังหวัด ยกเว้นจังหวัดขนำดเล็ก อำจมี 5 จังหวัด ส่วนศูนย์ ปภ. เขต 8 กำแพงเพชร ให้จังหวัดอุทัยธำนี ขึ้นกับ
ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนำทแทน
- ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ ปภ. เขต 14 อุดรธำนี จังหวัดบึงกำฬย้ำย
ไปขึ้นกับศูนย์ ปภ. เขต 7 สกลนคร
- ภำคใต้ ไม่ได้มีกำรจัดสรรจังหวัดในพื้นที่ใหม่
- ภำคกลำง ศู น ย์ ปภ.เขต ๒ สุ พ รรณบุ รี จั ง หวั ด รำชบุ รี ย้ ำ ยไปขึ้ น กั บ
ศูนย์ ปภ. เขต ๔ ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยำขึ้นกับศูนย์ ปภ.เขต ๒ สุพรรณบุรี ส่วนศูนย์ ปภ.เขต ๔
ประจวบคีรีขันธ์ ให้จังหวัดสมุทรสำครย้ำยไปขึ้นกับ ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธำนี โดย ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธำนี
มี สนง. ปภ. จังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธำนี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัด
สมุทรปรำกำร และจังหวัดสมุทรสำคร เพื่อสะดวกในกำรประสำนงำน
- ภำคตะวันออก ให้จังหวัดสระบุรีย้ำยไปขึ้นกับ ศูนย์ ปภ. เขต ๓ ปรำจีนบุรี
๔.๗ การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในศูนย์ ปภ. เขต (กจ.)
กำรปรั บ ปรุ ง โครงกำรกำรแบ่ ง งำนภำยในศู น ย์ ปภ. เขต ซึ่ ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะทำงำน เพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทำงกำรปรับปรุงโครงสร้ำง ทั้งนี้ จัดให้มีศูนย์ ปภ. เขต ส่วนแยกเฉพำะกิจเป็น
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กำรชั่วครำว ในกรณีเกิดสำธำรณภัย ซึ่งได้มอบหมำยให้รอง อปภ.ปก. (นำยเชษฐำ โมสิกรัตน์) จัดตั้งส่วนแยก
เฉพำะในกำรจัดกำรปัญหำหมอกควันไฟป่ำ ในเดือนมกรำคม ๒๕64 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนแก้ไขปัญหำเป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว
๔.๘ การขอรับการสนับสนุนแผนงาน/โครงการด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจากงบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ่มจังหวัด และงบประมาณของหน่วยงานอื่น (นส.)
งำนด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1
งำนตำม Funtion หลักของ ปภ. ส่วนที่ 2 งำน Area Based ของพื้นที่กลุ่มจังหวัดและจังหวัด ซึ่งส่วนที่ ๒
ทำง สนง. ปภ. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด สำมำรถเป็นหน่วยดำเนินกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในพื้นที่ตำม
แผนพัฒนำจังหวัด
โดย นส. ตรวจสอบ สนง. ปภ. จังหวัด ที่ได้รับงบประมำณจำกจังหวัดหรือกลุ่ม
จังหวัด พบว่ำ มีโครงกำรบรรจุ อยู่ในแผนพัฒนำจังหวัด 40 จังหวัด ส่วน 36 จังหวัด ไม่ได้มีแผนงำน/กิจกรรม/
โครงกำรบรรจุอยู่
ดังนั้ น ขอให้ สนง. ปภ. จังหวัด กลุ่ ม งำนยุทธศำสตร์ แ ละกำรจัดกำรศึกษำ
แผนพัฒนำจังหวัดพร้อมจัดเตรียมโครงกำร/กิจกรรม เสนอเข้ำในแผนพัฒนำจังหวัดด้วย โดยใน 40 จังหวัด ได้รับ
งบประมำณ 17 จั งหวัด ขอให้ นส. ถอดรำยละเอีย ดกิจกรรมโครงกำรทั้ง 17 จังหวัด เพื่อ เป็นต้นแบบให้
23 จังหวัด ศึกษำและปรั บแก้ไขข้อเสนอเพื่อของบประมำณต่อไป โดยนำประเด็นเข้ำที่ประชุม ผวจ. ทรำบ
โดยเฉพำะกิจกรรมที่ ปภ. ให้ควำมสำคัญที่ควรจะขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด คือ
๑. กำรฝึกซ้อมแผนทั้งกลุ่มจังหวัดและจังหวัด
๒. กำรส่งเสริม กำรจัดกำรควำมเสี่ ยงจำกภัยพิบัติโดยอำศัยชุมชนเปนฐำน
(Community Based Disaster Risk Management : CBDRM) สนง. ปภ. จังหวัด สำมำรถทำได้ในพื้นที่
เสี่ยงภัยในแต่ละจังหวัด
๓. ขอให้ น ำข้ อ มู ล สถิ ติ อุ บัติ เ หตุ ท ำงถนนในช่ ว งเทศกำลปี ใ หม่ เฉลี่ ย 5 ปี
ย้อนหลัง ไปใช้ป ระโยชน์ ในกำรกำหนดค่ำเฉลี่ยเพื่อวำงเป้ำหมำยในกำรลดอุบัติเหตุของจังหวัด หรือนำสถิ ติ
อุบัติเหตุจำก ปี 2562 เป็นค่ำเป้ำหมำยได้เช่นกัน
๔.๙ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (นส.)
นส. ได้ สั งเครำะห์ ข้ อมู ลภั ยที่ มี ควำมเสี่ ยงในแต่ ละจั งหวั ด โดยในปี ๒๕64
แผนกำรป้ องกัน และบรรเทำสำธำรณภัย แห่ งชำติ ฉบับทบทวนจะแล้ ว เสร็จ ขอให้ สนง.ปภ.จังหวัด ทบทวน
กำรวิ เครำะห์ ควำมเสี่ ยงภัยในจังหวัดให้ มีควำมสอดคล้องกับประเภทภัยและโอกำสที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ เพื่อระบุภัย
ที่เป็นควำมเสี่ยงของแต่ละจังหวัดในแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ศึกษำแนวทำง
จำกจังหวัดใกล้เคียงด้วย
๔.๑๐ การใช้งาน Line.Official.Account
กำรใช้งำน Line.Official.Account.“ปภ. รับแจ้งเหตุ 1784”จะเปิดดำเนิ นกำร
อย่ำงเป็นทำงกำรในช่วงเทศกำลปีใหม่ ๒๕๖๔
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รายงานสถานการณ์ภัยจากพื้นที่ประสบสาธารณภัย
ขอให้ ศู น ย์ ปภ. เขต ๑๑ สุ ร ำษฎ์ ธ ำนี ชี้ แ จงสถำนกำรณ์ ภั ย ในปั จ จุ บั น
และกำรเตรียมควำมพร้อมรับมือสถำนกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้น

ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต ๑๑
ขอสรุ ป ข้ อ มู ล สถำนกำรณ์ ใ นพื้ น ที่ ป ระจ ำวั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๘ ธั น วำคม ๒๕๖๓
สุราษฎ์ธานี
จังหวัดสุ รำษฎ์ธ ำนี ยัง เหลื อ พื้นที่ ที่ต้องให้ ควำมช่วยเหลื อ 2 อำเภอ ได้แก่
(นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา)
อำเภอพุนพิน และ อำเภอนำเดิม ซึ่ง อำเภอพุนพิน มีสภำพเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำติด
อยู่กับ ริมแม่น้ำตำปี ขณะนี้ยั งมีป ริมำณน้ำล้นตลิ่ง ส่วนอำเภอนำเดิม ยังมีปริมำณน้ำล้ นตลิ่งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ
เช่นกัน
จังหวัดนครศรีธรรมรำช ยังคงมีสถำนกำรณ์ในพื้นที่ ๖ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง
นครศรีธรรมรำช อำเภอพระพรหม อำเภอเชียงใหญ่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอชะอวด และ อำเภอปำกพนัง
ซึ่งเป็นอำเภอที่ติดกับชำยทะเล และมวลน้ำจะไหลมำยังพื้นที่ติดชำยทะเลที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ
จังหวัดพัทลุง คงเหลือ 101 หมู่บ้ำน ในพื้นที่ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน
คำดว่ำจะเข้ำสู่สภำวะปกติภำยในสัปดำห์นี้
สำหรับสถำนกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรคำดกำรณ์ของควำมกดอำกำศต่ำที่จะ
เข้ำมำในวันที่ ๒๔ - ๒๕ ธันวำคม ๒๕๖๓ ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ตกหนัก แต่ในวันที่ ๒๕ ธันวำคม ๒๕๖๓ จะมีน้ำทะเล
หนุนสูง อำจส่งผลต่อกำรระบำยน้ำลงสู่ทะเลได้
สำหรั บเครื่องจักรกลสำธำรณภัย ที่ให้กำรช่วยเหลือประชำชนในแต่ละพื้นที่
ทำงภำคใต้ และเตรียมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้กับ ประชำชนในพื้นที่เสี่ยงที่อำจเกิดภัยจำกควำม
กดอำกำศต่ำที่จะผ่ำนเข้ำมำในวันที่ ๒๔ - ๒๕ ธันวำคม ๒๕๖๓ มีดังนี้
๑. จังหวัดนครศรีธรรมรำช ศูนย์ ปภ. เขต 8 กำแพงเพชร และศูนย์ ปภ. เขต ๑๖
ชัย นำท ดำเนิ น กำรสนั บ สนุ น ในพื้น ที่และเตรี ยมควำมพร้อมรองรั บปริ มำณน้ำฝนที่จ ะตกในวัน ที่ ๒๔ - ๒๕
ธันวำคม ๒๕๖๓
๒. จั งหวัดพัทลุง ศูนย์ ปภ. เขต ๑๘ ภูเก็ต และ ศูนย์ ปภ. เขต ๘ กำแพงเพชร
ให้กำรสนับสนุน
๓. จั ง หวั ด สุ ร ำษฎ์ ธ ำนี ศู น ย์ ปภ. เขต ๓ ปรำจี น บุ รี ศู น ย์ ปภ. เขต ๔
ประจวบคี รี ขั น ธ์ และศู น ย์ ปภ. เขต ๑๗ จั น ทบุ รี ให้ ก ำรสนั บ สนุ น โดยศู น ย์ ปภ. เขต ๓ ปรำจี น บุ รี และ
ศูน ย์ ปภ. เขต ๔ ประจวบคีรีขัน ธ์ ได้จั ดแบ่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำดำเนินกำรติดตั้งสะพำนแบรี่ในพื้นที่ อำเภอพิปูน
เพื่ อ เปิ ด ช่ องกำรจรำจร จ ำนวน ๔๒ เมตร ให้ ป ระชำชนในพื้น ที่ ส ำมำรถเดิ น ทำงข้ ำมล ำน้ำได้ อย่ ำ งสะดวก
สำหรับกำรเตรียมควำมพร้อมในขณะนี้ได้วิเครำะห์และประเมินสถำนกำรณ์อย่ำงละเอียดรอบคอบ เพื่อตอบสนอง
กับสำธำรณภัยได้อย่ำงทันท่วงทีและมีควำมชัดเจน
รอง อปภ.ปก.
ขอบคุ ณ ผอ.ศู น ย์ ปภ. เขต 11 สุ ร ำษฎ์ ธ ำนี ที่ ไ ด้ ท ำเป็ น โมเดลต้ น แบบ
(นายเชษฐา โมสิกรัตน์)
ในกำรท ำงำนศู นย์ ปภ. เขต ส่ วนหน้ ำ ซึ่ งจะเป็ นบทบำทของศู นย์ ปภ. เขต
ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ที่ผู้บริหำรระดับสู งจะส่งเสริมประสิ ทธิภำพกำรทำงำนของศูนย์ ปภ. เขต
ในแต่ละเขตให้มีต้นแบบ ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งข้อมูลให้ อปภ. พิจำรณำดำเนินกำรต่อไป และขอแจ้งว่ำในช่วงเทศกำล
ปีใหม่ IMAX มีงำนที่ต้องดำเนินกำร ขอให้จัดส่งบุคลำกรมำช่วยภำรกิจช่วงเทศกำลปีใหม่ 2564 ด้วย
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กรณีเกิดสำธำรณภัยวงกว้ำง ปภ. จะนำทีมบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ
ลงพื้นที่ดำเนินกำรร่วมกับ สนง. ปภ. จังหวัด

ในโอกำสใกล้วันส่งท้ำยปีเก่ำ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๔ นี้ ในนำมผู้บริหำรทุกท่ำน
ขอขอบคุณข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง ทีม ERT รวมถึงสมำชิก อปพร. ที่ช่วยสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ของ ปภ. ตลอดปีเป็นอย่ำงดี และถือโอกำสเป็นตัวแทนของผู้บริหำร ปภ. ในส่วนกลำง อวยพรให้ ศูนย์ ปภ. เขต
สนง. ปภ. จังหวัด และ ปภ. สำขำทุกแห่ง ในศุภวำระดิถีขึ้นปีใหม่ที่ใกล้จะมำถึง ขออำนำจคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ใ นทุ ก ศำสนำที่ แ ต่ ล ะท่ ำ นเคำรพนั บ ถื อ ได้ โ ปรดดลบั น ดำลประทำนพรให้ ทุ ก ท่ ำ น สมำชิ ก
ในครอบครัว และผู้ร่วมงำนของท่ำนทุกคนมีควำมสุข ควำมเจริญ สุขภำพพลำนำมัยแข็งแรง มีกำลังใจที่เข้มแข็ง
พร้ อ มที่ จ ะท ำงำนเพื่ อ ประโยชน์ ข องประเทศชำติ เพื่ อ พี่ น้ อ งประชำชน คิ ด หวั ง สิ่ ง ใดที่ ช อบ ที่ ค วรขอให้ ไ ด้
ดั่งปรำรถนำในทุกประกำร ขอให้ทุกท่ำนมีควำมสุขตลอดปี 2564
มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

เลิกประชุม

เวลา 13.0๐ น.

(นำยธนำกร เหล่ำทวีทรัพย์)
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
ผู้จดรำยงำนกำรประชุม

(นำงจันทร์จิรำ โพธิ์ทองนำค)
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
ผู้จดรำยงำนกำรประชุม

(นำงสำวมณียฉัตร มำสมภพ)
ผู้อำนวยกำรส่วนกิจกำรพิเศษ
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

