สรุปข้อสั่งการของอธิบดีและรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในระบบการประชุมทางไกล ผ่านจอภาพ
VIDEO CONFERENCE และ WEB CONFERENCE
เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรื่อง

ประเด็นข้อสั่งการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

อธิบดี (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)
1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 1. ขอเน้ น ย้ ำ ให้ ศู น ย์ ปภ. เขต และ สนง.ปภ.จั ง หวั ด ศูนย์ ปภ. เขต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ ปภ. ด้ำเนินกำรจัดหำผู้รับจ้ำง และพร้อมบันทึกกำรก่อหนีผูกพัน สนง.ปภ.จังหวัด
PO ในระบบให้เรียบร้อย
2. กรณี ศูนย์ ปภ. เขต และ สนง.ปภ.จังหวัด ได้รับงบประมำณ ศูนย์ ปภ. เขต
ในงบด้ ำ เนิ น งำน หรื อ งบลงทุ น จำกจั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด สนง.ปภ.จังหวัด
และ กค.
หำกประสงค์จะโอนทรัพย์สิน ขอให้จังหวัดจัดท้ำหนังสือถึง ปภ.
เพื่อ ปภ. จะสำมำรถตังงบประมำณในกำรด้ำเนินกำรต่อไปได้
๓. กรณีหอเตือนภัยที่ได้งบประมาณจากจังหวัด /กลุ่มจังหวัด ศูนย์ ปภ. เขต
เรื่ อ ง พื้ น ที่ ส าหรั บก่ อ สร้ า ง /ติ ด ตั้ งให้ ด าเนิ นกา รด้ ว ย สนง.ปภ.จังหวัด
ความรอบคอบ รัดกุม และให้ เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ และ ศภช.
ที่เกี่ยวข้อง
๔. กรณีศูนย์พักพิงชั่วคราวสาหรับผู้ประสบภัย ส่วนกลางได้ สนง.ปภ.จังหวัด
ประสานกรมที่ดินเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ขอให้ สนง.ปภ.จังหวัด
ที่เกี่ยวข้องประสานการดาเนินงานในระดับพื้นที่ต่อไปด้วย
๒. การประเมินในด้านต่างๆ

- ขอให้หัวหน้ำหน่วยงำนส่วนกลำง และส่วนภูมิภำค ถ่ำยทอด
ให้ บุคลำกรเข้ำ ใจถึงควำมส้ ำ คัญของกำรประเมินด้ ำนต่ำงๆ
ของ ปภ.

2.๑ โครงการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิ บั ติ งานของส านั กงานป้ องกั นและ
บรรเทาสาธารณภั ยจั งหวั ด และศู นย์
ป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เขต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- ขอให้ ศู นย์ ปภ. เขต และ สนง.ปภ.จั งหวั ด เตรี ยมพร้อมรั บ ศูนย์ ปภ. เขต
การประเมิน โดยระยะแรกนี้เป็นการประเมินในเชิงปริมาณ ซึ่งเป็น สนง.ปภ.จังหวัด
การถามถึงการดาเนินการว่า ดาเนินการแล้วหรือไม่ ในช่วงเดือน
และ ทส.
มิถุนายน ๒๕๖๔ จะเป็นการประเมินเชิงคุณภาพ ซึ่งจะให้ ทส.
วางระบบต่อไป

ทุกหน่วยงาน
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๒.๒ การประเมิ นส่ ว นราชการตาม
มาตรการปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

- ตัวชี้วัดทุกระดับเป็นการสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ตามประเด็นหลักในการขับเคลื่อนงานกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิด DDPM+S
- ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทารายงานข้อมูลการดาเนินงาน
ตามตั วชี้ วัดแต่ ละระดั บ และให้ พบ. รวบรวมปัญหาอุปสรรค
พร้อมหาแนวทางปรับกลยุทธ์เพื่อทาคะแนนให้สูงขึ้นต่อไป

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ทุกหน่วยงาน
และ พบ.

๒.๓ การประเมินสถานะของหน่วยงานใน - ขอให้หน่วยงานเตรียมพร้อมรับกำรประเมินสถำนะของ ปภ.
การเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0)
ทัง ๗ หมวด เพื่อเป็นแนวทำงให้ ปภ. มุ่งสู่ระบบรำชกำร ๔.๐ ต่อไป
๒.๔ การเตรียมความพร้อมการประเมิน - ขอให้ทุกหน่วยงานดาเนินการตามขั้นตอนการตอบแบบประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน และจัดทาการประเมินตามห้วงระยะเวลาที่ คจ. กาหนด
ของหน่วยงานรัฐ (ITA)
๓. สถานการณ์ ภัยต่ างๆ ได้แก่ อุทกภัย ๑. ขอให้จังหวัดในภาคใต้สื่อสารกับประชาชน ผ่าน กานัน / สนง.ปภ.จังหวัด
และ ศภช.
ในพื้นที่ภาคใต้ ภัยจากอากาศหนาว ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงให้ทราบ
และไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง ล่วงหน้า
ขนาดเล็ก (PM 2.5)
๒. ขอให้ สนง.ปภ.จังหวัดประสานสานักงานจังหวัดกรณีนาข้อมูล
สนง.ปภ.จังหวัด
ไฟป่ำหมอกควันใน APP FIREMAN เข้ำร่วมประชุมประจ้ำจังหวัด
๓. มอบ ศอ. ร่วมกับ สว. จัดทารายงานสถานการณ์ภัยในรอบปี ศอ. สว. และ ผพ.
ของ ปภ. (Annual Report) โดยให้ สว. จัดทาตามแนวทาง ดังนี้
๓.๑ ปี ๒๕๖๓ เกิดภัยใดบ้าง
๓.๒ ปี ๒๕๖๔ มีแนวโน้มจะเกิดภัยใดบ้าง และห้วงเวลาใด
และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผพ. เพื่อประชาสัมพันธ์ด้วยอีกทางหนึ่ง
๔. ขอเน้นย้าให้ ศูนย์ ปภ. เขต เตรียมพร้อมทรัพยากร ทั้งอุปกรณ์
เครื่อ งมื อ เครื่ อ งจั กรกล และบุ ค ลากร ให้ พร้ อมปฏิบั ติง าน
โดยยึดหลั กการปฏิบัติในเรื่องการคมนาคมสะดวก รวดเร็ ว
และทันสถานการณ์

ศูนย์ ปภ. เขต

๔. การรายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน ๑. ขอให้นาคลิปวีดีโอการประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและลด สนง.ปภ.จังหวัด
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง อุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่มี นายเพ็ชรทาย
วงษ์คาเหลา (หม่า จ๊กมก) เป็นพรีเซ็นเตอร์ ไปเผยแพร่ในช่องทาง
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔
ต่างๆ ของแต่ละพื้นที่
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๒. ขอให้ สนง.ปภ.จั งหวั ด พิ จารณาบริ หารงบประมาณที่ ได้ รั บ สนง.ปภ.จังหวัด
การจั ดสรร เพื่ อด าเนิ นการป้ องกั นและลดอุ บั ติ เหตุ ทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยนาเข้าที่ประชุมในระดับจังหวัด
เพื่อทราบ/พิจารณา
๕. รายงานการค้างการจัดส่งเอกสาร ๑. ขอให้ กค. ประสานกรมบัญชีกลาง เพื่อหาแนวทางปฏิบัติ กรณีที่
เอกสารการชดใช้มีสาเนาในปริมาณมาก
การชดใช้ของจังหวัด

กค.

๒. ขอให้ กค. ประสานกรมบั ญชี กลาง กรณี การใช้ ส าเนาบั ตร
ประชาชนประกอบในการรับค่าตอบแทนของวิทยากร
๓. ขอเน้นย้า สนง.ปภ.จังหวัดทั้ง ๓๗ จังหวัด ให้ถือว่ากรณีนี้เป็น สนง.ปภ.จังหวัด
วาระของจังหวัด ให้ระดมทีมงานดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ หากต้องการเจ้าหน้าที่เสริมการปฏิบัติงานให้ทา
หนังสือแจ้งมาที่ส่วนกลาง
๖. ผลการดาเนินการใช้จ่ายเงินพระราชทาน ๑. ขอให้ หน.สนง.ปภ.จั งหวั ดนครศรี ธรรมราชตรวจสอบว่ า สนง.ปภ.จังหวัด
ในการสร้ างศูนย์พักพิงชั่วคราวสาหรั บ กรมที่ดินมีหนังสื อตอบเรื่องการขอใช้พื้นที่ แล้ วหรื อไม่ หากเกิ น นศ. และ ชภ.
ผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล ๑ เดือน ให้มีหนังสือแจ้ง ชภ. เพื่อนาเรียน อปภ. ต่อไป
๒. ขอให้จังหวัดที่พร้อมส่งมอบศูนย์พักพิงชั่วคราวฯ ประสานองค์กร
สนง.ปภ.
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อย่างใกล้ชิด
จังหวัด.นธ./สข.
/สฎ./ชพ.
นศ./ปน./ปข.
๓. ขอเน้ นย้ าเรื่ องการบริ หารจั ดการศู นย์ พั กพิ งชั่ วคราวฯ หลั ง
สนง.ปภ.
การส่ งมอบ โดยหาแนวทางปฏิ บัติ ในการกระตุ้ น อปท. ให้ ดู แล
นศ./ปข.
อย่ างต่ อเนื่ อง และมี ส ภาพพร้ อมเป็ นศู นย์ พั กพิ งชั่ ว คราวฯ
ตลอดเวลา
๗.การจัดการฐานข้อมูลเครื่องจักรกล ๑. ขอเน้นย้า ศูนย์ ปภ. เขต และ สนง.ปภ.จั งหวัด จัดทา ศูนย์ ปภ. เขต
สาธารณภัย (Web Application) ทะเบียนบันทึกข้อมูลการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล สนง.ปภ.จังหวัด
ของ ปภ.
โดยให้ถือเป็นหลักปฏิบัติในการนาออกปฏิบัติงานทุกครั้งต้องมี มส. รง. กค.
การขออนุญาต ทาสมุดคุมการออกใช้งาน โดยมีรายละเอียดอย่าง
และ ตส.
ชัดเจน
ทั้งนี้ กรณี หน่ วยงานอื่ นขอรั บการสนั บสนุ นให้ ถื อปฏิ บั ติ ใน
หลักการเดียวกัน (แบบฟอร์มเดียวกัน) โดยให้ กค. ร่วมกับ ตส.
จัดทาแบบฟอร์มดังกล่าว
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รับผิดชอบ

๒. การใช้ รถยนต์ของราชการให้ ถือปฏิ บัติในหลักการเดี ยวกั น ศูนย์ ปภ. เขต
(แบบฟอร์มเดียวกัน) ต้องมีทะเบียนบันทึกข้อมูล การเข้า ออก สนง.ปภ.จังหวัด
ใช้งาน
มส. รง. กค. และ ตส.
๘. การประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นโซเชี ย ล - ขอให้ ผพ.รวบรวม Link Facebook โดยให้ สนง.ปภ.จังหวัด สนง.ปภ.จังหวัด
มี เ ดี ย ของ ปภ. ใน รู ป แบบเป็ น มี Facebook ของตนเองทุกจังหวัด และเปิดให้เป็นสาธารณะ
และ ผพ.
ทางการ (Official)
ขอให้ ผพ. ตรวจสอบว่าแต่ล ะจั งหวัด มีผู้ เ ข้าชมเป็นจ านวน
เท่าไร (ในช่วง ๑ เดือน/ไตรมาส)
๙. การประชาสัมพันธ์ภารกิจป้องกัน - ขอให้ สนง.ปภ.จังหวัด สร้างความเข้าใจกับประชาชนในกรณี สนง.ปภ.จังหวัด
แก้ ไ ขปั ญ หาสาธารณภั ย และให้ มีข่าวเชิงลบ อาทิ การไม่ได้รับความช่วยเหลือ การไม่ได้รับการ และหน่วยงาน
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเชิงรุก
เยียวยา และรายงานให้กรมทราบ
ส่วนกลาง
๑๐. แนวทางการจัดทางบประมาณ - ขอให้พิจารณาถึงความจาเป็นในการดาเนินกิจกรรม/โครงการว่า
รายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ควรดาเนินการกิจกรรม/โครงการตอบสนองภารกิจอย่างไร
๒๕๖๕ ของ มท.
เกิ ด ประโยชน์ อ ย่ า งไร มี ค วามคุ้ ม ค่ า หรื อ ไม่ โดยค านึ ง ถึ ง
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ และยึดหลักการตามที่สานัก
งบประมาณกาหนด

ทุกหน่วยงาน

๑๑. แนวทางการจัดตั้ง ศูนย์ป้องกัน - ขอให้ พบ. พิจารณาแนวทางเพื่อให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
และบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๓-๑๘ สาธารณภัยเขต ๑๓-๑๘ เป็นหน่วยงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พบ.

๑๒. การส่ งเสริ มส านั กงานป้อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด ใน
การขอรั บ การสนั บ สนุ น งบพั ฒ นา
จังหวัด งบพัฒนากลุ่มจั งหวัด และ
งบประมาณของหน่วยงานอื่น

นส.

๑. ขอให้ นส. จัดทาข้อมูล สนง.ปภ.จังหวัด ๑๗ จังหวัดที่ได้รับ
การสนับสนุนจากงบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ่มจังหวัดว่า
ได้รับงบประมาณในโครงการ/กิจกรรมประเภทใด และมีความ
สอดคล้ องกับยุ ทธศาสตร์ใดในแผนพัฒนาจังหวัด /แผนพัฒนา
กลุ่ มจั งหวัด เพื่ อเป็น ต้น แบบให้ สนง.ปภ.จั งหวั ด กลุ่ มงาน
ยุทธศาสตร์และการจัดการทั้ง ๒๓ จังหวัด (จาก ๔๐ จังหวัดที่
มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด) ศึกษา และปรับแก้ไข
ข้อเสนอเพื่อของบประมาณในระดับพื้นที่ต่อไป
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๒. ขอให้ สนง.ปภ.จั งหวั ด ให้ ความส าคั ญกั บโครงการ/กิ จกรรม สนง.ปภ.จังหวัด
ในภารกิจของ ปภ. เพื่อขอรับการสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัด /
กลุ่มจังหวัด/งบประมาณของหน่วยงานอื่น อาทิ
๑) การฝึกซ้อมแผนทั้งกลุ่มจังหวัดและจังหวัดตามสภาพ
เสี่ยงภัยของแต่ละพื้นที่ในลักษณะการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based)
๒) การเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ งของชุ มชนเพื่อลดความเสี่ ยง
จากภัยพิบัติโดย สนง.ปภ.จังหวัดสามารถดาเนินการได้ในพื้นที่
เสี่ยงภัยแต่ละจังหวัด
๓) สังเคราะห์ข้อมูล สถิติ และค่าเฉลี่ยอุบัติเหตุทางถนน ๕ ปี
ย้ อ นหลั ง เพื่ อ วางเป้ า หมายการด าเนิ น โครงการ/กิ จ กรรม
ในการลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด เป็นต้น
๑๓. แผนการป้ อ งกั น และบรรเทา - ขอให้ สนง.ปภ.จังหวัด ทบทวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย สนง.ปภ.จังหวัด
สาธารณภัยจังหวัด
ในจังหวัดให้มีความสอดคล้องกับประเภทภัยและโอกาสที่เกิดขึ้นจริง
และ นส.
ในพื้นที่ เพื่อกาหนดในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด ทั้งนี้ นส. ได้สังเคราะห์ข้อมูลภัยที่มีความเสี่ยงในแต่ละ
จังหวัดไว้
รองอธิบดี (นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์)
1. การประเมินต่างๆ

- ขอให้กาชับเจ้าหน้าที่ให้ จัดเก็บข้อมูลผลการดาเนินงาน ทุกหน่วยงาน
อย่างเป็นระบบ
2. ช่ องทางการประชาสั มพั นธ์ ผ่ า น 1. ขอให้กาชับเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมติดตาม (Follow) ข้อมูล ผอ.ศูนย์ ปภ. เขต
โซเชี ย ลมี เ ดี ย ของกรมป้ อ งกั น และ ข่ าวสารของกรมป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย ผ่ านช่ องทาง และ หน.สนง.ปภ.
บรรเทาสาธารณภั ยในรู ป แบบเป็ น Facebook Fanpage กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
จังหวัด
ทางการ (Official)
และทวิ ต เตอร์ กรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย (ปภ.)
(@DDPMNews) รวมถึงร่วมกันกด Like และกด Share เพื่อขยายผล
การประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ให้เข้าถึงกลุ่มประชาชนในวงกว้าง
มากขึ้น
2..กรณี ศู นย์ ปภ. เขต หรื อ สนง.ปภ.จั งหวั ดมี ประเด็ นส าคั ญ ศูนย์ ปภ. เขต
หรือเร่งด่วน ให้ประสานกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อนา สนง.ปภ.จังหวัด
ข้อมูลผลการดาเนินงานที่ได้มาขยายผลการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ ให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้างมากขึ้น
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3. การประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉิน 1. ขอให้ส่งเสริม การสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับ
ประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนก และสร้างความเชื่อมั่น ศูนย์ ปภ. เขต
ในการรับมือกับภัยพิบัติของหน่วยงานภาครัฐ
สนง.ปภ.จังหวัด
2. ขอให้ ประชาสั มพั นธ์ เกี่ ยวกั บภารกิ จที่ ด าเนิ นการผ่ านช่ อง
ทางการประชาสั มพันธ์ต่ างๆ โดยมอบหมายผู้ รับผิ ดชอบอย่าง
ชัดเจน
3. ขอให้ ค วามส าคั ญ กั บ การตรวจสอบข้ อ มู ล ข่ า วสารทาง
Feedback หากมีข่าวเชิงลบ ขอให้แจ้งส่ วนกลาง พร้อมแจ้ง
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นผ่านช่องทางที่กาหนด
รองอธิบดี (นายเชษฐา โมสิกรัตน์)
1. หอเตือนภัย

- ขอให้ ศภช. ประสานขอข้อมูลกับ หน.สนง.ปภ.จังหวัดปราจีนบุรี
เกี่ยวกับพื้นที่การจัดตั้งหอเตือนภัย และให้ หน.สนง.ปภ.จังหวัด
ปราจีนบุรีจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานด้วย

ศภช.
หน.สนง.ปภ.
จังหวัด
ปราจีนบุรี

2. การสนับสนุนในการให้ความช่วยเหลือ - หากได้รับการประสานจากส่วนกลาง ให้สนับสนุนการให้
ด้านสาธารณภัยในพื้นที่
ความช่วยเหลือตามคาร้องขอในภารกิจเร่งด่วน ก่อนที่จะได้รับ
หนังสืออย่างเป็นทางการ ให้ ผอ.ศูนย์ ปภ. เขต และ สนง.ปภ.
จั ง หวั ด ด าเนิ น การทั น ที โดยจะมี ห นั ง สื อ สั่ ง การอย่ า งเป็ น
ทางการในลาดับต่อไป

ศูนย์ ปภ. เขต
และ สนง.ปภ.
จังหวัด

3. การใช้จ่ายงบประมาณเรื่องการป้องกัน - ขอให้น้ำงบประมำณที่เหลือจ่ำยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเพิ่ม สนง.ปภ.จังหวัด
และลดอุบัติ เหตุ ทางถนนช่ วงเทศกาล กิ จ กรรม/เพิ่ มจุ ดสนั บสนุ นจุ ดตรวจ/ปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบได้
ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔
แต่ขอให้ อยู่ ในขอบข่ำยของงำนเดียวกัน โดยควรน้ ำเรื่องเข้ ำ
ที่ประชุมเพื่อขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรศูนย์อ้ำนวยกำร
ควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดก่อน
4. การบริ หารงบประมาณรายจ่ า ย 1. ขอให้เร่งรัดงบลงทุนก่อหนี้ผูกพันตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 และให้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เสร็จทุกรายการภายในไตรมาสที่ 2
2. งบประมาณที่ได้ขอกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี แล้ว
ทางกรมบัญชีกลางไม่ได้กันเงินไว้ให้หารือกับกรมบัญชีกลาง
เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

มส. ศภช.
ศภช.
ศูนย์ ปภ.เขต
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5. งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี 1. ขอให้ ทบทวน และปรับ ค าของบประมาณให้ ต อบโจทย์
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในด้านสาธารณภัย

ทุกหน่วยงาน

2. ขอให้จัดทาคาของบประมาณในเรื่องขอปรับปรุงห้องบัญชาการณ์ ศูนย์ ปภ.เขต
ห้ อง EOC ของศูนย์บั ญชาการส่ วนหน้ า ของ ศู นย์ ปภ. เขต สนง.ปภ.จังหวัด
รวมทั้งสานักงานที่มีความจาเป็น และหมดสภาพด้วย
6. ระบบ Line ของ ปภ.

- ขอให้ใช้งานให้ถูกต้องตามช่องทางที่กาหนด เช่น หากต้องการ
แจ้งเหตุด่วน ผลการสั่งการที่ต่อเนื่อง ควรลงในไลน์ห้องแจ้งเหตุ
หากต้องการประชาสัมพันธ์ ลงในไลน์ห้องประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ทุกหน่วยงาน

สานักงานเลขานุการกรม
ส่วนกิจการพิเศษ โทร. ๓๑๒๒
ข้อมูล ณ วันที่ ๒5 ธันวาคม 2563

