ระเบียบวาระการประชุม
คณะทำงานกลั่นกรองการพัฒนาโครงสร้าง
และการแบ่งส่วนราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ครั้งที่ 1/25๖4
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕64 เวลา 10.0๐ – 15.00 น.
ณ ห้องประชุม ๑ ปภ. อาคาร ๓ ชั้น ๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
..............................................
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเพื่อทราบ
๒.1 คำสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ 795/๒๕๖3 ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖3
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองการพัฒนาโครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการของ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.2 หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๐/ว๓ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕62
เรื่อง การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา
การพิจารณาคำชี้แจงประกอบการขอจัดตั้งส่วนราชการระดับต่ำกว่ากรม เพื่อขอจัดตั้ง
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 – 18 ให้ปรากฎอยู่ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระการประชุม
คณะทำงานกลั่นกรองการพัฒนาโครงสร้าง
และการแบ่งส่วนราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ครั้งที่ 1/25๖4
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕64 เวลา 10.0๐ – 15.00 น.
ณ ห้องประชุม ๑ ปภ. อาคาร ๓ ชั้น ๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
..............................................
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีแนวทางที่จะปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน
ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภั ยเขต 13 - 18 ให้ ปรากฏอยู่ ในกฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการกรมป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งอธิบดีได้เห็นชอบให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 – 18 จัดทำคำชี้แจง
ประกอบการขอจัดตั้งส่วนราชการระดับต่ำกว่ากรม เพื่อขอจัดตั้งหน่วยงานให้ปรากฎในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับปรุงทบทวนโครงสร้ าง
การแบ่งส่วนราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้จัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการพัฒนา
โครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นในวันนี้
มติที่ประชุม ................................................................................................................................ .....................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องเพื่อทราบ
๒.1 คำสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ 795/๒๕๖3 ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖3
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองการพัฒนาโครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีคำสั่ง ที่ 795/๒๕๖3 ลงวันที่ 2 ธันวาคม
๒๕๖3 แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองการพัฒนาโครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย.โดยมีองค์ประกอบคณะทำงานและอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบคณะทำงาน
1) รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายบริหาร ประธานคณะทำงาน
2) ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.
คณะทำงาน
3) ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร.
คณะทำงาน
4) ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คณะทำงาน
5) ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
คณะทำงาน
6) ผู้อำนวยการกองมาตรการป้องกันสาธารณภัย
คณะทำงาน
7) ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
คณะทำงาน
8) ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
คณะทำงาน
9) ผู้อำนวยการ...

-29) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย
10) ผูอ้ ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
11) ผูอ้ ำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต ๑๓ อุบลราชธานี
12) ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต ๑๔ อุดรธานี
13) ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต ๑๕ เชียงราย
14) ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต ๑๖ ชัยนาท
15) ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต ๑๗ จันทบุรี
16) ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต ๑๘ ภูเก็ต
17) ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
18) ผู้อำนวยการส่วนอัตรากำลังและระบบงาน
กองการเจ้าหน้าที่
19) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
20) เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารที่ได้รับมอบหมาย

คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
และเลขานุการ
คณะทำงาน
และผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่
1) กำหนดแนวทางนโยบาย และแผนขั้นตอนการดำเนินงานจัดทำข้อเสนอการปรับปรุง
บทบาท ภารกิจ และการแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2) จัดทำข้อเสนอการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และการแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย เพื ่ อนำเสนอคณะทำงานแบ่ งส่ ว นราชการของกรมป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3) เร่งรัด กำกับ ติดตาม การจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และการแบ่งส่วนราชการ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามความเหมาะสม
5) ประสานสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ. กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอการปรับ ปรุงบทบาท ภารกิจ และการแบ่งส่ว นราชการกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
(เอกสาร ๑)
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติ...

-3มติที่ประชุม .....................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
2.2 หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๐/ว๓ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕62
เรื่อง การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม
สำนักงาน ก.พ.ร. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๐/ว๓ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕62
ได้แจ้งแนวทางการมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ดังนี้
การปรับปรุงขั้นตอนการแบ่งส่วนราชการภายในกรม แบ่งเป็น 2 กรณี คือ
(1) การแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามหลักการมอบอำนาจ เป็นการจัด
โครงสร้างโดยไม่เพิ่มจำนวนกองในภาพรวมของส่วนราชการ
(2) การแบ่งส่วนราชการภายในกรมที่ส่วนราชการต้องเสนอให้ ก.พ.ร.
พิจารณา เป็นการจัดตั้งส่วนราชการระดับต่ำกว่ากรม กรณีเพิ่มจำนวนส่วนราชการระดับต่ำกว่ากรม เช่น
การจัดตั้งกอง การจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค เป็นต้น
โดยการขอจัดตั้งส่วนราชการระดับต่ำกว่ากรม ต้องจัดทำคำชี้แจงประกอบคำขอจัดตั้งส่วนราชการให้ครบ
๑๐ ประเด็น ดังนี้
1) การทบทวนบทบาท ภารกิจภาพรวมของส่วนราชการ
2) เหตุผลความจำเป็นในการจัดตั้ง
3) ภารกิจของส่วนราชการที่จะมีการแบ่งส่วนราชการใหม่
4) อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
5) ปริมาณงาน
6) แสดงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่เป็นผลจากการดำเนินงานปรับปรุงโครงสร้าง
และภารกิจของส่วนราชการ/ ส่วนราชการระดับต่ำกว่ากรมใหม่
7) ค่าใช้จ่าย
8) ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
9) กรณีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ในต่างประเทศ
10) รายละเอียดอื่นๆ
(เอกสาร 2)
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ระเบียบ...

-4ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา
การพิจารณาคำชี้แจงประกอบการขอจัดตั้งส่วนราชการระดับต่ำกว่ากรม เพื่อขอจัดตั้ง
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 – 18 ให้ปรากฎอยู่ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ได้ ด ำเนิ น การทบทวนปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า ง
การแบ่งส่วนราชการของราชการบริหารส่วนภูมิภาค เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ ภารกิจและแนวทาง
การบริหารราชการในปัจจุบัน โดยเสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 - 18 ให้ปรากฏ
อยู่ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการขอให้คณะทำงานร่ว มกัน พิจารณารายละเอียดคำชี้แจง
ประกอบการขอจัดตั้งส่วนราชการระดับต่ำกว่ากรมของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 – 18
ในประเด็นตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด
(เอกสาร 3)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม ....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

……………………………………………….

