
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Department of Disaster Prevention and Mitigation

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
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ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมือ่เกิดภัย

สำานักงานป้องกนัและ            
บรรเทาสาธารณภัย               

จังหวัด

สำานักงานป้องกนัและ            
บรรเทาสาธารณภัย               

จังหวัดสาขา

ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขต

สถาบันพัฒนาบุคลากร                        
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                  
กระทรวงมหาดไทย



พัฒนาระบบ กลไก            
การจัดการความเสียง        
จากสาธารณภัยของ

ประเทศไทย และดำาเนินการ
จัดการสาธารณภัย             

ทังก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย 
และหลังเกิดภัยให้มี   

มาตรฐานสากล

ศึกษาวิจัย และพัฒนา        
องค์ความรู้                           

ด้านการจัดการความเสียง           
จากสาธารณภัย

ช่วยเหลือสงเคราะห์              
ผู้ประสบภัยและบรรเทาทุกข์
ในเบืองต้นแก่ผู้ประสบภัย

พัฒนาระบบการให้         
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย          

ในเบืองต้นให้ทัวถึง              
และเป็นธรรม

ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดำาเนินงาน

ตามแผนป้องกันและ       
บรรเทาสาธารณภัย              

ในแต่ละระดับ

บูรณาการความร่วมมือ              
องค์กรและเครือข่าย         

ด้านการจัดการสาธารณภัย                         
ทังภายในประเทศ                
และต่างประเทศ

ฟืนฟบูรณะพืนทีประสบภัย
ทีได้รับความเสียหาย        

จากสาธารณภัยให้กลับสู่
สภาพปกติ โดยเร็วและ
พัฒนาให้ดีขึนกว่าเดิม

พัฒนาระบบ ทรัพยากร   
และเครือข่ายให้มีความ

พร้อมและเพียงพอในการ
ป้องกันและลดความเสียง

จากสาธารณภัย             
อย่างมีประสิทธิภาพ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์       
และถ่ายทอดความรู้          

ดา้นการจดัการความเสยีง
จากสาธารณภัย เพือสร้าง 
การรับรู้และตระหนักให้แก่

ทุกภาคส่วน
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กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นองค์กรชัน้นำา             
ด้านการจัดการความเสียงจากสาธารณภัยในระดับสากล           

เพือประเทศไทยปลอดภัยอย่างยังยืน่
่

่

้

ป้องกันภัยเชิงรุก  บรรเทาทุกข์เมือเกิดภัย่

พันธกิจ

วิสัยทัศน์

คำาขวัญ
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ค่านิยมองค์กร

ประกอบด้วยตัวอักษร 4 ตัว ได้แก่ “DDPM” มีรายละเอียด ดังนี ้

หมายถึง มุ่งมันในการทำางานเป็นทีตัง   
โดยสามารถทำางานร่วมกันเป็นทีมได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ

หมายถึง เสียสละ ทุ่มเท อุทิศตน เพือประโยชน์
ส่วนรวม

หมายถึง การปฏิบัติหน้าทีด้วยความซือสัตย์
สุจริต และถูกต้อง

หมายถึง ทำางานอย่างมืออาชีพ ทำางานอย่างเป็น
ระบบ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง

Do together - ทำางานเป็นทีม

Devote - อุทิศตน

Moral - มีคุณธรรม จริยธรรม

Professional - มีความเป็นมืออาชีพ
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ทบทวนปรบัปรงุแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง่ชาติและจงัหวัด

นำานวัตกรรมใหม่มาใช ้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พัฒนาระบบงานการบริหารจัดการสาธารณภัยเข้าสู่ระบบดิจิทัล

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ

่สู่ทศวรรษท ี3                                                 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                          

10 ประเด็นขับเคลื่อนงาน ปภ. ปี
 
งบประมาณ 2564

จัดระบบการเชือ่มโยงและบูรณาการข้อมูล เพ่ือใช ้ในการบริหารจัดการ
สาธารณภัย

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบและกลไกในการแจ้งเตือนภัยให้มีความรวดเร็ว

เพ่ิมช่องทางการสือ่สารออนไลน์เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารและการรับแจ้งเหตุ

เพ่ิมประสิทธิภาพสำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในการ
สนับสนุนการอำานวยการของผู้ว่าราชการจังหวัด (ผู้อำานวยการจังหวัด)

ยกระดับความพร้อมในการปฏิบัติงานของหน่วยบรรเทาสาธารณภัย
ของท้องถิน่

เสริมศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน ในการลดความเสีย่งจากภัยพิบัติในระดับ
ชุมชน/หมู่บ้าน
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การขับเคลื่อนงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2564 - 2566

การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิตั ล ในการบริหารจัดการ
สาธารณภัย เพือพัฒนาองค์กร
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

การเตรียมความพร้อมในการ
บริหารจัดการสาธารณภัย

การสร้างระบบสนับสนุนการ 
ตัดสินใจสังการในการบริหาร
จัดการสาธารณภัย

การพัฒนาบุคลากรของกรม ปภ. 
และผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
จัดการสาธารณภัยทุกระดับให้เป็น
มืออาชีพ รวมทังปฏิบัติงานร่วมกบั
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคมในการบริหารจัดการ
สาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Digital   
Tranformation

Preparedness

Decison Support 
System : DSS

Man
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การพัฒนามาตรฐานด้านการ
บริหารจัดการสาธารณภัย        
ทังก่อนเกิด ขณะเกิด และเมือภัย
สินสุด

Standard

่
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อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

อธิบดี                                  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม

้
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รองอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

รองอธิบดี                                    
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                  

(ฝ่ายปฏิบัติการ)

รองอธิบดี                                    
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                  

(ฝ่ายวิชาการ)

รองอธิบดี                                    
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                  

(ฝ่ายบริหาร)

นายชัยณรงค์  วาสนะสมสิทธิ

้

์ 
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นายเธียรชัย  ชูกิิตติวิบูลย์นายเชษฐา  โมสิกรัตน์



ผู้ตรวจราชการกรม

ผู้ตรวจราชการกรม

นางศุภราพร  จักรมานนท์

ผู้ตรวจราชการกรม

นางสาวศิริวรรณ จุลวนิชรัตนา

ผู้ตรวจราชการกรม

นางสาวณัฐริภัสร์ สุรเชษฐคมสัน

ผู้ตรวจราชการกรม

นายมนต์ชัย  มโนสมุทร 

ผู้ตรวจราชการกรม

นายอุทัย  กันทะวงศ์

ผู้ตรวจราชการกรม

นายคูณ  ควรกระโทก

ผู้ตรวจราชการกรม

นายณัฐวรรธน์  พรรังสรรค์
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ผู้อำานวยการ                                 
ศูนย์อำานวยการบรรเทาสาธารณภัย

ผู้อำานวยการ                               
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นายศิวกร  บัวป้อง

นายวรัตม์  มาประณีต

ผู้บริหารส่วนกลาง

ผู้อำานวยการ                                  
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

ผู้อำานวยการ                                  
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวชัชดาพร  บุญพีระณัช
ผู้อำานวยการ                                  

กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย

นายสัญญา  นามี

ผู้อำานวยการ                                     
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

นายกลวัชร  ทรัพย์ส่งสุข

นายสหรัฐ  วงศ์สกุลวิวัฒน์ 

ผู้อำานวยการสำานักวิจัยและ          
ความร่วมมือระหว่างประเทศ

์ 

นายสมบัติ  ไตรศักดิ ์ 
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ผู้บริหารส่วนกลาง

เลขานุการกรม

ว่าง

ผู้อำานวยการ                               
กองกฎหมาย

นางสาวณฐธนา  คงรัตนชาติ

นางสาวชาลินี  รุ่งเร่

ผู้อำานวยการ                               
กองการเจ้าหน้าที่่

ผู้อำานวยการ                                  
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ว่าง
ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร

นายประสงค์  ธัมมะปาละ

ผู้อำานวยการ                               
กองคลัง

นางสาวสมบูรณ์  เล็กเจริญ

ผู้อำานวยการกองบูรณาการ       
ความปลอดภัยทางถนน

นายวิทยา  จันทน์เสนะ

่
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ผู้บริหารส่วนกลาง

รองหัวหน้า                      
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

นางนุชนาถ  ประสพทรัพย์

ผู้อำานวยการ                          
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสุมิตรา  นาแสวง

ผู้อำานวยการ                                  
กองโรงงานเครื่องจักรกล

นายอนุรักษ์  บุญยิง่ (รก.)

ผู้อำานวยการ                                  
กลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวสุกัญญา  ต้นทุน

ผู้อำานวยการ                                  
ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย

หัวหน้าสำานักงาน                   
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

นายประเสริฐ  นิมมานสมัยนางสาวชาลินี  รุ่งเร่
ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำานวยการ 
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปภ.

นางเยาวภา  พูลพิพัฒน์

ผู้อำานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร 
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางปนัดดา  ภู่เจริญศิลป์ 
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ผู้อำานวยการศูนย์ป้
 
องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต

ผู้อำานวยการศูนย์ ปภ. เขต 4 
ประจวบคีรีขันธ์

ผู้อำานวยการศูนย์ ปภ. เขต 7          
สกลนคร

นายอุดม  เพชรคุต

นายพิทยา  กุดหอม

ผู้อำานวยการศูนย์ ปภ. เขต 5 
นครราชสีมา

ผู้อำานวยการศูนย์ ปภ. เขต 8      
กำาแพงเพชร

ผู้อำานวยการศูนย์ ปภ. เขต 9           
พิษณุโลก

นายธีรยุทธ์  จันทร์ดิษฐวงษ์

ผู้อำานวยการศูนย์ ปภ. เขต 6         
ขอนแก่น

ผู้อำานวยการศูนย์ ปภ. เขต 3 
ปราจีนบุรี

นายชุมพล  พิชญชัย
ผู้อำานวยการศูนย์ ปภ. เขต 2 

สุพรรณบุรี

นายชาญชัย  อตมศิริกุล
ผู้อำานวยการศูนย์ ปภ. เขต 1 

ปทุมธานี

ว่าง

นายศิริศักดิ  สกุลโสรัจจะ์ นายสิทธิพล  เสงียม่

นายไพรินทร์  ลิมเจริญ่
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ผู้อำานวยการศูนย์ป้
 
องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต

ผู้อำานวยการศูนย์ ปภ. เขต 10           
ลำาปาง

ผู้อำานวยการศูนย์ ปภ. เขต 11   
สุราษฎร์ธานี

ผู้อำานวยการศูนย์ ปภ. เขต 12          
สงขลา

นายมาหะมะพีสกรี  วาแม

ผู้อำานวยการศูนย์ ปภ. เขต 13 
อุบลราชธานี

นายชยุต  วงศ์วนิช

ผู้อำานวยการศูนย์ ปภ. เขต 14 
อุดรธานี

ผู้อำานวยการศูนย์ ปภ. เขต 16         
ชัยนาท

นายธีระชาติ  ไทรทอง พ.จ.อ.ฐิตนันท์  อุดมสุข นายประพันธ์  ขันธ์พระแสง

ผู้อำานวยการศูนย์ ปภ. เขต 17 
จันทบุรี

ผู้อำานวยการศูนย์ ปภ. เขต 18         
ภูเก็ต

นายเพิมวิทยา  กันทะทรง่ นายอุดมศักดิ  ขาวหนูนา์ 

นายประสิทธิ  ไชยเวช์ 

ผู้อำานวยการศูนย์ ปภ. เขต 15 
เชียงราย

นายไพฑูรย์  นาคแท้

สายด่วนนิรภัย 1784  l
  www.disaster.go.th

13



ผู้เชียวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย (ส่วนกลาง)

นางสาวชาครียา เศรษฐเสรี

นางรัตนา  ศิริพานิช

นายพีระพงศ์  หมืน่ผ่อง

นายจามร  เหล่าเมือง

นางสาวพัลลรินทร์  ภูกิจ นางสาวกันนิดา  ทรรศนียวนิช

ผู้เชียวชาญ                          
ด้านการจัดการสาธารณภัย                          

กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย

่ ผู้เชียวชาญ                          
ด้านการจัดการสาธารณภัย                          

กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

่

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
สาธารณภัย ศูนย์อำานวยการ       

บรรเทาสาธารณภัย

ผู้เชียวชาญ                          
ด้านการจัดการสาธารณภัย                          
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

่

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
สาธารณภัย กองนโยบายป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
สาธารณภัย กองช่วยเหลือ            

ผู้ประสบภัย

่
14

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน



ผู้เชียวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย (ศูนย์ ปภ.เขต)

นายพงศ์ธสิษฐ์  ปิจนันท์นายยุทธ์  พันธ์สีดา

นายนิรุทธ์  สาธุวงษ์

นายวัฒนพงษ์  พงศ์กิจจาเลิศ นายโสภณ  ทองไสย

ผู้เชี่ยวชาญ                          
ด้านการจัดการสาธารณภัย                          
ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี

ผู้เชียวชาญ                          
ด้านการจัดการสาธารณภัย                          
ศูนย์ ปภ. เขต 6 ขอนแก่น

่ผู้เชียวชาญ                          
ด้านการจัดการสาธารณภัย                          

ศูนย์ ปภ. เขต 5 นครราชสีมา

่

ผู้เชี่ยวชาญ                          
ด้านการจัดการสาธารณภัย                          
ศูนย์ ปภ. เขต 2 สุพรรณบุรี

ผู้เชี่ยวชาญ                          
ด้านการจัดการสาธารณภัย                          
ศูนย์ ปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี

ผู้เชี่ยวชาญ                          
ด้านการจัดการสาธารณภัย                          

ศูนย์ ปภ. เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์

่

นายเฉลิมพล  มิงเมือง่

สายด่วนนิรภัย 1784  l
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

ผู้เชียวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย (ศูนย์ ปภ.เขต)

่

่

นางสาววิไลรัตน์  เคหะเสถียร
ผู้เชียวชาญ                          

ด้านการจัดการสาธารณภัย                          
ศูนย์ ปภ. เขต 12 สงขลา

่

นายชาสันต์  คงเรือง
ผู้เชียวชาญ                          

ด้านการจัดการสาธารณภัย                          
ศูนย์ ปภ. เขต 11 สุราษฎร์ธานี

่

นางอมรทิพย์  ภาคสุชน

นายณรงค์พันธ์  แจ่มจันทร์ นายวิเชียร  บุตรศรี

ผู้เชียวชาญ                          
ด้านการจัดการสาธารณภัย                          

ศูนย์ ปภ. เขต 8 กำาแพงเพชร

่

ผู้เชียวชาญ                          
ด้านการจัดการสาธารณภัย                          
ศูนย์ ปภ. เขต 9 พิษณุโลก

่ ผู้เชียวชาญ                          
ด้านการจัดการสาธารณภัย                          
ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำาปาง

่

นายอภิชัย  จำาปานิล
ผู้เชียวชาญ                          

ด้านการจัดการสาธารณภัย                          
ศูนย์ ปภ. เขต เขต 7 สกลนคร

่



ผู้เชียวชาญด้านสาธารณภัย

นายประเสริฐ  ศรีพนารัตนกุล นายโส  เหมกุลนางศิระกา  วาระเลิศ

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ                   
ด้านการเตือนภัย                   

(ด้านการส่ือสารและสารสนเทศ       
เพ่ือการเตือนภัย)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ                   
ด้านสาธารณภัยและ                  
การพัฒนาเครือข่าย

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเตือนภัย             
(ด้านการพัฒนาระบบ                

การเตือนภัยและเทคโนโลยี             
สารสนเทศเพ่ือการเตือนภัย)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ                   
ด้านการพัฒนาองค์กรและ

สมรรถนะบุคลากร

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ                   
ด้านสาธารณภัยและ                 
การพัฒนาเครือข่าย

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ                   
ด้านสาธารณภัยและ                
การพัฒนาเครือข่าย

่
สายด่วนนิรภัย 1784  l
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่ ผู้เชียวชาญพิเศษ                   
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ด้านการพัฒนาองค์กรและ

สมรรถนะบุคลากร

่
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

หัวหน้าสำานักงานป้
 
องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

(ปภ.จ.)

นายวสันต์  ไชยทวีวงศ์

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดกาญจนบุรี

นายคม  ศรีเพ็ชร

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดกาฬสินธุ์

นายธนทร  ศรีนาค

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายวิจารณ์  เหล่าธรรมยิง่ยง นายศุภชัย  แสนยุติธรรม

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดชลบุรี

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดชัยนาท

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดกำาแพงเพชร

นายนพดล  คำานึงเนตร

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดขอนแก่น

นายสมพงษ์  เข็มเหล็ก

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดจันทบุรี

นางภาสินี  สุวรรณเจริญ

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดกระบี่

นายพล  เชือทหาร้



หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดตาก

นายจรัสพันธุ์  อรุณคง
หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             

จังหวัดนครนายก
หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             

จังหวัดนครปฐม

นายพชร  ศศิชาชยามร

หัวหน้าสำานักงานป้
 
องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

(ปภ.จ.)

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดชัยภูมิ

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดเชียงราย

นายอารุณ  ปินตา

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดชุมพร

นางสาวสุนารี  บุญชุบนายพงษ์ศักดิ ์ ธีระกิตติวัฒนา

์

ร้อยตำารวจตรี  สัณฐิติ ธรรมใจ

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดตราด

นายอวิรุทธ์  วรกิตติไพศาล

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดตรัง

นายเถลิงศักดิ  ภูวญาณพงศ์์

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดเชียงใหม่

วา่ทีร่อ้ยตร ีณฐัพงศ์ ฐติวกิรานต์

สายด่วนนิรภัย 1784  l
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดนครพนม

นายเดช  บำารุงหงษ์
หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             

จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายสายัน  กิจมะโน

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดน่าน

นายโสภณ  เจริญพร
หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             

จังหวัดบึงกาฬ
หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             

จังหวัดบุรีรัมย์

หัวหน้าสำานักงานป้
 
องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

(ปภ.จ.)

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดนครสวรรค์

นายบรรจง  โพธิวงศ์ (รก.)

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดนนทบุรี

นายกร  พันธุเสน (รก.)

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดนราธิวาส

นายกิตติพนธ์  วุฒิวงศ์

นายทรงศักดิ  ฉลาดพงศ์พันธ์์ นายสัญญ์ธวัชช์  ริวเหลือง้

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดนครราชสีมา

นายกฤษฎิ  พูนเกษม์



หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดปัตตานี

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดพังงา

นายกาส  เส็นโต๊ะเย็บ

นายสงบ  สะโตน (รก.)

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดพัทลุง

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดพิจิตร

นายสันต์  สร้อยแสง

นายอาชวงศ์  สาริพัฒน์ (รก.) นางรติฬส  พ่วงพร้อม

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดพะเยา

นายณรงค์  อินโส

หัวหน้าสำานักงานป้
 
องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

(ปภ.จ.)

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดปทุมธานี

นายอภิวัฒน์  เลาหวัฒน์
หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             

จังหวัดปราจีนบุรี

นางมาละนี  จินดารัตน์
หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายเดชา  เรืองอ่อน

์
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดพิษณุโลก

นายเนาวรัตน์  เอกภาพันธ์
หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             

จังหวัดเพชรบุรี

นายวิรัช  เพ็ญจันทร์
หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดเพชรบูรณ์

นายปรเมศวร์  ยศปัญญา

หัวหน้าสำานักงานป้
 
องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

(ปภ.จ.)

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดแพร่

นายครรชิต  ชมภูแดง (รก.)

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดภูเก็ต

นายอุดมพร  กาญจน์

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดมหาสารคาม

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดมุกดาหาร

นายกฤษณ์  แก้วทองหลาง นางแสงเสน่ห์  เกษกระทุ่ม (รก.)

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดยโสธร

นายเรืองฤทธิ ์ ผลดี

ร้อยตำารวจเอก ตนุพล พันธ์สวัสดิ ์



หัวหน้าสำานักงานป้
 
องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

(ปภ.จ.)

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดลำาปาง

นายชัยธวัช  ศิวบวร

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดราชบุรี

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดลำาพูน

นายอนุตร  ปางพุฒิพงษ์ (รก.)

นายชาคร  ณ ลำาปาง

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดลพบุรี

นายภราดล  รุ่งโรจน์ธีระ

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดยะลา

นายวีรวัฒน์  ศิริกุลพิพัฒน์

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดระนอง

นางสำาเนียง  มณีรัตน์

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดร้อยเอ็ด

นายเกรียงไกร  จิตธรรม

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดระยอง

นายอัธยา  นวลอุทัย

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดเลย

นายยศกร  สุขสอาด
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

หัวหน้าสำานักงานป้
 
องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

(ปภ.จ.)

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดศรีสะเกษ

นายบุญประสงศ์  นวลสายย์

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดสกลนคร

นายวิชาญ  แท่นหิน

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดสงขลา

นายเชาวลิต  นิฒรรัตน์

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดสตูล

นายไพศาล  ขุนศรี

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดสมุทรปราการ

นายปภินวิช  ละอองแก้ว

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดสมุทรสงคราม

นายจาตุรงค์  สุขพัฒน์

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดสมุทรสาคร

นายวัฒนา  สาคร (รก.) นายเจริญ  รัตนบรรณสกุล (รก.)

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดสระแก้ว

นายประทีป  บริบูรณ์รัตน์

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดสระบุรี



หัวหน้าสำานักงานป้
 
องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

(ปภ.จ.)

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายจำานง  สวัสดิวงศ์

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดสุรินทร์

นายทวีศักดิ ์ บัวพา (รก.)

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดสิงห์บุรี

นางสาวนงเยาว์  เทพศิริ

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดสุโขทัย

นายคำารณ  อิม่เนย (รก.)

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดหนองคาย

นายวีรพัฒน์  อ่อนสุระทุม

์

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดหนองบัวลำาภู

นายบุญเรือง  หลงละลวด

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดสุพรรณบุรี

นายเอกภพ  จันทร์เพ็ญ

สายด่วนนิรภัย 1784  l
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

หัวหน้าสำานักงานป้
 
องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

(ปภ.จ.)

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดอุทัยธานี

นายชำานาญ  แตงจุด

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดอุดรธานี

นายธีระภัทร์  ผิวสวัสธ์

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดอุบลราชธานี

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดอุตรดิตถ์

นายณัฐวัฒน์  เกตุจันทร์

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดอ่างทอง

นางสาวสุพีพร  โมรา (รก.)

ว่าทีร้อยตรี มนต์สง่า  ลีลาศสง่างาม่

หัวหน้าสำานักงาน ปภ.                             
จังหวัดอำานาจเจริญ

นายธนบดี  ครองยุติ (รก.)



กองคลัง

สำานักงาน                            
เลขานุการกรม

กองกฎหมาย

ฝ่ายยุทธศาสตร์                  
และการจัดการ

ฝ่ายป้องกันและ          
ปฏิบัติการ

ฝ่ายป้องกัน         
สาธารณภัย

ฝ่ายสงเคราะห์                   
ผู้ประสบภัย

ฝ่ายปฏิบัติการและ      
บรรเทาสาธารณภัย

กองบูรณาการ 
ความปลอดภัยทางถนน

สถาบันพัฒนาบุคลากร          
ด้านการป้องกนัและ         
บรรเทาสาธารณภัย

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
(76 จังหวัด)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสือสาร

ศูนย์เตือนภัยพิบัติ       
แห่งชาติ

สำานักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดสาขา (30 สาขา)

ส่วนราชการตามกฎกระทรวง  
ส่วนราชการภายใน

ศูนย์ประสานราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ

สำานักผู้ตรวจราชการกรม

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย

กองโรงงานเครืองจักรกล

กองเผยแพร่และ                    
ประชาสัมพันธ์

กองการเจ้าหน้าที่

กองนโยบายป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย

กองมาตรการป้องกัน
สาธารณภัย

กองส่งเสริมการ
ป้องกันสาธารณภัย

ศูนยอ์ำานวยการ                              
บรรเทาสาธารณภัย

กองช่วยเหลือ                 
ผู้ประสบภัย

สำานักวิจัยและความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1-12

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13-18

โครงสร้างกรมป้
 
องกันและบรรเทาสาธารณภัย

่

่
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

้การแบ่งเขตพืนทีรับผิดชอบของ                                     
กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

่้

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำาปาง     
แม่ฮ่องสอน   
เชียงใหม ่   
     
ลำาพูน    
ลำาปาง  

ศูนย์ ปภ.เขต 15 เชียงราย     
เชียงราย   
   
พะเยา   
   
น่าน   
แพร ่

ศูนย์ ปภ.เขต 17 จันทบุรี    
ชลบุรี   
ระยอง    
จันทบุรีี    
ตราด

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ศูนย์ ปภ.เขต 18 ภูเก็ต     
ระนอง  พังงา  ภูเก็ต  กระบี ่ ตรัง

ศูนย์ ปภ.เขต 11 สุราษฎร์ธาน ี   
ชุมพร    
สุราษฎร์ธานี    
   
   
นครศรีธรรมราช   
พัทลุง

ศูนย์ ปภ.เขต 13 อุบลราชธาน ี   
ยโสธร   
อำานาจเจริญ   
อุบลราชธานี   
ศรีสะเกษ   

ศูนย์ ปภ.เขต 14 อุดรธานี    
เลย     
หนองบัวลำาภ ู  
หนองคาย  
อุดรธานี 

ศูนย์ ปภ.เขต 3 ปราจีนบุร ี   
ปราจีนบุรี    
ฉะเชิงเทรา  
สระแก้ว  
นครนายก   
สระบุรี

สาขาฝาง

สาขาเชียงดาว
สาขาฮอด

สาขาสะเมิง

สาขาเชียงของ
สาขาเวียงป่าเป้า
สาขาเชียงกลาง
สาขานาน้อย

สาขาเถิน
สาขาวังเหนือ

สาขาเกาะสมุย

สาขาทุ่งใหญ่

สาขาท่าชนะ 

สาขาพิปูน 

สาขาพระแสง

สาขาสิชล

ศูนย์ ปภ.เขต 5 นครราชสีมา     
ชัยภูมิ   
นครราชสีมา   
บุรีรัมย์   
สุรินทร์

สาขาชุมพวง
สาขาปากช่อง

ศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร    
สกลนคร    
นครพนม   
มุกดาหาร    
บึงกาฬ

สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดสาขา 30 สาขา  ใน 16 จังหวัด

สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
จังหวัด 76 จังหวัด

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต  
18 ศูนย์ฯ เขต

ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา    
สตูล   
สงขลา            
ปัตตานี  
ยะลา   
นราธิวาส

สาขาระโนด
สาขาเทพา

ศูนย์ ปภ.เขต 4 ประจวบคีรีขันธ ์  
ประจวบคีรีขันธ์   
เพชรบุรี   
สมุทรสงคราม   
ราชบุรี

ศูนย์ ปภ.เขต 2 สุพรรณบุร ี   
สุพรรณบุรี    
กาญจนบุรี         
พระนครศรีอยุธยา  
อ่างทอง

สาขาชุมตาบง
สาขาตากฟ้า 

สาขาแม่สอด

ศูนย์ ปภ.เขต 9 พิษณุโลก 
  
สุโขทัย  
อุตรดิตถ์  
พิษณุโลก   
เพชรบูรณ์

ศูนย์ ปภ.เขต 16 ชัยนาท   
ชัยนาท  
ลพบุรี  
สิงห์บุรี  
อุทัยธานี

ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธาน ี    
ปทุมธานีี    
นนทบุร ี   
นครปฐม   
สมุทรปราการ   
สมุทรสาคร 

ศูนย์ ปภ.เขต 8 กำาแพงเพชร 
  
กำาแพงเพชร   
นครสวรรค์    
พิจิตร   
ตาก

ศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น  
  
ขอนแก่น    
กาฬสินธุ์      
มหาสารคาม  
ร้อยเอ็ด

สาขาชุมแพ
สาขาพล

สาขานครไทย

สาขาทองผาภูมิ

สาขากุฉินารายณ์ 

สาขากันทรลักษ์

สาขาด่านซ้าย 

28

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน



ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย                                    
หน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง                       

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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0-2226-0194

0-2224-6320 
0-2224-6341

0-2224-9897 
0-2221-0192

0-2221-4201

0-2226-5888

50005-6

500031

500012

0-2225-6188

0-2226-4371

0-2221-9091

0-2221-4201

0-2226-4998

0-2221-4201 
0-2221-4202

50004-5

50051-3

50051-3 0-2225-2855

l รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
นายนิพนธ์  บุญญามณี

l เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
มหาดไทย   
พลตำารวจตรี  ธารา  ปุณศรี

l รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
นายทรงศักดิ  ทองศรี

l ผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
มหาดไทย    
พลตำารวจโท ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

l ทีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
มหาดไทย    
นายอนุชา  โมกขะเวส

l รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา

30

ถนนอัษฎางค์  แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200                             
Website  :  www.minister.moi.go.th

E-mail  :  MOIO100@moi.go.th

สำานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   โทรสารตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ ภายใน

่่

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

์

่



08-1174-3940

08-6980-3333

08-1995-9755

08-3059-2220

50500

50225-6

50201

50225-6

l ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ   
l เลขานุการ    
นายสิทธิวีร์  วรรณพฤกษ์

l รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชน 
และส่งเสริมการปกครองท้องถิน)  
นายนิรัตน์  พงษ์สิทธิถาวร    
l เลขานุการ    
นายดุสิต  พงศาพิพัฒน์

สายด่วนนิรภัย 1784  l
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ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200                               
Website  :  www.moi.go.th  

E-mail  :  webteam@moi.go.th

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงมห�ดไทย

หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   ตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ ภายใน โทรสาร

่่ โทรศัพท์เคลือนที่ ่

0-2226-4372

0-2221-1131

0-2226-4373

0-2221-1131

0-2221-0823

0-2221-1131

0-2226-1966

06-1396-4411

06-3901-6820

50235-6

50235-6

l รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  
(ด้านบริหาร)    
นายสมคิด  จันทมฤก   
l เลขานุการ    
นางสาวปิยวรรณ  ลาภาวัณย์

0-2221-1132

0-2221-1132

0-2221-6851

0-2221-6851

-

08-9201-4141

50216

50215

l รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจ   
ด้านกิจการความมั่นคงภายใน)  
นายชยาวุธ  จันทร   
l เลขานุการ    
นางสาวทัศนีย์  เอี่ยมเอม

0-2221-1887

0-2221-1887

0-2225-4664

0-2225-4664

0-2221-1131

่

06-1402-3418

08-7301-4335

50235-6

50235-6

l รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัย 
และพัฒนาเมือง)   
นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน ์  
l เลขานุการ    
นายวาณุพงศ์  วรภัทรธำารง

0-2222-4821

0-2222-4821

0-2225-9199

0-2225-9199
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3/12 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
สายด่วนนิรภัย  1784

Website  :  www.disaster.go.th  

หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   ตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ โทรสารภายใน

่่ โทรศัพท์เคลือนที่ ่

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

l เลขานุการ    
นางสาวมาลินดา  เทวาพิทักษ์  
นางพิม  พงษ์โสภา   
นายวัชรพล  คัคโนภาส  
นายฤชวัฐร์  มหาศรานนท์ 
นางสาวปิยะพิมพ์  กิติสุธาธรรม

0-2637-3111

0-2637-3111 
0-2637-3111 
0-2637-3111 
0-2637-3111 
0-2637-3111

06-5504-9888

08-1448-3443 
08-1899-5859 
08-6997-4383 
06-3901-2704 
08-9968-7225 

3111

3111 
3111 
3111 
3111 
3111

55040

55040 
55040 
55040 
55040 
55040

l อธิบดีกรมป้องกัน   
และบรรเทาสาธารณภัย  
นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม 

0-2637-3111 
0-2637-3111 
0-2637-3111 
0-2637-3111 
0-2637-3111

l รองอธิบดีกรมป้องกัน  
และบรรเทาสาธารณภัย  
(ฝ่ายบริหาร)    
นายชยัณรงค ์ วาสนะสมสิทธิ์

l เลขานุการ    
นายสรณัฐ  ลือโสภณ  
นายพศิน  บุญชู  
นางสาวรัตนา  ตรีรัตนธรรม 
นางปาณัฒศภา  จินตนาดิลก

0-2637-3330

0-2637-3331 
0-2637-3334 
0-2637-3332 
0-2637-3330

08-1812-1520 

09-0656-2454 
09-9927-6293  
08-4874-7375 
06-3991-4453

3330

3331      
3334 
3332 
3330

55042

55042 
55042 
55042 
55042

0-2243-2181

0-2243-8121 
0-2243-8121 
0-2243-8121 
0-2243-8121

กรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย

สือสาร 
สป.
่



หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   ตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ โทรสารภายใน

่่ โทรศัพท์เคลือนที่ ่

06-5521-2017

l รองอธิบดีกรมป้องกัน  
และบรรเทาสาธารณภัย  
(ฝ่ายปฏิบัติการ)     
นายเชษฐา  โมสิกรัตน์

l เลขานุการ    
นางสาวลลิตา  ปนุตติกร        
นางประพิศ  ศรีอาจ 

l รองอธิบดีกรมป้องกัน  
และบรรเทาสาธารณภัย  
(ฝ่ายวิชาการ)    
นายเธียรชัย  ชูกิตติวิบูลย์

l เลขานุการ    
นายชวิศร์  กรัณย์เมธากุล 
นายวิศรุตม์  ปาละคเชนทร ์
นางจามจุรี  เกษมวงศ์

0-2637-3440 
0-2637-3441

0-2637-3222

0-2637-3223 
0-2637-3222 
0-2637-3220

08-9969-6818 
08-9969-6817

06-3272-6849 

08-5994-7654 
08-9968-7223       

-

3440 
3 4 4 1

3222

3223      
3222 
3220

55041 
55041

55043

55043 
55043 
55043

0-2637-3443 
0-2637-3443

0-2243-3511

0-2243-3511 
0-2243-3511 
0-2243-3511
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3/12 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
สายด่วนนิรภัย  1784 

Website  :  www.disaster.go.th  

กรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย

สือสาร 
สป.
่



09-1009-5229

08-1878-1388

08-1174-3893  
  
08-9980-0835  
  
09-3581-6332  
  
08-9401-1911  
  
08-3789-5655

08-1815-6150 
  
  
08-1697-9487 
08-6361-4957

นายปิยะ  วงศ์ลือชา   
    
นายประเสริฐ  ศรีพนารัตนกุล  
    
นายโส  เหมกุล    
   
นายธนะ  พรหมดวง   
   
นางศิระภา  วาระเลิศ

พลเรือเอก เกาะหลัก  เจริญรุกข ์
    
    
พลอากาศเอก สมนึก  สวัสดิ์ถึก

นายสุพร  รัตนนาคินทร ์  
    
นายอวยชัย  อัศวลาภสกุล

34

3/12 ถนนอู่ทองนอก  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 
สายด่วนนิรภัย  1784

Website  :  www.disaster.go.th  

ตำาแหน่ง โทรศัพท์เคลือนทีตำาแหน่ง / ชือ-สกุล ่่ ่

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

กรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย

ผู้เชียวชาญพิเศษด้านการเตือนภัย 
l ด้านการพัฒนาระบบการเตือนภัย

และเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการ
เตือนภัย    

l ด้านการสือสารและสารสนเทศ
เพือการเตือนภัย่

่

่

่

ผู้เชียวชาญเฉพาะด้าน   
l ด้านการพัฒนาองค์กรและ
สมรรถนะบุคลากร   

l ด้านการพัฒนาองค์กรและ
สมรรถนะบุคลากร   

l ด้านสาธารณภัยและการพัฒนา
เครือข่าย    

l ด้านสาธารณภัยและการพัฒนา
เครือข่าย    

l ด้านสาธารณภัยและการพัฒนา
เครือข่าย

่

ผู้เชียวชาญพิเศษด้านสาธารณภัย 
l ด้านการประสานงาน  

สาธารณภัยระหว่างประเทศ   
l ด้านวิศวกรรมโยธา

่
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โทรสาร   0-2241-7464

E-mail : ddpm0639@gmail.com

0-2241-7464

0-2637-3208 
-                 

0-2637-3205 
0-2637-3206 
0-2241-7464 
0-2637-3202 
0-2637-3203

0-2637-3209 
0-2637-3218

08-9969-2961 
08-9664-3141

0-2637-3214 3214

-

08-1701-4877 
08-9969-2946 
08-1174-3891  
08-1856-9774 
08-7588-2881 
08-1681-1283 
08-9969-2933

08-3082-9832

3201

3208 
-          

3205 
3206 
3207 
3202 
3203 

3209 
3218

l ผู้ตรวจราชการกรม  
นางศุภราพร  จักรมานนท์     
นายมนต์ชัย  มโนสมุทร   
นางสาวณัฐริภัสร์  สุรเชษฐคมสัน 
นางสาวศิริวรรณ  จุลวนิชรัตนา  
นายณัฐวรรธน์  พรรังสรรค์     
นายอุทัย  กันทะวงศ์   
นายคูณ  ควรกระโทก

l งานบริหารทั่วไป   
 ว่าง

l หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม  
       - 

หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   โทรศัพท์เคลือนทีตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ ภายใน

่่่ ่

สำ�นักผู้ตรวจร�ชก�รกรม

l ส่วนสนับสนุนการตรวจราชการ 
เรือตรีหญิง ปรารถนา  นิตยสมบูรณ์
นางสาวพัชร์รส  สงวนศักดิ ์



0-2637-3134

0-2637-3111

0-2637-3127 
0-2637-3128

0-2637-3131 
0-2637-3132

3131 
3132

3134

08-9969-6820

06-4545-9642 
08-9969-2936

08-1625-7010 
08-1174-3911

08-1174-3914

0-2637-3121

3 1 1 1

3127 
3128

312 1 09-2249-0492

l ส่วนช่วยอำานวยการ  
นางสาวพิญญานันท์  วิริยกมลพร 
นางสโรชา  กันเนือง

l ส่วนกิจการพิเศษ   
นางสาวมณียฉัตร  มาสมภพ

l ฝา่ยสารบรรณ   
นายพรพิสุทธิ์  บุญศิริ 

l งานบริหารทั่วไป   
นางสาวสุดปราณี  ม่วงเปีย  
นางเตือน  คล้ายสุวรรณ์

l เลขานุการกรม   
 ว่าง

36

โทรสาร   0-2243-0031

E-mail  :  secretary.dpm@hotmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   โทรศัพท์เคลือนทีตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ ภายใน

่่่ ่

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

สำ�นักง�นเลข�นุก�รกรม

่



0-2243-4081 3298 08-1174-3923

0-2637-3299
08-5485-1508 
08-9813-4557

0-2637-3309 
0-2637-3308

0-2637-3321 
0-2637-3324

0-2637-3328 
0-2637-3314

0-2637-3320 
0-2637-3323 
0-2637-3323

0-2637-3315 
0-2637-3318

3309 
3308

3321 
3324

3328 
3314

3320 
3323 
3323

3315 
3318

3299

08-9202-8061 
08-6412-8688

08-1174-3907 
08-4008-8348

08-1868-5203 
08-5842-7101

08-9969-2935 
08-4874-7356 
08-0990-2787

08-1174-3909 
06-3591-5858

l ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย  
นางสาวพัลลรินทร์  ภูกิจ

l ส่วนนโยบายภัยจากธรรมชาติ 
นางสาวดวงนภา  อุตตมางคพงศ์
นายรัฐธิปัตย์  ปางวัชรากร   
 
l สว่นนโยบายภยัจากมนษุยแ์ละความมัน่คง 
นางมณีรัตน์  อดุลยประภากร  
 ว่าง
l ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์  
นางสาวฉัตราภรณ์  แก้วยนต์  
นางสาวอรอนงค์  มโนหรทัต 
l ส่วนงบประมาณและแผนปฏิบัติงาน 
นางสาวจุฑามาศ  เดชพิทักษ์  
นางสาวภิรมย์  ธนีรมย์  
นายกิตติบดี  ชินโคตรพงศ์

l ส่วนติดตามและประเมินผล  
นางสาววิยดา  โสภณ  
นางสิริพิน  ทิพย์รภัสกุล

l ผู้อำานวยการกองนโยบายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย    
นางสาวชัชดาพร  บุญพีระณัช
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โทรสาร   0-2243-2204, 0-2243-2178

E-mail : policy@disaster.go.th 

หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   โทรศัพท์เคลือนทีตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ ภายใน

่่่ ่

0-2637-3301 
0-2637-3305  
0-2637-3303

3301 
3305 
3303

08-1174-3909 
08-4614-1978 
09-5564-2512

l ฝ่ายบริหารทั่วไป   
นางสาวนันทนิตย์  ศรีจันทร์   
นางสาวปรางค์เนตร  เฟ่ืองฟุง้ 
นางสุนันทา  สิทธิสุข 

กองนโยบ�ยป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย



38

โทรสาร   0-2243-2212, 0-2637-3390, 0-2241-7477

E-mail  : measures@disaster.go.th

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

0-2637-3382

0-2637-3356

3382

3356

08-1174-3904

08-1402-1760 
08-4874-7385

0-2637-3350 08-1174-3931

0-2637-3382 
0-2637-3385

0-2637-3384 
0-2637-3387 
0-2637-3387

0-2637-3681 
0-2637-3688 
0-2637-3684

0-2637-3361 
0-2637-3365 
0-2637-3358

0-2637-3362 
0-2637-3352 
0-2637-3357

3382 
3385

3384 
3387 
3387

3681 
3688 
3684

3361 
3365 
3358

3362 
3352 
3357

3350

08-1174-3904 
09-9581-1739

08-1174-3904 
08-6387-3350 
09-2263-6036

08-1738-4660 
08-9666-0044 
08-5554-2775

08-9969-2950 
08-3295-1110 
08-9969-2947

08-1174-3884 
08-3785-7007 
09-2281-9496

l ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย 
นายจามร  เหล่าเมือง

l ฝ่ายบริหารทั่วไป   
นายพิสุทธิ์  อนุรัตน์

l ศุนย์ประสานงานคณะอนุกรรมการ
ภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรนำาแห่งชาติ 
นายจามร  เหล่าเมือง
นางสาวเกวลิน  ไชยอำาพร
l ส่วนมาตรฐานความปลอดภัย 
 ว่าง   
นางสาววิชาณี  หมื่นใจ  
นายธนชาติ  วีรชาติเมธี
l ส่วนป้องกันและลดผลกระทบ 
นายสมศักดิ์  วันเซ่ง   
นายสุกฤษฎิ์  ขจรเวหาศน์   
นายสุวัฒน์  เป่ียมพรม
l สว่นมาตรฐานเครือ่งจกัรกลสาธารณภยั 
นายทองใบ  หลำาเนียม  
นายนิรันดร์  ไชยรัตน ์  
นายติณณภพ  กฤชธนากร
l ส่วนบริหารอากาศยาน  
นายชูเกียรติ  สิทธิสุข  
นายภาณุวัฒน์  จำาปาศร ี  
นางสาวปรียา  นาสุข

l ผู้อำานวยการ   
กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย 
นายสัญญา  นามี

หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   โทรศัพท์เคลือนทีตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ ภายใน

่่่ ่

0-2637-3360 
0-2637-3352  
0-2637-3355

3360 
3352 
3355

06-3359-6161 
08-3901-5505 
08-0498-8473

l สว่นปฏบิติัการเครือ่งจกัรกลสาธารณภยั 
นายวันชนะ  หร่ายเจริญ  
นายพิทยา  สอนประสิทธิ์   
นายพฤกษ์  ศรีรินติบ

กองม�ตรก�รป้องกันส�ธ�รณภัย

้

๊
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โทรสาร   0-2243-2203, 0-2241-8131, 0-2241-7481-2, 0-2243-4257, 0-2243-2218

E-mail  :  promotion@disaster.go.th

0-2637-3402 3402 08-1701-4878

0-2637-3400 08-4387-0641

0-2637-3408 
0-2637-3413

0-2637-3427 
0-2637-3428

0-2637-3418 
0-5647-6564 
0-2637-3422

0-2637-3423 
0-2637-3419

0-2637-3416 
0-2637-3407 
0-2637-3415

3408 
3413

3427 
3428

3418     
   -     
3422

3423 
3419

3416 
3407 
3415

3400

08-9969-2960 
08-9530-5559

08-1174-3927 
06-3942-6626

08-1174-3915 
06-5525-2670 
06-5525-2667

06-5525-2660 
08-8870-5999

08-9969-2962 
08-9969-2963 
08-1826-5647

l ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย  
นางรัตนา  ศิริพานิช

l ส่วนสนับสนุนการมีส่วนร่วม  
นางสาวจันทร์สิมา  แสงสุริยา
นางสาวสมัชญา  เมฆบวร   
 
l ส่วนกิจการอาสาสมัคร  
นายสรพงษ์  เศรษฐสนิท  
นางสาวศรีวิภา  สรวยศรีเมือง

l ส่วนพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร 
นายเกริกเสกข์สัณห์  วาสะศิริ 
นายชูศักดิ์ เกิดโต (ศูนย์ฝึกอบรม อปพร.ชัยนาท) 
นายโตศณ  เรืองสุขสุด

l ส่วนปฏิบัติการพิเศษค้นหาและกู้ภัย 
นายเลอพงศ์  สวนสังข ์  
ว่าที่ ร.ท. รวี  ศุภนิมิตวิเศษกุล

l ส่วนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการป้องกัน
สาธารณภัย   
นางสาวนัยนา  พลหาญ  
นางสาวปิติพร  กองผาพา  
นางกรองพรรณ  สุดสาย

l ผู้อำานวยการ   
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย 
นายสมบัติ  ไตรศักดิ์

หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   โทรศัพท์เคลือนทีตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ ภายใน

่่่ ่

0-2637-3404 
0-2637-3401  
0-2637-3405

3404 
3401 
3405

08-1174-3929 
06-5525-2657 
08-6564-6255

l ฝ่ายบริหารทั่วไป   
นางสาวกมลวรรณ  กลับศรี  
นางสาววรณี  คำานวน  
นางสุภาณี  เหล่าเมือง

กองส่งเสริมก�รป้องกันส�ธ�รณภัย  



0-2637-3558

0-2637-3559

0-2637-3814

0-2637-3553

0-2637-3567 
0-2637-3811

  -

3559

3597

3553

3563 
3591

08-1701-4876

08-1174-3926

06-3208-0784

08-1908-2651

08-9969-6784

0-2637-3550 08-1174-39203350

l ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย 
นายพีระพงศ์  หมื่นผ่อง

l ส่วนอำานวยการ   
นายวรัตม์  สุระวดี

l ส่วนวิเคราะห์และประเมินสถานการณ ์
นางสาวสุจินต์พร  ผานุการณ์

l ฝ่ายบริหารทั่วไป   
นางสาวชุตินันท์  สุขเหม

l ส่วนกองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย   
นางสาวอังศุมาลิน  อังศุสิงห์

l ผู้อำานวยการ   
ศูนย์อำานวยการบรรเทาสาธารณภัย 
นายวรัตม์  มาประณีต
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โทรศัพท์   0-2637-3350 
โทรสาร   0-2241-1342, 0-2241-7458

E-mail : center.ddpm@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   โทรศัพท์เคลือนทีตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ ภายใน

่่่ ่

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

- - -
l ส่วนปฏิบัติการ   
 ว่าง

0-2637-3599
3593 
3594 08-1174-3925

l ส่วนการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
นายดุสิต  พงศาพิพัฒน์

ศูนย์อำ�นวยก�รบรรเท�ส�ธ�รณภัย



0-2637-3758

0-2637-3752 
0-2637-3752 

3758 08-1701-4859

08-5890-7054 
08-6755-6509

0-2399-4114  
0-2399-4114

0-2637-3756

0-2637-3751

0-2637-3750 
0-2637-3750

3750
3750

06-2593-7879

06-2594-0852 
09-4941-9954

0-2637-3755 
0-2637-3759

3755 
3759

3751

  -
  -

3756

3752
3752

06-2594-0973 
09-4496-6922

06-2594-2099 
09-0091-9444

06-2593-9208

l ผู้เชียวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย  
นางสาวชาครียา  เศรษฐเสรี

l ฝ่ายบริหารทั่วไป   
 ว่าง  
นางสาวนิศารัตน์  พุ่มเกิด

l ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารเพ่ือการเตือนภัย  
นายสุวัฒน์  พลับเพลิง  
นางสาวอรทัย  ไชยวงศ์

l ส่วนยุทธศาสตร์การเตือนภัย  
นายธณัฐ  สุขรมย์   
นางสาวปัทมา  เชาวนานานนท์

l ส่วนปฏิบัติการเตือนภัย  
นายชลเทพ  สมานมิตร
นายภุมรินทร์  เตาวโรดม

l ส่วนวิชาการการเตือนภัย  
นายอาร์ม  จินตนาดิลก

l ผู้อำานวยการ   
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาต ิ  
นายกลวัชร  ทรัพย์ส่งสุข

สายด่วนนิรภัย 1784  l
  www.disaster.go.th
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โทรศัพท์   0-2637-3751-57, 0-2399-0882 ต่อ 101-102,                                  
0-2399-4114 (ส่วนปฏิบัติการบางนา)  โทรสาร 0-2241-7479

E-mail  :  office.ndwc.go.th@gmail.com / ndwc@disater.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   โทรศัพท์เคลือนทีตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ ภายใน

่่่ ่

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งช�ติ

่



0-2637-3507 3507 08-4874-7370

0-2637-3518 
0-2637-3522 
0-2637-3519

0-2637-3505 
0-2637-3504 
0-2637-3506

0-2637-3501

3518 
3522 
3519

3505 
3504 
3506

08-9969-2939 
08-1174-3912 
09-0245-6153

08-1868-5061 
08-7978-2861 
08-1278-1179

06-3269-7347

0-2637-3512

0-2637-3526 
0-2243-2215

0-2637-3514

3512

3526
3529

  3514
3515-7

3500
3501

08-1174-3886

08-9969-6787  
        -

        -                         
08-1173-0170

l ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย  
นางสาวกันนิดา  ทรรศนียวนิช

l ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยภูมิภาค 
นางสาวเมธยา  พุ่มโพธิ์สุวรรณ 

l ส่วนตรวจสอบเงินช่วยเหลือ  
นางคริษฐา  โหระกุล

l ส่วนสนับสนุนและบริการช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัย   
นายสันติภาพ  นาคะเกษียร

l สว่นช่วยเหลอืผู้ประสบภยัในเขตกรุงเทพฯ 
นายปวริศร์  สาฉลาด  
นายประยุทธ  ธรรมโกศล   
นางสาวดังนภสร  แจ้งเอี่ยม

l ฝ่ายบริหารทั่วไป   
นางณัฐปาลิน  เทียมเพ็ง  
นางสาวสุธาสินี  เลิศไกร  
นายอรรถวุฒิ  ตัญธนาวิทย์

l ผู้อำานวยการ   
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
นายศิวกร  บัวป้อง
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โทรสาร   0-2243-2195, 0-2241-7493-6, 0-2243-2213, 0-2243-2215

E-mail  :  sor_chor@hotmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   โทรศัพท์เคลือนทีตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ ภายใน

่่่ ่

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

0-2637-3515-7

กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย



0-2637-3665  
0-2637-3668 
0-2637-3666

0-2243-3518

0-2637-3650 
0-2637-3650 
0-2637-3654 
0-2637-3664

3650  
3650
3654 
3664

06-5525-2650

08-4874-7384 
06-3415-8947 
08-7013-7766 
09-0994-7519

0-2637-3652 
0-2637-3661 
0-2637-3660 
0-2637-3659

3652 
3661 
3660 
3659

3651

3665
3668
3666

08-4874-7383 
06-2414-9591 
08-9690-8745 
08-1174-3902

08-8662-5000 
08-9451-3189 
08-9969-2931

l ส่วนวิจัยและพัฒนา  
นางสาวอารีรัตน์  วิจิตรพัชรผล
นางกนิษฐา  สุวรรณสินธุ์   
นางสาววิภาวี  ศรีประไพ
นางสาวกมลวรรณ  เอกโชติ

l ฝ่ายบริหารทั่วไป   
 ว่าง
นายประเมศฐ์  เมธีภูวเสฎฐ ์ 
นางสาวเพ็ญพร  คนสมบูรณ์ 
นางสาวฉัตรประไพ  คมวิชาชาญ

l ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ 
นางสาวพรรณภา  ณ น่าน
นางสาวสาวรุจิรา  จริยพันธ์ 
นางปรานอม  ชื่นประทุม

l ผู้อำานวยการสำานักวิจัยและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ       
นายสหรัฐ  วงศ์สกุลวิวัฒน์

สายด่วนนิรภัย 1784  l
  www.disaster.go.th
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โทรสาร  0-2243-5279, 0-2243-2199

E-mail : foreign_dpm@yahoo.com / researchddpm@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   โทรศัพท์เคลือนทีตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ ภายใน

่่่ ่

สำ�นักวิจัยและคว�มร่วมมือระหว�่งประเทศ

่
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่

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

0-2637-3700-1

0-2637-3715 
0-2637-3719

0-2637-3718 
0-2637-3721 
0-2637-3713  
       -

0-2637-3702 
0-2637-3722 
0-2637-3703

3704

3715 
3719

3718 
3721  
3713  
  -

3702  
3722 
3703 

08-1174-3921

08-4874-7380 
06-2591-8496

08-1174-3910 
08-0428-6392 
08-6877-2663  
        -

08-9957-5550 
08-1801-1663 
08-1771-2199

l ผู้อำานวยการ   
กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน 
นายวิทยา  จันทน์เสนะ

l ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์  
ความปลอดภัยทางถนน   
นางวาสนา  รุ่งโรจน์ธีระ  
นายเวชยันต์  ซ้ายเส  

l ส่วนข้อมูลและติดตามประเมินผล  
ความปลอดภัยทางถนน   
นางสาวอนัญญา  เทียนหอม   
นายนพดล  เพ่ิมพูนทวีชัย  
นางสาวณัฐชยา  ผิวเงิน   
นางสาวนฤมล  ตันสุวรรณด ี 

l ฝ่ายบริหารทั่วไป   
นางสาววิภาดา  เอี่ยมคง  
นางจรีภรณ์  เอกวงษา   
นางสาวอัญชลี  ปานสันเทียะ

l ส่วนประสานความร่วมมือ  
ความปลอดภัยทางถนน  
นางนันทรัตน์  ธัญญพืช   
นางธนธรณ์  รัตนภานพ  
นายสุรสิทธิ์  พรสุขสวัสดิ์  

โทรสาร   0-2241-4756

E-mail  :  buranakan13@hotmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   โทรศัพท์เคลือนทีตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ ภายใน

่่่ ่

0-2637-3706 
0-2637-3710 
0-2637-3711

08-4874-7378 
08-1431-6731 
08-4876-1458

3706 
3710 
37 1 1

กองบูรณ�ก�รคว�มปลอดภัยท�งถนน
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่

0-2637-3150

0-2637-3162

08-9969-2937

08-4874-7359

0-2637-3158 
0-2637-3160

0-2637-3161

0-2637-3165 
0-2637-3166

0-2637-3167

0-2637-3152

3158 
3160

3161

3165 
3166

3167

3152

3150

3162

08-4874-7371 
08-4874-7358

08-4874-7359

08-6895-8171 
09-1784-1254

06-1174-3908

08-4874-7360

l ส่วนทะเบียนประวัติและสิทธิประโยชน์  
     
นางพวงเพชร  กรรักษ์วิวัฒน์

l ส่วนสวัสดิการ   
นายบุญเลิศ  ยังเจริญพร    

l ส่วนอัตรากำาลังและระบบงาน  
นางสาวอนงค์ณภัษ  บุญลาภ 
นายสมทรง  ศรีสวัสดิ์

l ส่วนวินัย    
นายดิเรก  ทนงรบ

l ฝ่ายบริหารทั่วไป   
นางรุ้งทอง  จันทน์เสนะ

l ผู้อำานวยการกองการเจ้าหน้าที ่
นางสาวชาลินี  รุ่งเร่

l ส่วนสรรหาบรรจุแต่งตั้ง  
นางสุรินทร์  วงศ์วิไล   
นางสาวปรัชนา  รุ่งเร่

l การฌาปนกิจสงเคราะห์ ปภ.  
นายบุญเลิศ  ยังเจริญพร

โทรศัพท์  0-637-3152-69  โทรสาร  0-2243-2202                                                              

E-mail  :  personnel.ddpm@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   โทรศัพท์เคลือนทีตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ ภายใน

่่่ ่

0-2637-3155 
0-2637-3156

08-1986-7570 
08-9534-7034

3155 
3156

กองก�รเจ�้หน้�ที่
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

่

0-2637-3234 
0-2637-3235 
0-2637-3239

0-2637-3242 
0-2637-3243 
0-2637-3244 
0-2637-3246

0-2637-3250

0-2637-3232

08-9969-2956

08-1174-3938

0-2637-3254 
0-2637-3260

0-2637-3266 
0-2637-3263 
0-2637-3262

3254 
3260

3266 
3263 
3262

3250

3232

3234
3235
3239

3242
3243
3244 
3246

08-1701-4886 
08-9969-2958

08-1174-3885 
09-9261-0088 
08-1726-3934

08-4874-7369 
08-9969-2944 
08-9969-2966

08-9969-2957 
08-9969-2959 
08-5485-1509 
08-9969-2951

l ส่วนการพัสดุและจัดซือ  
นางสาวอัญชลี  ประสิทธิเดช  
นางสาวสมจิตร์  สนันเอือ

l ฝ่ายยานพาหนะและสถานที ่  
นายธนรักข์  สึกขุนทด   
จ่าสิบเอก วุฒิศิลป์  ตังวีระสิงห ์  
นายศุภชัย  สุขนาค

l ฝ่ายการเงิน   
นางขนิษฐา  แพรสุวัฒน์ศิลป์  
นางบงกช  สุวรรณอำาไพ   
นางสาวไพรินทร์  วงษ์คำา

l ฝ่ายบัญชี   
นางศุภรัสมิ์  ใจบางยาง   
นางสาวจันทร์เพ็ญ  สุขาบูรณ์  
นางสาวนิตยา  ศรีหลัก   
นางสาวสุธาทิพย์  กฤตเมธาวี

l ผู้อำานวยการกองคลัง  
นางสาวสมบูรณ์  เล็กเจริญ

l ฝ่ายบริหารทั่วไป   
นางสาวรัตนา  เพ็ชรไชย

โทรสาร   0-2637-3238, 0-2637-3247, 0-2241-7468, 0-2241-0444

หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   ตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ ภายใน

่่

กองคลัง

่ ้

้

โทรศัพท์เคลือนที่ ่
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่

0-2637-3374 
0-2637-3375 
0-2637-3375

02-637-3367 08-1174-3932

0-2637-3379 
0-2637-3368

0-2637-3370 
0-2637-3380

0-2637-3366 
0-2637-3366 
0-2637-3366

3379 
3368

3370 
3380

3366 
3366 
3366

3367

3374
3375
3375

08-4874-7367 
08-6976-8659

08-1174-3882 
08-9968-7216

06-5525-2644 
08-7661-7329 
08-6370-4625

08-1174-3913 
08-1725-6737 
08-1987-8144

l ส่วนคดีและนิติกรรมสัญญา 1  
นางสาวดวงพร  เฉินบำารุง     
นางสาวสุณีย์  วัชรสิริกุล   
นางสาววิภาวดี  อุตมินทร์

l ส่วนพัฒนากฎหมายและให้คำาปรึกษา 
นายพิสิษฐ์  วงศ์เธียรธนา   
นายวัชรพล  อังคารชุน

l ฝ่ายบริหารทั่วไป   
นางอัจฉรา  บัวมาศ   
นายอำานาจ  สายะหมี   
นางสมใจ  ปัดภัย

l ส่วนคดีและนิติกรรมสัญญา 2 
นางกัลยาณี  บุญธรรม   
นายสมเกียรติ  โคตวงศ ์  
นางสาวดาริณี  พูลโสภา  
นางสาวเกศรินทร์  กระแสเศียร

l ผู้อำานวยการกองกฎหมาย  
นางสาวณฐธนา  คงรัตนชาติ

โทรสาร   0-2243-0029

E-mail  :  lawddpm59@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   ตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ ภายใน

่่

กองกฎหม�ย

โทรศัพท์เคลือนที่ ่
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

่

0-2637-3466  
  
0-2637-3454 
0-2637-3456

0-2637-3458 
0-2637-3463 
0-2637-3461 
0-2637-3465

0-2637-3468 
0-2637-3469 
0-2637-3470

0-2637-3450 3450

3466
 
3454 
3456

3458
3463
3461 
3465

3468
3469
3470

08-9969-6780 
08-1769-3048

08-9969-6782 
08-9095-0862 
08-1174-3916 
08-7705-9720

08-9969-2941 
08-9969-2940 
09-5963-3263 
09-9198-8881

09-4945-3914 
08-1409-5849 
08-8585-2543

l ผู้อำานวยการ   
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ ์  
 ว่าง

l ฝ่ายประชาสัมพันธ์   
นางสาวเดือนเพ็ญ  ประทุม  
    
นางสาวสุวารี  มิ่งเมือง   
นางสาวชุดาภา  ภัทรกรรม

l ฝ่ายผลติสือ่โสตทัศนปูกรณแ์ละสิง่พิมพ์ 
นายเติมศักดิ์  กังวล   
นางสาวศกุนตลา  ราษฎรอาศัย  
นายวิสวัส  บัวสอน
นายกันยา  เขียวสะอาด

l ฝ่ายบรหิารทัว่ไป   
นางเบญจวรรณ  ชยางกูร ณ อยุธยา  
นางศรีสุข  ศักดิ์ศรี
นางสาววรัญญา  พ่ึงธรรม

โทรสาร  0-2243-2200, 0-2243-6622, 0-2243-0674

          E-mail  :  publicdpm@yahoo.com / publicdpm@hotmail.com                 
              / publicdpm@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   ตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ ภายใน

่่

กองเผยแพร่และประช�สัมพันธ์

โทรศัพท์เคลือนที่ ่
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่

0-2637-3604
0-2637-3605 
0-2637-3605

0-2637-3607
0-2637-3608 
0-2637-3608

0-2637-3604
0-2637-3615 
0-2637-3610

0-2637-3611 
0-2637-3616 
0-2637-3612

0-2637-3602 
0-2637-3603 
0-2637-3601

0-2637-3601 3601

3604
3605 
3605

3607
3608 
3608

3604
3615 
3610

3611 
3616 
3612

3602 
3603 
3601

08-9920-1648

08-9968-1232 
08-9104-3526 
08-6524-5954

08-4874-7374                          
       -  
09-1771-4671

06-2594-0973 
08-4637-8178 
09-4823-5245

08-9968-1231 
08-7902-4336 
08-9782-3416

08-4874-7381 
08-9205-7715 
09-8257-4914

l ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร   
นายประสงค์  ธัมมะปาละ

l ส่วนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสาร    
นายพิสุทธิ์  วรรณฉัตรสิริ   
นายวรยุทธิ์  เพชราภรณ์  
นายทวียศ  กลิ่นขจร

l ส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
นางสาวสุไลลักษณ์  แบ่งลาภ 
นางสาวณรัณภัช  แสงทอง  
นายปรัชญา  สนิทมัจโร  

l ส่วนระบบสื่อสารและโทรคมนาคม 
นายธราดล  มินวงษ์์
นายนพรุจ  เกิดชุ่ม  
นายธนาดิษฐ์  นพคุณ

l ฝ่ายปฏิบัติการซ่อมบำารุง  
นายสิรชัยย์  ศรีภัยพ่าย   
นายกู้เกียรติ  มานะสัมพันธ์สกุล
นายสุธน  เขียวกอ

l ฝ่ายบริหารทั่วไป   
 ว่าง   
นางธนวรรณ  ทองอยู่   
นางสาวหอมจันทร์  ทองผา

โทรสาร   0-2243-7562, 0-2241-4403

E-mail  :  itc@disaster.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   ตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ ภายใน

่่

ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสือส�ร

โทรศัพท์เคลือนที่ ่

่
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

่

0-2637-3481

0-2637-3480 08-4874-7372

0-2637-3485 
0-2637-3483
0-2637-3488 
0-2637-3486

3485 
3483
3488
3486

3480

3481

08-4874-7364 
08-4874-7365 
08-1174-3879 
09-4685-4442

        -

l หัวหน้าสายตรวจสอบ   
นางศิริบูรณ์  สุขพัฒน์ธ ี  
นางสุภาวดี  สุธานนท ์  
นางสาวสุดสงวน  แซ่ตั้ง   
นางสาวพจนา  สมบูรณ์

l ฝ่ายบริหารทั่วไป   
 ว่าง

l ผู้อำานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
นางสาวสุกัญญา  ต้นทุน

โทรสาร   02-243-2182

E-mail  :  auditdpm@hotmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   ตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ ภายใน

่่

กลุ่มตรวจสอบภ�ยใน

โทรศัพท์เคลือนที่ ่
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่่

0-2637-3103
0-2637-3105

0-2637-3101 08-1174-3905

0-2637-3105

0-2637-3102

3105

3102

3101

3103
3105

06-2529-6999

08-1930-6802

08-1559-7077 
08-6938-6001

l ส่วนแผนนวัตกรรมและระบบงาน   
นางสาวกรกวี  จันทร์สิวานนท์

l ฝ่ายบริหารทัวไป   
นางสาวนิษา  พลัดภิญโญ

l ส่วนประเมินประสิทธิภาพและพัฒนา
โครงสร้าง   
นางสาวเกษศิรินทร์  พาณิชยาชีวะ  
นางสาวสิปปกา  พิมล

l ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
นางสุมิตรา  นาแสวง

โทรสาร   0-2241-7469 

E-mail  :  develop.ddpm@hotmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   ตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ ภายใน

่่

กลุ่มพัฒน�ระบบบริห�ร

โทรศัพท์เคลือนที่ ่
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

่

0-2637-3021 
0-2637-3020 
0-2637-3020 
0-2637-3020 
0-2637-3020

08-9202-9305 
08-9026-5354 
09-3195-5324 
09-5247-6396 
09-6263-9246

3021
3020
3020
3020
3020

l รองหัวหน้า   
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   
นางนุชนาถ  ประสพทรัพย ์ 
นายณรงค์  มุสิกวงศ์  
นางสาวอาทิตยา  สุขปัญญา  
นางสาวรัตนาภรณ์  อุปมัย  
นางสุปวีณ์  ศรีทากุล

โทรสาร  0-2637-3022                                                                                

E-mail  :  kj.ddpm@hotmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   ตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ ภายใน

่่

กลุ่มง�นคุ้มครองจริยธรรม

โทรศัพท์เคลือนที่ ่
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่่

0-4495-6224

0-4495-6224

0-4495-6224

0-4495-6224

0-4495-6224

08-9968-7221

08-9285-5577

08-1879-9655

08-1966-2406

08-4459-5191

4524

4525

4527

4529

4526

l ผู้อำานวยการกองโรงงานเครื่องจักรกล 
นายอนุรักษ์  บุญยิ่ง

l ส่วนวางแผนและควบคุมคุณภาพ  
 ว่าง

l ส่วนโรงงานซ่อม    
นายชัยพงษ์  อนุวัฒน์

l ส่วนโรงงานผลิต    
นายอำานวย  ทองบ่อ

l ฝ่ายบริหารทั่วไป    
นายชีระวิทย์  แพงศรี

1357 ถนนสุรนารายณ์ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 
โทรสาร  0-4495-6224 

E-mail  :  equip@disaster.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   ตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ ภายใน

่่

กองโรงง�นเครืองจักรกล

โทรศัพท์เคลือนที่ ่

่



่่

0-2567-0769

0-2959-6641

0-2959-6640

0-2637-3395

08-1701-4874

08-9688-9762

-

08-9968-7226

19 1 1

1941

1921

3395

l ผู้อำานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
นางปนัดดา  ภู่เจริญศิลป์

l ส่วนอำานวยการ     
นางสาวจันทิมา  มณเฑียร

l ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล     
 ว่าง
l ส่วนวิชาการและส่งเสริมการพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล    
นางสาวเภารำาไพ  จรรยา

หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   ตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ ภายใน

่่

54

94 หมู่ที่ 3 ถนนรังสิต - ปทุมธานี ตำาบลบางพูน อำาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทรสาร  0-2959-6641

E-mail  :  dpma1211@gmail.com

สถ�บันพัฒน�บุคล�กร                                                 
ด�้นก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยปภ. ห่วงใยความปลอดภัย

 คนไทยทุกคน

โทรศัพท์เคลือนที่ ่



่่

0-2637-3573

0-2637-3575 
0-2637-3571 
0-2637-3574 
0-2637-3570 
0-2637-3574

0-2637-3572 
0-2637-3576

08-1174-3900 
08-7289-4096

09-9336-2646 
08-9854-8646 
08-6573-7888 
08-5088-9375 
08-1869-6555

08-6568-3989 
08-1268-7139

3573

3575 
3571 
3574 
3570 
3574

3572 
3576

l ผู้อำานวยการศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย 
นายประเสริฐ  นิมานสมัย

l ฝ่ายข้อมูลและประมวลผล    
นางสาวอมรศิริ  กุมพล   
นายกรกฎ  วัชรกุลปรีชาชาติ  
ว่าที่ร้อยตรี พัฒนพงษ์  ไชยปาล  
นายดนุวัศ  ยุวัฒนะ   
นายสิทธิกร  โรจน์ฤทธิวงษ์

l ฝ่ายบริหาร     
นางนาตยา  สกุลสอน  
นางสาวรัตนา  ชื่นมัจฉา

หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   ตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ ภายใน

่่
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โทรสาร  0-2637-3022                                                                                

E-mail  :  ddpm.ddc@gmail.com

โทรศัพท์เคลือนที่ ่

่่

0-7320-3882 08-1479-0315-

l ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้                 
นางเยาวภา  พูลพิพัฒน์

หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   ตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ ภายใน

่่

ศูนย์อำ�นวยก�รบริห�รจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้                                       
กรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย

60 ถนนสุขยางค์ ตำาบลสะเตง อำาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000                                       
โทรสาร  0-7320-3882

โทรศัพท์เคลือนที่ ่

ศูนย์ข้อมูลส�ธ�รณภัย
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

่่

0-2637-3634

0-2637-3695

0-2637-3695

0-2637-3692

0-2637-3693

0-2637-3693

0-2637-3690

08-1597-7924

08-9684-8799

08-1581-6522

09-2263-2436

09-8253-4615

09-2263-2436

09-8253-4616

3694

3695

3691

3692      
3696

3693

3695

3690

l ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. จำากัด 
นางสาวประทุมวดี  ตันตยกุล

l ผู้ช่วยผู้จัดการ    
นางสาวปรีญา  คูคงเจริญศักดิ

l ฝ่ายประมวลผล    
นายนิรันดร์  กากแก้ว

l ฝ่ายทะเบียนหุ้นและเงินกู ้  
นางณัฐชนัญ  เวิ่นทอง

l ฝ่ายการเงิน    
นางสุภาวดี  อัศวสันติชัย

l ฝ่ายบัญชี     
นางสาวชุดา  แนวนาค

l ฝ่ายบริหารทั่วไป     
นางภูษณิศา  เกิดสนอง

3/12 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                           
โทรศัพท์ 0-2243-0509-10, 0-2668-9229  โทรสาร 0-2668-9230, 0-2243-6843

หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   ตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ ภายใน

่่

สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. จำ�กัด

โทรศัพท์เคลือนที่ ่

์



ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต             
18 ศูนย์ฯ เขต                                  

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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0-2567-5917

0-2567-4166

0-2567-4180

0-2567-2572

0-2567-4166

0-2567-5917

0-2567-5919

08-1701-4858

09-8258-2756

08-9968-7154

08-9968-7155

08-9968-7158

08-9968-7153

08-9968-7156

4 1 1 1

4143

4131

4121

4141

4110

4151

l ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย  
นายเฉลิมพล  มิ่งเมือง

l ส่วนฝึกอบรม   
นางขวัญใจ  ต้องกระโทก

l ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ  
นายสมบัติ  แก้วสถิตย์

l ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ 
  ว่าง

l ฝ่ายบริหารทั่วไป    
   ว่าง

l ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย  
   ว่าง

l ผู้อํานวยการ
ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธาน ี  
  ว่าง
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88 หมู่ที 1 ถนนรังสิต - ปทุมธานี ตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทรสาร  0-2567-2572-3, 0-2567-6291, 0-2567-5917

E-mail : ddpmrc1@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   โทรศัพท์เคลือนทีตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ ภายใน

่่่ ่

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั                                   
เขต 1 ปทุมธานี

่



0-3555-5614

0-3555-5652

0-3555-5652

0-3555-5652

0-3555-5652

0-3555-5652

0-3555-5614

08-1701-4873

08-9968-7160

08-9810-0673

08-9968-7161

08-9968-7162

08-9968-7164

08-9968-7163

4211

4248

4231

4249

4241

4215

4251

l ผู้เชียวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย  
นายนิรุทธ์  สาธุวงษ์

l ส่วนฝึกอบรม   
นางสาวอภิญญา  ตันสุวัฒน์

l ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ  
นายสมนึก  พันธุ์มาดี

l ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นายชลัช  จิรมติ

l ฝ่ายบริหารทั่วไป    
นางนันทวัน  ดีลี

l ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย  
นายเอกชัย  ปิตารักษ์

l ผู้อํานวยการ
ศูนย์ ปภ. เขต 2 สุพรรณบุร ี  
นายชาญชัย  อตมศิริกุล

สายด่วนนิรภัย 1784  l
  www.disaster.go.th
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8 หมู่ที 4 ตําบลรัวใหญ่ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000                      
โทรสาร  0-3555-5614

E-mail : dpmrc02@hotmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   โทรศัพท์เคลือนทีตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ ภายใน

่่่ ่

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                   
เขต 2 สุพรรณบุรี

่

่ ้



0-3729-2749

-

0-3729-2752

0-3729-2751

-

0-3729-2750

0-3729-1750-6

08-1174-3894

08-9968-7166

08-1701-4863

08-9968-7169

08-4874-4352

08-9968-7168

08-9920-1580

4311

-

4348

4321

4331

4312

4351

l ผู้เชียวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย  
นายวัฒนพงษ์  พงศ์กิจจาเลิศ

l ส่วนฝึกอบรม   
นางณัฐาศิริ  สุทธโส

l ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ  
นายวิสูตร  หวังกลุ่มกลาง

l ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นายชัยธรณ์  บุญมาเจริญวงษ์

l ฝ่ายบริหารทัวไป    
นายสุทธินันท์  ฮงฮวด

l ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย  
นายปัญญา  รุ่งเรือง

l ผู้อํานวยการ
ศูนย์ ปภ. เขต 3 ปราจีนบุร ี  
นายชุมพล  พิชญชัย

76 หมู่ที 5  ถนนสุวรรณศร ตําบลคําโตนด อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี  25130             
โทรศัพท์ 0-3729-1749-52  โทรสาร  0-3729-1757, 0-3729-1747

ส่ือสาร สป. 31829  E-mail : dpmrc3@disaster.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   โทรศัพท์เคลือนทีตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ ภายใน

่่่ ่

60

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั                                   
เขต 3 ปราจีนบุรี

่

่

่



0-3282-5174-5

0-3282-5174-5

0-3282-5174-5

0-3282-5174-5

0-3282-5174-5

0-3282-5174-5

0-3282-5174-5

08-1174-3895

08-9969-2942

09-8258-2906

08-9968-7172

08-9969-6792

08-9968-7175

08-9969-2955

4211

-

4431

4421

4441

4420

4451

l ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย  
นายโสภณ  ทองไสย

l ส่วนฝึกอบรม   
นายประทีป  บุญสิทธิ์ (รก.)

l ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ  
นายจักร์นริส  วันเพ็ญ

l ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นางสาวกรกช  โพธิสัตย์

l ฝ่ายบริหารทัวไป    
นางอัญชลี  เลือดแดง

l ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย  
นายสุนา  คนบุญ

l ผู้อํานวยการ
ศูนย์ ปภ. เขต 4 ประจวบคีรีขันธ ์
นายอุดม  เพชรคุต

84 หมู่ที 5 ตําบลสามร้อยยอด อําเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120                
โทรสาร  0-3282-5176, 0-3282-5179

 E-mail : dpmrc4@disaster.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   โทรศัพท์เคลือนทีตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ ภายใน

่่่ ่

สายด่วนนิรภัย 1784  l
  www.disaster.go.th
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ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                   

เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์

่

่



-

0-4495-6222

0-4495-6222

0-4495-6222

0-4495-6222

0-4495-6222

0-4495-6222

08-1174-3896

08-9968-7178

09-8258-2907

08-9968-7180

08-9968-7179

08-9968-7177

08-9968-7176

4511

4513

4531

4505

4541

4512

4551

l ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย 
นายยุทธ์  พันธุ์สีดา

l ส่วนฝึกอบรม   
นางสาววรางคณา  ถนอมวงษ์ (รก.)

l ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ  
ว่าที่ร้อยตรี วินัย  พรรณพยอม

l ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นายเฉลียว  หวังคํ้ากลาง (รก.)

l ฝ่ายบริหารทัวไป    
นางสาววรางคคณา  ถนอมวงษ์

l ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย  
นายสงวน  ปริชัยยะ

l ผู้อํานวยการ
ศูนย์ ปภ. เขต 5 นครราชสีมา  
นายสิทธิพล  เสงี่ยม
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1357 ถนนสุรนารายณ์ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000           
โทรศัพท์ / โทรสาร  0-4495-6223, 0-4424-2820, 0-4495-6225-7

ส่ือสาร สป. 36532 , 36535   E-mail : ddpmrc05@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   โทรศัพท์เคลือนทีตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ ภายใน

่่่ ่

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั                                   
เขต 5 นครราชสีมา

่



0-4346-5743

0-4346-5736

0-4346-5736

0-4346-5736

0-4346-5736

0-4346-5736

0-4346-5848

08-1174-3897

08-9968-7181

09-8258-2910

08-9968-7184

08-9968-7182

08-9968-7183

08-9968-7185

4611

4641

4631

4621

4645

4612

4651

l ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย 
นายพงศ์ธสิษฐ์  ปิจนันท์

l ส่วนฝึกอบรม   
นางรุจา  ทุมนัส

l ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ  
นายปรีดา  สร้อยคํา

l ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นางวรัญญา  อยู่ร่มพฤกษ์

l ฝ่ายบริหารทัวไป    
นางพิณรัตน์  จารย์โพธิ์

l ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย  
นายสณฑ์พงศ์  ศรีวงษ์

l ผู้อํานวยการ
ศูนย์ ปภ. เขต 6 ขอนแก่น  
นายศิริศักดิ์  สกุลโสรัจจะ

สายด่วนนิรภัย 1784  l
  www.disaster.go.th
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35 หมู่ที 14 ถนนมิตรภาพ ตําบลศิลา อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000              
โทรศัพท์  0-4346-5743  โทรสาร  0-4346-5741 

ส่ือสาร สป. 40622   E-mail : dpmrc655@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   โทรศัพท์เคลือนทีตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ ภายใน

่่่ ่

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                   
เขต 6 ขอนแก่น

่

่



0-4272-8207

0-4272-8210

0-4272-8205

0-4272-8210

0-4272-8203

0-4272-8208

0-4272-8143

08-1174-3898

08-9968-7188

09-8218-2913

08-9968-7187

08-9968-7189

08-9968-6795

08-9968-7186

-

-

4731

4721

4748

4712

4751

l ผู้เชียวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย 
นายอภิชัย  จําปานิล

l ส่วนฝึกอบรม   
นายประดิษฐ์  ศิริสวัสดิ์ (รก.)

l ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ  
นายอนันต์  จ้อยอินทร์

l ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นางนพรัตน์  ปัตตุลี (รก.)

l ฝ่ายบริหารทัวไป    
นางสาวกัณฑณา  มะโนสิม

l ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย  
นายสุนทร  ปัตตุลี

l ผู้อํานวยการ
ศูนย์ ปภ. เขต 7 สกลนคร  
นายพิทยา  กุดหอม
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306 ถนนไอ.ที.ยู ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000                
โทรสาร  0-4272-8208, 0-4272-8256

ส่ือสาร สป. 48605   E-mail  :  dpmrc7@disaster.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   โทรศัพท์เคลือนทีตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ ภายใน

่่่ ่

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                   
เขต 7 สกลนคร

่

่



0-5571-0390

0-5571-0397-9

0-5571-0397-9

0-5571-0397-9

0-5571-0397-9

0-5571-0397-9

0-5571-0397-9

08-1174-3881

08-9969-6796

09-8258-2916

08-9968-7195

08-9968-7193

08-9968-7192

08-9968-7194

4811

4831

4832

4821

4814

4812

4851

l ผู้เชียวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย  
นางอมรทิพย์  ภาคสุชน

l ส่วนฝึกอบรม   
 ว่าง

l ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ  
นายเกรียงศักดิ์  สมตน

l ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นายกิตติศักดิ์  เอี่ยมระหงษ์

l ฝ่ายบริหารทัวไป    
นางแมซาย  สมตน

l ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย  
นายไพทูล  ปันขื่น

l ผู้อํานวยการ
ศูนย์ ปภ. เขต 8 กําแพงเพชร 
นายไพรินทร์  ลิ่มเจริญ

สายด่วนนิรภัย 1784  l
  www.disaster.go.th
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125 หมู่ที 7 ถนนกําแพงเพชร-สุโขทัย ตําบลหนองปลิง อําเภอเมืองกําแพงเพชร
จังหวัดกําแพงเพชร 62000  โทรสาร  0-5571-0397-9 

ส่ือสาร สป. 16205  E-mail  :  cdpm8@hotmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   โทรศัพท์เคลือนทีตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ ภายใน

่่่ ่

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                   
เขต 8 กำาแพงเพชร

่

่

่



0-5531-3370

-

-

-

-

-

0-5531-3336

08-1174-3918

08-9968-7198

09-8258-2953

08-1544-8486 
08-9968-7199

08-9968-7201

08-4874-7355

08-9968-7200 
08-9968-7196

4911

-

-

4921

4941

4930

-

l ผู้เชยีวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย 
นายณรงค์พันธ์  แจ่มจันทร์

l ส่วนฝึกอบรม   
นายสกล  นาสมวงศ์

l ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ  
นายพนม  จูมพลพงษ์

l ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นางประนิตฐา  ไชยวงศา

l ฝ่ายบริหารทั่วไป    
นางสาวจิราภา  แสงนาค

l ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย  
นายสมชาย  ชมวงศ์

l ผู้อํานวยการ
ศูนย์ ปภ. เขต 9 พิษณุโลก  
นายธีรยุทธ์  จันทร์ดิษฐวงศ์
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10 หมู่ที่ 9 ถนนพิษณุโลก - หล่มสัก ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130           
โทรศัพท์  0-5531-3365,  0-5531-1369  โทรสาร  0-5531-3367,  0-5531-1368 

E-mail  :  cdpm99@hotmail.com,  dpmrc9.stra@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   โทรศัพท์เคลือนทีตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ ภายใน

่่่ ่

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                   
เขต 9 พิษณุโลก

่



0-5431-3443

0-5421-7877

0-5421-7877

0-5421-7877

0-5421-7877

0-5421-7877

0-5421-7877

06-3272-7093

08-9968-7203

09-8258-3010

08-9968-7205

08-1174-3933

08-9968-7204

08-9968-7202

1011

1046

1031

1021

1041

1012

1051

l ผู้เชยีวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย 
นายวิเชียร  บุตรศรี

l ส่วนฝึกอบรม   
นางสุนันท์  โกษาวัง

l ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ  
นายวิเนตร  เกาะกากลาง

l ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นางวรภัค  เครือใจวัง

l ฝ่ายบริหารทัวไป    
นายฤกษ์  ผดุงกิจ

l ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย  
นายปริทรรศน์  ล่องชูผล

l ผู้อํานวยการ
ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลําปาง  
นายเพ่ิมวิทยา  กันทะทรง

สายด่วนนิรภัย 1784  l
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393 หมู่ที่ 15 ตําบลบ่อแฮว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 52100                            
โทรสาร   0-5423-0947

E-mail  :  dpmrc10@disaster.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   โทรศัพท์เคลือนทีตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ ภายใน

่่่ ่

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั                                   
เขต 10 ลำาปาง

่

่



0-7738-0641

0-7738-0641

0-7738-0641

0-7738-0641

0-7738-0641

0-7738-0641

0-7738-0641

09-8258-2841

08-9968-7208

08-9969-6797

08-9969-6799

08-9968-7210

08-9968-7206

08-9968-7209

1111

1133

1124

1121

1131

1141

1125

l ผู้เชยีวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย 
นายชาสันต์  คงเรือง

l ส่วนฝึกอบรม   
นายสัณฐาน  ใจเอื้อ

l ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ  
นายสําราญ  พรหมทอง

l ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นายประภาส  ขาวดํา

l ฝ่ายบริหารทั่วไป    
นางพจนารถ  สุขเกื้อ

l ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย  
นายวันชัย  สายน้อย

l ผู้อํานวยการ
ศูนย์ ปภ. เขต 11 สุราษฎร์ธาน ี
นายอุดมศักดิ์  ขาวหนูนา
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84 หมู่ที่ 2 ถนนสายเอเชีย ตําบลหนองไทร อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84131                               
โทรสาร  0-7738-0642 

E-mail  :  disaster.dpm11@hotmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   โทรศัพท์เคลือนทีตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ ภายใน

่่่ ่

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                   
เขต 11 สุราษฎร์ธานี

่



0-7425-1161-4

0-7425-1161-4

0-7425-1161-4

0-7425-1161-4

0-7425-1161-4

0-7425-1161-4

0-7425-1161-4

08-1174-3903

08-9969-6800

09-8258-2904

08-9968-7214

08-9968-7212

08-9968-7215

08-9968-7213

1210

1206

1231

1221

1241

1212

1251

l ผู้เชยีวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย 
นางสาววิไลรัตน์  เคหะเสถียร

l ส่วนฝึกอบรม   
นายธีรพัฒน์  อ่อนจันทร์

l ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ  
นายภิญโญ  บุญรัศมี

l ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นายสุวัฒน์  มุสิกพงศ์

l ฝ่ายบริหารทัวไป    
นายสุเทพ  สมบูรณ์มาก

l ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย  
นายพงศ์พันธ์  เพชรสังข์

l ผู้อํานวยการ
ศูนย์ ปภ. เขต 12 สงขลา  
นายมาหะมะพีสกรี  วาแม

สายด่วนนิรภัย 1784  l
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1661 หมู่ที่ 6 ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                               
โทรสาร  0-7425-1166

ส่ือสาร สป. 1200, 1203   E-mail : dpm12_adminis@hotmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   โทรศัพท์เคลือนทีตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ ภายใน

่่่ ่

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั                                   
เขต 12 สงขลา

่

่



0-4531-5104

0-4531-5104

0-4531-5104

0-4531-5104

0-4531-5104

0-4531-5104

06-5730-0305

08-9920-1571

08-9920-1560

08-9920-1573

08-9920-1568

08-9920-1576

-

-

-

-

-

-

l ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ 
 ว่าง

l ฝ่ายบริหารทั่วไป    
 ว่าง

l ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย  
นายธนภัทร  แก้วบ่อ

l ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ  
นายสมชาย  มัคคะที

l ส่วนฝึกอบรม   
นางขนิษฐา  แห่งธรรม

l ผู้อํานวยการ
ศูนย์ ปภ. เขต 13 อุบลราชธาน ี
นายชยุต  วงศ์วนิช
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350 ถนนคลังอาวุธ ตําบลขามใหญ่ อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000               
โทรศัพท์ / โทรสาร  0-4531-5104,  0-4531-5140   

E-mail  :  ddpmrc13ubon@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   โทรศัพท์เคลือนทีตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ ภายใน

่่่ ่

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั                                   
เขต 13 อุบลราชธานี



0-4292-0613

0-4292-0616

0-4292-0611

0-4292-0610

0-4292-0612

0-4292-0615

06-5730-0307

08-9920-1587

08-9920-1582

08-9920-1595

08-9920-1586

08-9920-1594

1411

1441

1448

1451

1421

1437

l ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นายชาตรี  ลิขิตบุญฤทธิ์

l ฝ่ายบริหารทั่วไป    
นางสาวปรียนันท์  บัณฑิตวงศ์

l ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย  
นายธรณิศ  เทพแพงตา

l ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ  
นายสมพร  สีดา

l ส่วนฝึกอบรม   
นายยอดชาย  พันธุ์สุระ

l ผู้อํานวยการ
ศูนย์ ปภ. เขต 14 อุดรธาน ี  
นายประสิทธิ์  ไชยเวช

สายด่วนนิรภัย 1784  l
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307 หมู่ที่ 14 ถนนนิตโย ตําบลหนองนาคํา อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000                     
โทรศัพท์  0-4292-0622,  0-4292-0610,  0-4292-0614  โทรสาร  0-4292-0610 

ส่ือสาร สป. 1412   E-mail  :  dpm14ud@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   โทรศัพท์เคลือนทีตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ ภายใน

่่่ ่

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                   
เขต 14 อุดรธานี



0-5360-2758-9

0-5316-0658

0-5360-2760-1

0-5360-2758-9

0-5360-2753

0-5316-0657

06-5730-0308

08-9920-1625

08-9920-1603

08-9920-1630

08-9920-1613

08-9920-1631

1500

1520

1517

1545

1530

1554

l ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ  
ร้อยตํารวจเอก สุวิทย์ สุขวัฒนถาวรชัย

l ฝ่ายบริหารทั่วไป    
นายสราวุธ  มหายศนันท์

l ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย  
นายอนุวัช  สายตํา

l ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ  
นายไกรฤทธิ  ด่านพิทักษ์

l ส่วนฝึกอบรม   
นางอรภา  สอาดเอี่ยม 

l ผู้อํานวยการ
ศูนย์ ปภ. เขต 15 เชียงราย  
นายไพฑูรย์  นาคแท้
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455 หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100                             
โทรสาร  0-5360-2758-9 ต่อ 1513

E-mail  :  ddpmrc15@hotmail.co.th

หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   โทรศัพท์เคลือนทีตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ ภายใน

่่่ ่

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                   
เขต 15 เชียงราย

์



0-5647-6835

0-5647-6834

0-5647-6833

0-5647-6835

0-5647-6828

0-5647-6830

06-5730-0309

08-9920-1643

08-9920-1644

08-9920-1634

08-9920-1636

08-9920-1645

1611

1647

1612

1657

1626

1639

l ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นาย ป.ปรีดา  เรียมปิติ

l ฝ่ายบริหารทั่วไป    
นายแสงอุทัย  คําหอม (รก.)

l ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย  
นายสมยศ  มานพกวี (รก.)

l ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ  
นายแสงอุทัย  คําหอม

l ส่วนฝึกอบรม   
นายวรวิทย์  เสนา (รก.)

l ผู้อํานวยการ
ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท  
นายธีระชาติ  ไทรทอง

สายด่วนนิรภัย 1784  l
  www.disaster.go.th
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567 หมู่ที่ 4 ตําบลเขาท่าพระ อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000                         
โทรศัพท์ / โทรสาร  0-5647-6835

E-mail  :  dpmrc16@disaster.go.th,  dpmrc16chainat@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   โทรศัพท์เคลือนทีตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ ภายใน

่่่ ่

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั                                   
เขต 16 ชัยนาท



0-3938-9551

0-3938-9552

0-3938-9554

0-3938-9544

0-3938-9542-3

-

06-5730-0310

08-9920-1656

-

-

08-9920-1650

08-9920-1658

1711

1712

1712

1752

1720

1740

l ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ  
 ว่าง

l ฝ่ายบริหารทั่วไป    
นางสาวรุ่งฟ้า  เกตุโชติ

l ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย  
นายประเสริฐ  เหนือแสน

l ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ  
นายบัญญัติ  ใยงูเหลือม

l ส่วนฝึกอบรม   
 ว่าง 

l ผู้อํานวยการ
ศูนย์ ปภ. เขต 17 จันทบุร ี  
พ.จ.อ. ฐิตนันท์  อุดมสุข

257 หมู่ที่ 1 ตําบลมะขาม อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150                                                               
โทรสาร  0-3938-9544

E-mail  :  dpmrc_17@disaster.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   โทรศัพท์เคลือนทีตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ ภายใน

่่่ ่

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                   
เขต 17 จันทบุรี74

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน



0-7621-9532

0-7621-9532

0-7621-9532

0-7621-9532

0-7621-9532

0-7621-9532

06-5730-0311

08-9920-1766

08-9920-1756

08-9920-4925

08-9920-1760

08-9920-4926

1811

1831

1813

1851

1821

1852

l ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นายวิศิษฐ์  เมธาสุนทรพจน์

l ฝ่ายบริหารทั่วไป    
นางสาวกรรณิการ์  ปภารสิทธิ์

l ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย  
นายวิรัตน์  ศรีรอด

l ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ  
นายปัณณฑัต  ศรีวิเศษ 

l ส่วนฝึกอบรม   
นายสมบูรณ์  มาลาลักษณ์ (รก.)

l ผู้อํานวยการ
ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท  
นายประพันธ์  ขันธ์พระแสง

สายด่วนนิรภัย 1784  l
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31/3 ถนนดํารง ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000                         
โทรสาร  0-7621-9531

E-mail  :  ddpmrc18@disaster.go.th,  dpmrc018@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ทีทำางาน   โทรศัพท์เคลือนทีตำาแหน่ง / ชือ-สกุล

องค์การ ฯ ภายใน

่่่ ่

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั                                   
เขต 18 ภูเก็ต



สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยจังหวัด                                  
76 จังหวัด 

กรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย

76

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน



สายด่วนนิรภัย 1784  l
  www.disaster.go.th

77จังหวัดกระบี

0-7561-1312

0-7561-1055 
0-7562-0611

0-7561-1381

0-7561-1314

08-9203-0439

08-9203-4090

08-9203-0870 
08-9203-0934

08-9973-9815

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายอนุวรรตน์  โหมดพริ้ง   
นายสมชาย  หาญภักดีปฏิมา

l ปลัดจังหวัด   
นายนันธวัช  เจริญวรรณ

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายราชัน  มีน้อย

l ผู้ว่าราชการจังหวัด       
พันตํารวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

0-7561-2735

0-7561-2735

0-7561-2735

0-7561-2735

-

0-7561-2735

08-6598-8566 
08-9969-6717

08-4841-9779

08-8760-2425

08-6691-3826

-

08-1921-7850 
08-9977-5724

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นางธัญวรรณ  ศรีรัตนโชติ

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
 ว่าง

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  
นางสาวศศิภัสส์  สงสมพันธ์

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นางศิริพร  สุขยิ่ง

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด                   
นายธนวัฒน์  ตราเต็ง

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด  
นายวสันต์  ไชยทวีวงศ์

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 2 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำ�บลป�กนำ�้ อำ�เภอเมืองกระบี่     
จังหวัดกระบี่  81000   โทรศัพท์  /  โทรส�ร  0-7561-2735                                                                             

E-mail  :  disasterkrabi@hotmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดกระบี่

่



78

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

จังหวัดก�ญจนบุรี

0-3451-1020       
0 3451-3255

0-3451-3230 
0-3451-1561            

-                        
-

08-9203-1021              
08-9203-4028 
06-1405-0101 
06-5965-7580 

0-3462-2791

0-3451-1213

08-9201-0099 

08-9203-4091

08-9254-8717

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
ร้อยตรี พงศธร  ศิริสาคร  
ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์  
นายชํานาญ  ชื่นตา   
นายสมหวัง  บุญระยอง

l ปลัดจังหวัด   
นายรณภพ  เวียงสิมมา

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายอธิสรรค์  อินทร์ตรา

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายจีระเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

0-3451-5998  
0-3451-6795

0-3451-5998  
0-3451-6795

0-3451-5998  
0-3451-6795

0-3451-5998  
0-3451-6795

0-3451-5998  
0-3451-6795

  
-

08-9969-6718

08-1921-7973

08-1921-7973

06-5936-0486

08-1943-0649

06-5936-0487

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นายธนะกูล  ทับทิมไทย

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
 ว่าง

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นางสาวดนุลดา  มีมะโน

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายชาติ  ศรีสุข

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายสรกฤช  เนตรพรหม

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายคม  ศรีเพ็ชร

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจังหวัดก�ญจนบุรี (หลังเก่�) ถนนแสงชูโต ตำ�บลป�กแพรก อำ�เภอเมืองก�ญจนบุรี                          
จังหวัดก�ญจนบุรี  71000   โทรศัพท์  /  โทรส�ร  0-3451-6795, 0-3451-5998                                                            

E-mail  :  dpm_kan@hotmail.co.th

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดก�ญจนบุรี
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79จังหวัดก�ฬสินธุ์

0-4381-1040

0-4381-1023   
0-4381-1620 ต่อ 4114 

-

08-9203-4029 
06-1409-0606 
08-9203-4009

0-4381-1620

0-4381-1213

08-1987-9756

08-9203-4099

08-9569-9847

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายสนั่น  พงษ์อักษร   
นายเลิศบุศย์  กองทอง  
นายทรงกลด  สว่างวงศ์
l ปลัดจังหวัด   
นายพิชัย  ส่งสุขเลิศสันติ

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายประยูร  ศิริวรรณ

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายทรงพล  ใจกริ่ม

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

08-9969-6719

08-1966-5744

08-1921-7975

06-5936-0488

09-8139-2068

08-8557-4381

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นายอภินันท์  ฉายจิตต์

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นางสาวสุภลักษณ์  บุญเกิด

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นางพวงเพ็ญ  จันทร์เพชร

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายวิชัย  เขียวสมบูรณ์

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายเชษฐา  ปัทมารังกูล

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายธนทร  ศรีนาค

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจังหวัดก�ฬสินธุ์ (ศูนย์ร�ชก�รจังหวัดก�ฬสินธุ์) ชั้น 3 ถนนเลี่ยงเมืองหัวคู                      
อำ�เภอเมืองก�ฬสินธุ์ จังหวัดก�ฬสินธุ์  46000   โทรศัพท์ / โทรส�ร  0-4381-4843                                                                              

E-mail  :  ddpmksn@gmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดก�ฬสินธุ์

0-4381-4843

0-4381-4694

0-4381-4843

0-4381-4843

0-4381-4836

-
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

จังหวัดกำ�แพงเพชร

0-5570-5000  
0-5570-5001

0-5570-5003 
0-5570-5002

08-9203-1089 
08-9203-1049

0-5570-5004

0-5570-5055

08-9203-1978

08-9203-4104

08-9961-8623

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายบุญช่วย  หอมยามเย็น   
นางสาวสุพัตรา  คล้ายทิม

l ปลัดจังหวัด   
นายสุวิทย์  สันตติวงศ์ไชย

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายสกุลเพชร  พิกุลประเสริฐ

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายเชาวลิตร  แสงอุทัย

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

0-5570-5048

0-5570-5048

0-5570-5048

0-5570-5048

0-5570-5048

-

08-9969-6720

08-1921-7986

08-1921-7986

  
06-5936-0490

08-1638-9799

  
06-5936-0491

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นางสาวชนกนันท์  สอาด

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นายธิติวัฒน์  สิริโรจนรัตน์

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายอานนท์  ทั่งทอง

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายกําพล  ปัญกุล

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายนพดล  คํานึงเนตร

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นางสาวชนกนันท์  สอาด

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจังหวัดกำ�แพงเพชร ชั้น 3 ถนนกำ�แพงเพชร - พร�นกระต�่ย ตำ�บลหนองปลิง                 
อำ�เภอเมืองกำ�แพงเพชร  จังหวัดกำ�แพงเพชร  62000                                                    
โทรศัพท์ / โทรส�ร  0-5570-5048, 0-5570-5092                                                         

สื่อส�ร สป. 15967   E-mail  :  disaster.kpp62@hotmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดกำ�แพงเพชร
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81จังหวัดขอนแก่น

0-4324-2194

0-4324-2195 
0-4323-9266 
0-4323-6982  
        -

08-9203-4005 
08-9203-4044 
06-1397-1814 
08-2267-4111

08-1805-7540

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายศรัทธา  คชพลายุกต์  
นายวรทัศน์  ธุลีจันทร์  
นายจารึก  เหล่าประเสริฐ  
นายสุเทพ  มณีโชติ

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายสมศักดิ  จังตระกุล

0-4333-0297

0-4323-6576

08-9203-4045

08-9569-9848
l ปลัดจังหวัด   
นายพันธ์เทพ  เสาโกศล

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายรุจติศักดิ์  รังษี

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

08-9969-6721

08-1921-8027

09-4362-6449

06-5936-0439

08-6224-4919

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายศุภกิจ  อยู่ร่มพฤกษ์

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นายวิทิตย์  นามมูลน้อย

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายชาญวิทย์  ประดับวงษ์

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายกิตตินันท์  วงศ์ทองเจริญ

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายสมพงษ์  เข็มเหล็ก

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจงัหวดัขอนแก่น (หลงัใหม)่ ชัน้ 2 ถนนศูนยร์�ชก�ร อำ�เภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000                                                                                    
โทรศัพท์ / โทรส�ร  0-4333-1538, 0-4323-7283                                                        

สื่อส�ร สป 40526    E-mail : dpm-kk@hotmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดขอนแก่น

0-4323-7093

0-4323-7673 
0-4333-7341

0-4323-7673 
0-4333-1358

0-4323-7673 
0-4333-1358

0-4322-1301

์

06-5936-0494
l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นายสุรศักดิ์  พลตื้อ

0-4333-1358 
0-4323-7283
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

จังหวัดจันทบุรี

0-3931-1571

0-3931-1504 
0-3932-7906 
0-3931-2252

08-9203-1169 
06-1421-0880 
08-9203-1245

0-3931-1001

0-3931-1192

06-1395-2772

08-9203-4110

08-9245-0160

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นางสาวปาณี  นาคะนาท   
นายอลงกรณ์  แอคะรัจน์   
นายฤหัส  ไชยศักดิ์

l ปลัดจังหวัด   
นายณัฐพงษ์  ศิริบุญ

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายดํารงค์ศักดิ์  ยอดทองดี

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายสุธี  ทองแย้ม

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

0-3931-2100

0-3931-2100

0-3931-2100

0-3932-5138

0-3931-2100

0-3932-5139

08-9969-6722

09-7141-5963

08-1921-8043

06-3642-5653

08-1855-4775

06-5936-0496

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นางสาวดารารัตน์  เฮงไล้

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
 ว่าง

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
ว่าที่ร้อยตรี สิทธา  โฆษิพันธวงศ์

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายบุญส่ง  ศรีบุญชัย

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายการุณ  พลอยวิจิตร

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นางภาสินี  สุวรรณเจริญ

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจงัหวดัจนัทบุร ีอ�ค�ร 1 ชัน้ 2 ถนนเลยีบเนนิ ตำ�บลวดัใหม ่อำ�เภอเมืองจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุ ี22000                                                                                       
โทรศัพท์  0-3931-2100,  0-3932-5138  โทรส�ร  0-3931-2097,  0-3932-5139                        

สื่อส�ร สป.  34748, 34769   E-mail  :  ddpmchan1784@hotmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดจันทบุรี
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83จังหวัดฉะเชิงเทร�

0-3851-1217

0-3851-3287 
0-3851-1995

08-9203-1303    
08-9203-1259

0-3881-4430     
ต่อ 115

0-3851-1871

08-9203-0600

08-9203-4046

08-9245-0161

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายสรายุทธ  แก้วกุลปรีชา  
นายพูลทรัพย์  สมบูรณ์ปัญญา  

l ปลัดจังหวัด   
นายธีระ  พรชูตรง

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายอนุชา  อินทศร

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายไมตรี  ไตรติลานันท์

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

08-9969-6723

08-2477-3076

08-1921-8049

06-5936-0497

08-1588-8708

06-5956-0498

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นายสิทธิชัย  ทองอินทร์

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายปิยวัฒน์  ปิยวงษ์ไพศาล

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นายสุวรรณ  สิงห์พุทรา

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายชัยยา  สัตยารักษ์

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายวัลลภ  กัวศรี

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายวิจารณ์  เหล่าธรรมยิ่งยง

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

อ�ค�รศ�ล�ประช�คมเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนยุทธดำ�เนิน ตำ�บลหน้�เมือง อำ�เภอเมืองฉะเชิงเทร�            
จังหวัดฉะเชิงเทร� 24000                                                                                  

โทรศัพท์ / โทรส�ร  0-3853-6025-6                                                                       
สื่อส�ร สป.  32920, 32998   E-mail  :  disasterpadrew@gmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดฉะเชิงเทร�

0-3853-6025-6

0-3853-6025-6

0-3853-6025

0-3853-6026

0-3853-6025

-



84

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

จังหวัดชลบุรี

0-3827-4441

0-3879-1836 
0-3828-2581 
0-3827-4159 
0-3827-5032

06-3903-6687 
08-9203-1323 
08-1443-4223 
08-9245-0162

0-3827-5034

0-3827-4090 
0-3828-2585

08-9203-0398

06-3208-9262

08-9245-0162

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นางสาวฐิติลักษณ์  คําพา  
นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล   
นายธวัชชัย  ศรีทอง   
นายนริศ  นิรามัยวงศ์

l ปลัดจังหวัด   
นายชวนินทร์  วงศ์สถิตจิรกาล

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายสุพจน์  ภูติเกียรติขจร

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายภัครธรณ์  เทียนไชย

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

0-3827-8808

0-3828-8439

0-3828-8439

0-3827-8814

0-3827-2815

-

08-9969-6724

08-1921-8055

08-1864-9987

06-5936-0500

08-6626-8513

06-5936-0501

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นางสาวอรนุช  โล้อุนลุม
l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นางสิรินรัตน์  สุขทรัพย์

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นายณิศวุฒิ  เปานิล

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายพูนสิทธิ์  อ่ําพันธุ์

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายสูตร  ถนอมรอด

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายศุภชัย  แสนยุติธรรม

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี ตำ�บลบ�งปล�สร้อย อำ�เภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20000                                                                                         
โทรศัพท์ / โทรส�ร  0-3827-8031-2                                                                         

สื่อส�ร สป  30531   E-mail : chon_dpm@hotmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดชลบุรี



สายด่วนนิรภัย 1784  l
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85จังหวัดชัยน�ท

0-5641-1060 
0-5641-1171

0-5641-1653 
0-5641-2608

08-9203-1336 
08-9203-1347

0-5641-5508 

0-5641-1163 

08-9203-0401 

08-9203-4128

08-9961-8624

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายนที  มนตริวัต    
นางศุภรินทร์  เสนาธง

l ปลัดจังหวัด   
นายประวีณ  แจ่มศักดิ์

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายวิฑูรย์  สิรินุกุล

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายสมบูรณ์  ศิริเวช

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

08-1921-8084

08-9969-6725

08-5591-1663

06-5936-0502

08-1972-6752

06-5936-0503

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นางสาวศิริธร  สมสุวรรณ

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นางอรุณวรรณ  ทองขวัญ

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายสรรเสริญ  สีติภูตะ

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายเสนีย์  นาคา

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นางพรสวรรค์  กล่ําเจริญ

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายพล  เชื้อทหาร

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

315 หมู่ที่ 4 ตำ�บลเข�ท่�พระ อำ�เภอเมืองชัยน�ท  จังหวัดชัยน�ท 17000                                                                                        
โทรศัพท์ / โทรส�ร  0-5647-6531, 0-5647-6536                                                              

E-mail  :  chainat.dpm@gmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดชัยน�ท

0-5647-6731

0-5647-6753

 
0-5647-6533

  
0-5647-6536

0-5647-6531

-



-

0-4481-3325

0-4481-3325

0-4481-3325

0-4481-3325

-

-

08-9969-6726

06-5519-8654

06-5936-0504

08-0161-7758

06-5936-0506

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ        
นางอลิษา  พงษ์อุดม

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นางธณรรพ์ธรณ์  พหลภิญโญ

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายสนอง  คําชมภู

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายประสิทธิ์  ญาติพร้อม

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
 ว่าง

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายพงษ์ศักดิ์   ธีระกิตติวัฒนา

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

86

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

จังหวัดชัยภูมิ

0-4481-1574

0-4481-1709 
0-4481-1709 
0-4481-1572

08-9203-1949 
08-9203-1395 
08-1845-4315

0-4481-1573

0-4481-1438

08-9203-0427

08-9203-4048

08-9280-9851

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายประทีป  ศิลปเทศ  
นายราชันย์  ซุ้นหั้ว    
นายภูมิสิทธิ์  วังคีรี

l ปลัดจังหวัด   
นายพรเทพ  วัชกีกุล

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นางสาวเบญจวรรณ  สุดจริง

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายวิเชียร  จันทรโณทัย

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจงัหวดัชยัภมิู (หลงัใหม่) ชัน้ 1 ถนนบรรณ�ก�ร ตำ�บลในเมอืง อำ�เภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวัดชยัภมู ิ36000                                                                                          
โทรศัพท์  0-4481-3325  โทรส�ร  0-4481-3325                                                              

สื่อส�ร สป.  42978   E-mail :  dpm_chaiyaphum@hotmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดชัยภูมิ



0-7750-2257

0-7750-3230

0-7750-2257

0-7750-1207

0-7750-3230

-

08-1921-8204

08-9969-6727

08-9289-5851

06-5936-0507

08-9987-1368

06-5936-0508

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นางเสาวนี  ขําคม

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นายฉลองชัย  อินทร์ช่าง

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายเอกวีร์  หาญพานิช

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายชนะ  นาคภู่

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายโชคชัย  หยิกซ้าย

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นางสาวสุนารี  บุญชุบ

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

สายด่วนนิรภัย 1784  l
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87จังหวัดชุมพร

0-7750-4009

0-7750-3212 
0-7750-3051

08-9203-1440 
08-9203-1423

0-7751-1551

0-7750-3792

08-1718-5858

08-9203-4058

08-9973-9816

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายสัมฤทธิ์  กองเงิน   
นายสมพร  ปัจฉิมเพ็ชร

l ปลัดจังหวัด   
นายพิทักษ์  พิศสิริวัฒนสุทธิ์

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายคมสัน  ญาณวัฒนา

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายธีระ  อนันตเสรีวิทยา

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจังหวัดชุมพร ชั้น 3 ถนนไตรรัตน์ ตำ�บลน�ชะอัง อำ�เภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000                                                                                          
โทรศัพท์  0-7750-3230  โทรส�ร  0-7750-1207                                                             

E-mail  :  ddpmga@hotmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดชุมพร



0-5317-7318-23 
ต่อ 107

0-5317-7318

0-5317-7318

0-5317-7318

0-5317-7318

-

08-9969-6728 

08-9756-0402

09-1857-5743

-

08-1365-8446

06-1310-2897

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นางกนกวรรณ  พฤกษางกูร

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นายประพัฒน์  สีธิ

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
 ว่าง

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายไพบูลย์  ศิริบึงชนะชัย

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายอารุณ  ปินตา

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นางชญานิศ  ยอดบุญลือ

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

88

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

จังหวัดเชียงร�ย

0-5315-0150

0-5315-0152 
0-5315-0151 
0-5315-0199 
0-5317-7373

08-9203-1493 
08-9203-1482 
06-3901-9246 
06-3901-8826

0-5315-0154

0-5315-0155

08-9203-0016

08-9203-4050 

08-9956-9716

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์  โรจนโสทร 
นายภาษเดช  หงส์ลดารมภ์  
นายวุฒิชัย  เสาวโกมุท   
นายวรวิทย์  ชัยสวัสดิ์

l ปลัดจังหวัด   
นายประเสริฐ  จิตต์พลีชีพ

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายกฤษณะ  พินิจ

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายประจญ  ปรัชญ์สกุล

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจงัหวดัเชยีงร�ย ชัน้ 3 ถนนแมฟ่�้หลวง ตำ�บลรมิกก อำ�เภอเมืองเชยีงร�ย จงัหวดัเชยีงร�ย 57000                                                                                     
โทรศัพท์ / โทรส�ร  0-5317-7318-23                                                                        

สื่อส�ร สป.  26177   E-mail :  dpmchiangrai@hotmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดเชียงร�ย



0-5321-3872

0-5322-1470

0-5321-3872

0-5321-5720

0-5321-5721

0-5321-5720

08-9969-6729

08-6991-3102

08-1921-8235

06-5936-0511

08-1681-1818

-

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นางอัญชลี  ปริญญาขจร

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นางกมลภู  บุปผาเจริญสุข

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายอรรถพล  จันทร์เพ็ญ

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายวิชิต  ตันติศักดิ์

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายธนา นวลปลอด

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพงศ์  ฐิตวิกรานต์

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่
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89จังหวัดเชียงใหม่

0-5311-2111

0-5311-2711    
0-5311-2115   
0-5311-2114  
0-5311-2116

08-9203-3076 
08-1883-0355 
08-9203-1514  
        -

0-5311-2699

0-5311-2618-9

08-9203-0408

08-9203-2879

08-9956-9715

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายสําเริง  ไชยเสน  
นายรัฐพล  นราดิศร  
นายชัชวาลย์  ฉายะบุตร  
นายวีระพันธ์  ดีอ่อน

l ปลัดจังหวัด   
นายกนก  ศรีวิชัยนันท์

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นางอุบลรัตน์  พ่วงภิญโญ

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

118 / 4 ถนนอนุส�วรีย์สิงห์ ตำ�บลช้�งเผือก อำ�เภอเมืองเชยีงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300                                                                                    
โทรศัพท์  0-5322-1470, 0-5321-3551 โทรส�ร  0-5322-1470, 0-5321-3551                                   

E-mail : chiangmai@disaster.go.th

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดเชียงใหม่



0-7521-8750 
0-7521-4382

0-7521-8750 
0-7521-4382

0-7521-8750 
0-7521-4382

0-7521-8750 
0-7521-4382

0-7521-4382

-

08-9969-6730

08-6752-6396

-

08-3622-5927

08-1693-0321

08-1599-8273

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ
นางสาวเสาวลักษณ์  กัณหวงศ์ 

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
 ว่าง

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นางสาวฤทัย  ก้งเส้ง

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายนพรัตน์  หนูพระอินทร์

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายสุพรรณ  สุทธินนท์

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายเถลิงศักดิ์  ภูวญาณพงศ์

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

90

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

จังหวัดตรัง

0-7521-8333

0-7521-1977 
0-7522-0015

08-9203-1523 
06-3234-4411

0-7521-6018

0-7521-8227

08-9203-3968

08-9203-4150

08-9973-9817

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายภูวนัฐ  สมใจ   
นายไพบูลย์  โอมาก

l ปลัดจังหวัด   
นายวิศิษฐ์  อนันต์วรปัญญา

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นางสาวณัฐยาน์  ทวีวงศ์

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจังหวัดตรัง  (หลังเก�่) ชั้น 1 ถนนพัทลุง ตำ�บลทับเที่ยง อำ�เภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000                                                                                      
โทรศัพท์  0-7521-8750, 0-7521-4382  โทรส�ร  0-7521-4382                                             
สื่อส�ร สป. 72017   E-mail  :  dpm12_trang@hotmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดตรัง



0-3952-5729

0-3952-5727-30

0-3952-5727-30

0-3952-5727-30

0-3952-5727-30

-

08-9969-6731

09-8248-7579

08-1921-8247

06-1410-1056

08-7122-7936

09-7040-9794

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ
นางสาวนิภา  ฟกัทอง

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นางสาวสุลาวัลย์  เพชรนคร

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
 ว่าง

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายมงคล  สุวรรณหิตาธร

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายอวิรุทธ์  วรกิตติ์ไพศาล

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายธัญญา  วัฒนวีรพงษ์

สายด่วนนิรภัย 1784  l
  www.disaster.go.th

91จังหวัดตร�ด

0-3951-1001

0-3951-2276 
0-3951-1927

08-9203-1575 
08-9203-1894

0-3951-2080

0-3951-1002

08-9203-0413

08-9203-4053

08-9245-0163

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายณัฐพงษ์  สงวนจิตร   
นายกัฬชัย  เทพวรชัย

l ปลัดจังหวัด   
นายณรงค์  เทพเสนา

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นางวิไลวรรณ  บุดาสา

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายภิญโญ  ประกอบผล

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

322 หมู่ที่ 5 ถนนบ้�นล่�ง - ดอนจวน ตำ�บลหนองเสม็ด อำ�เภอเมืองตร�ด จังหวัดตร�ด 23000                                                                                       
โทรศัพท์  / โทรส�ร  0-3952-5727,  0-3952-5730                                                              

E-mail  :  trat_dpm@hotmail.com                                                                                            

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดตร�ด



0-5551-5975

0-5551-5975

0-5551-5975

0-5551-5609

0-5551-5754

-

08-9969-6732

06-5995-6542

08-1921-8249

06-5936-0517

09-7924-0238

06-5936-0518

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นางสาวกาญจนภัสส์  เพ็ชร์พิรุณ

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายกฤษณะ  ไพโรจน์กุล

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นายโชติวัฒก์  สุดสังข์

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายบรรพต  พ่ึงพัก

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายนิติธร  ยิ้มเกตุ

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายจรัสพันธ์  อรุณคง

92

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

จังหวัดต�ก

0-5551-1001

0-5551-1003 
0-5550-8512 
0-5551-1173

08-9203-1615 
08-9203-1168 
06-3219-6983

0-5551-1546 
ต่อ 23303

0-5551-1002

08-9203-0414

08-9203-4158

08-9961-8625

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายสมชัย  กิจเจริญรุ่งโรจน ์  
นายวรานนท์  ยิ้มมงคล   
นายศักดิ์ชัย  โชติมานนท์

l ปลัดจังหวัด   
นายสวนิต  สุริยกุล ณ อยุธยา

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายวิบูลย์  จตุคีรีสวรรค์

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

585 ถนนจรดวิถีถ่อง หมู่ที่ 5 ตำ�บลนำ�้รึม อำ�เภอเมืองต�ก จังหวัดต�ก 63000                                                                                         
โทรศัพท์  /  โทรส�ร  0-5551-5975                                                                             
E-mail  :  dpmtak@gmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดต�ก



0-3731-6136

0-3731-6136

0-3731-6138

0-3731-6137

0-3731-6137

0-3738-8209

08-9969-6733

08-1435-8539

08-1921-8252

06-5936-0520

08-7670-9426

  
06-5936-0521

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ       
นายบุษกร  อําพรรณทัต

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายสาธิต  ปรางค์จันทร์

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
จ.อ. สุกฤษฎิ์  มะลิขาว

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายอิสระ  ศรีเหรา

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายฉลาด  เรืองทอง

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายพชร  ศศิชาชยามร

สายด่วนนิรภัย 1784  l
  www.disaster.go.th

93จังหวัดนครน�ยก

0-3731-1283

0-3731-1497  
  
0-3731-2558

08-9203-3879 
08-9203-1702 
08-9203-4167

0-3731-4575

0-3731-4265

08-1374-9119 
08-9203-0417

08-9203-1702

08-9245-0164

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายอุดมเขต  ราษฎร์นุ้ย   
     
นายสิทธิชัย  สวัสดิ์แสน

l ปลัดจังหวัด   
นายอํานาจ  แย้มศิริ

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นางพัชรี  ศาลาศิลป์

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายอําพล  อังคภากรณ์กุล

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจังหวัดนครน�ยก ตำ�บลท�่ช้�ง อำ�เภอเมืองนครน�ยก จังหวัดนครน�ยก 26000                                                                                   
โทรศัพท์  0-3731-6136-8  โทรส�ร  0-3731-6137                                                            

E-mail  :  nykdisaster@gmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดนครน�ยก



ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

0-3434-0233

0-3434-0231

0-3434-0230

0-3434-0241

0-3434-0232

-

08-9969-6732

08-1921-8260

08-1921-8260

08-9514-3042

08-1081-8849

08-6779-3748

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นายปิยะมิตร  ไขว้พันธุ์

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายปิยะมิตร  ไขว้พันธุ์

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นางสาวจิรวัฒน์  เกตยืนยง

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายสุชาติ  ศรนารายณ์

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายมณเฑียร  แก้วพลอย

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
ร้อยตํารวจตรี สัณฐิติ  ธรรมใจ

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

94 จังหวัดนครปฐม

0-3434-0000

0-3434-0001 
0-3431-0733         
0-3431-0002 
0-3434-2077     

08-9203-1749 
06-3207-8855 
08-9203-1765 
08-6107-1705

08-9203-0422

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายอภินันท์  เผือกผ่อง   
นายคมสัน  เจริญอาจ   
นายธนิศร์  วงศ์ปิยะสถิตย์   
นายรัฐศาสตร์  ชิดชู

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายสุรศักดิ  เจริญศิริโชติ

0-3434-0005

0-3434-0028-30

08-9203-4054

08-9254-8718
l ปลัดจังหวัด   
นายเชาวเนตร  ยิ้มประเสริฐ

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นางอภิญญา  เอี่่ยมอําภา

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

99 หมู่ที่ 6 ตำ�บลถนนข�ด อำ�เภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000                                                                                   
โทรศัพท์ / โทรส�ร  0-3434-0230-1, 0-3434-0241                                                                        

E-mail  :  nakhonpathom@disaster.go.th

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดนครปฐม

์



0-4251-1025 
0-4251-4065

0-4251-1025 
0-4251-4065

0-4251-1025 
0-4251-4065

0-4251-1025 
0-4251-4065

0-4251-1025 
0-4251-4065

0-4251-1025 
0-4251-4065

08-1174-3919

  
08-1962-8265

08-1921-8265

06-5936-0525 
08-3286-4986

08-5743-3349

06-5936-0526 
08-3676-1784

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นางสาวธิดา  แก้วจันทึก

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
 ว่าง

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นายอภิพันธุ์  กิติศรีวรพันธุ์

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายไพโรจน์  โกพล

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายศิริชัย  ป. ณ นครพนม

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายเดช  บํารุงหงษ์ 

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

สายด่วนนิรภัย 1784  l
  www.disaster.go.th

95จังหวัดนครพนม

0-4251-1515

0-4251-3866        
       - 
0-4251-1286

08-9569-1310   
08-9203-1323                  
08-9203-1826   

0-4251-1287 
0-4251-1574

0-4251-3360

08-9203-0725

08-9203-4178

08-9569-9849

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายสุวิทย์  จันทร์หวร   
นางวิภา  ธูสรานนท ์  
นายธวัชชัย  รอดงาม

l ปลัดจังหวัด   
นายพรต  ภูมิภักดิ์

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายจรัญศักดิ์  ดวงศรี

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายไกรสร  กองฉลาด

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจังหวัดนครพนม (หลังเก่�) ชั้น 1 ถนนอภิบ�ลบัญช� ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองนครพนม             
จังหวัดนครพนม  48000                                                                                 

โทรศัพท์ / โทรส�ร  0-4251-1025, 0-4251-4065    E-mail  :  nkpdpm@gmaill.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดนครพนม



96

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

จังหวัดนครร�ชสีม�

0-4424-2057

0-4424-2613 
0-4434-2789 
0-4424-4232 
0-4424-5784

08-9203-2610 
08-9203-1827 

-                   
08-1845-4315

08-9203-0427

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายกรกต  ธํารงวงศ์สวัสดิ์  
นายจรัสชัย  โชคเรืองสกุล  
นายศักดิ์สิทธิ์  สกุลลิขเรศสีมา        
นายชรินทร์  ทองสุข

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายกอบชัย  บุญอรณะ

0-4333-0297

0-4424-2024

08-9203-4278

08-9280-9852
l ปลัดจังหวัด   
นายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายกิตติศักดิ์  ธีระวัฒนา

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

08-9969-6736

08-1921-8280

08-1921-8280

08-8595-7641

09-6283-0448

08-1600-7262

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
 ว่าง

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
 ว่าง

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นายเมธาสิทธิ์  หอมจะบก

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายธนะเมศฐ์  ศรีวิวัฒน์ปภา

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายสมเกียรติ  กังศรานนท์

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด  
นายกฤษฎิ์  พูนเกษม

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

1357 ถนนสุรน�ร�ยณ์ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองนครร�ชสีม� จังหวัดนครร�ชสีม� 30000                                                                                  
โทรศัพท์ / โทรส�ร  0-4424-2230-1, 0-4424-2280, 0-4424-2175                                         

สื่อส�ร สป. 36537   E-mail  :  korat1357@gmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดนครร�ชสีม�

0-4424-2175

0-4424-2230

0-4424-2280

0-4424-2280

0-4424-2131

-
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0-7535-6142

0-7535-6707              
0-7531-0044            
0-7535-6542          

-

08-9203-4011                
08-9203-0387                   
08-9203-3489 
08-9203-0613

08-9203-0428

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายปรีชา  ชนะกิจกําจร   
นายสมพงษ์  มากมณ ี   
นายไตรรัตน์  ไชยรัตน ์   
นายเอกวิทย์  มีเพียร

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายไกรศร  วิศิษฎ์วงศ์

0-7535-6553

0-7535-6143

08-9203-4140

06-3192-7747
l ปลัดจังหวัด   
นายสนั่น  สนธิเมือง

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นางเรืองอุไร  บุญช่วยชูพันธุ์

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

08-9969-6737

08-1921-8281

08-1562-1496

06-5936-0529

09-8062-9001

06-5936-0530

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นางเพ็ญจันทร์  แซ่หลี

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายธเนศวร  คงหอม

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นายโชคชัย  ทองอร่าม

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายไอศวรรย์  สวนอินทร์

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
สิบตํารวจโท สมยศ  คงเกตุ

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายสายัน  กิจมะโน 

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจังหวัดนครศรีธรรมร�ช ชั้น 3 ถนนร�ชดำ�เนิน ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองนครศรีธรรมร�ช             
จังหวัดนครศรีธรรมร�ช  80000                                                                             

โทรศัพท์ / โทรส�ร  0-7535-8440  E-mail  :  ddpm.nrt.2013@gmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดนครศรีธรรมร�ช

0-7535-8440

0-7535-8440

0-7535-8440

0-7535-8440

0-7535-8440

0-7535-8442



0-5680-3536-40

0-5680-3536 ต่อ 14

0-5680-3536-40

0-5680-3536-40

0-5628-9299

  
08-6441-4714

08-1921-8285

06-5936-0531

08-1887-9860

06-5936-0532

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นายวาณิชย์  วงศ์สุวรรณ

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นางสาวแสงเดือน  สมสุข

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นางดาวรุ่ง  เฉลิมพันธุ์

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายพัชรวัฒน์  ฮกชุน

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายสมชาย  ปลั่งสุวรรณ

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

98

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

จังหวัดนครสวรรค์

0-5680-3555

0-5680-3557 
0-5680-3556 
0-5680-3558 
0-5621-7800

08-9203-1943 
08-9203-2924 
08-9201-2299 
08-6674-8588 
06-5965-7567

08-9203-0531

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายปรีชา  เดชพันธุ ์  
นายกฤชเพชร  เพชระบูรณิน  
นายจุมพฎ  วรรณฉัตรสิริ   
นางสาวชุติพร  เสชัง

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ

0-5680-3601

0-5680-3612

08-9203-4060

08-9961-8636
l ปลัดจังหวัด   
ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา  พลับน้อย

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นางนภาภรณ์  โลหะเวช

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

159 / 98 หมู่ที่ 1 ถนนเอเชีย ตำ�บลนครสวรรค์ตก อำ�เภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  60000                                                                                 
โทรศัพท์  /  โทรส�ร  0-5680-3536-40                                                                        

E-mail  :  nkwddpm@gmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดนครสวรรค์

0-5680-3538 08-9969-6738
l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายบรรจง  โพธิวงศ์ (รก.)



0-2591-2471

0-2591-2471

0-2591-2471

0-2591-2471

-

08-1921-8297

08-1899-7293

06-5936-0533

08-9225-8475

06-5936-0534

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
 ว่าง

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นางสาวปัทมา  แสงสะอาด

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นายวรพจน์  เปรมฤดี

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายสุทธะวิชญ์  เล็กเลอสินธุ์

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายอุดร  อึงเสนาะ

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่
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99จังหวัดนนทบุรี

0-2580-0711

0-2580-0730 
0-2580-0730 
0-2580-0730

08-9203-0393 
06-1392-0404 
08-9203-3987

0-2580-0752

0-2580-0740

08-9203-0432

08-9203-4190

08-1174-6592

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นางนิศากร  วิศิษฏ์สรอรรถ   
นางสาวอโรชา  นันทมนตรี  
นายอภิชัย  อร่ามศรี

l ปลัดจังหวัด   
นายชาญชัย  ศรศรีวิชัย

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นางระวีพรรณ  แก้วเพียงเพ็ญ

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจงัหวดันนทบุร ีชัน้ 3 ถนนรตัน�ธเิบศร์ ตำ�บลบ�งกระสอ อำ�เภอเมืองนนทบุร ีจงัหวดันนทบุร ี11000                                                                                       
โทรศัพท์  0-2591-2471  โทรส�ร  0-2591-2474                                                               

E-mail  :  nonthaburi@disaster.go.th, nonthaburi_dpm@hotmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดนนทบุรี

0-2591-2471 08-9969-6739
l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายกร  พันธุเสน (รก.)



0-7353-2132

0-7353-2132

0-7353-2132

0-7353-2132

-

-

08-9969-6740

-

09-8078-9768

06-4953-9559

08-1921-8352

08-4965-6985

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นางสาววิภารัตน์  อร่ามเรือง

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
 ว่าง

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นางสาวกนกรัตน์  รัตนพันธ์

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายนิอิสมะแอล  มุหะ

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายชูศักดิ์  พรหมจันทร์

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายกิตติพนธ์  วุฒิวงศ์

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

100

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

จังหวัดนร�ธิว�ส

0-7364-2678

0-7364-2676 
0-7364-2677 
0-7364-2683

08-9203-2008 
08-9203-2001 
08-9203-0275

0-7364-2636

0-7364-2642

08-9203-2531

08-9203-3239

08-9979-9838

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายไพโรจน์  จริตงาม   
นายบุญพาศ  รักนุ้ย   
นายชินวุฒิ  ขาวสําลี   

l ปลัดจังหวัด   
นายปรีชา  นวลน้อย

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายกฤษณนันท์  กําไร

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายเจษฎา  จิตรัตน์

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจงัหวดันร�ธวิ�ส ถนนศูนยร์�ชก�ร ตำ�บลโคกเคยีน อำ�เภอเมอืงนร�ธิว�ส จงัหวดันร�ธวิ�ส 96000                                                                                    
โทรศัพท์ / โทรส�ร 0-7353-2132, 0-7353-2134                                                                          
E-mail  :  dpm_narathiwat@hotmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดนร�ธิว�ส



0-5471-6016

0-5471-6016

0-5471-6016

0-5471-6174

0-5471-6175

-

08-9969-6741

08-1921-8409

-

08-6118-6779

09-7928-8997 
08-7189-6591

-

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นางสุวรรณา  ฉัตรทอง (รก.)

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
 ว่าง

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
 ว่าง

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายถนอม  เขียวษา

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายจําเนียร  พรมมี

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายทรงศักดิ์  ฉลาดพงศ์พันธ์

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่
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0-5471-6448

0-5471-6445  
0-5471-6446 
0-5471-6406

08-9203-1685 
06-1421-1001 
08-9203-1640

0-5471-6386

0-5471-6411

08-9203-0416

08-9203-4162

08-9956-9717

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต  
นายนิวัฒน์  งามธุระ   
นายชัยนรงค์  วงศ์ใหญ่  

l ปลัดจังหวัด   
นายวิศิษฐ์  ทวีสิงห์

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายวีรพงศ์  ฤทธิ์รอด

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายนิพันธ์  บุญหลวง

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

102 หมูท่ี่ 11 ถนนน่�น - พะเย� ตำ�บลไชยสถ�น อำ�เภอเมืองน่�น จังหวัดน่�น 55000                                                                                         
โทรศัพท์ / โทรส�ร  0-5471-6174                                                                                

E-mail  : dpm_nan@hotmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดน�่น



0-4249-2523

0-4249-2521

0-4249-2522

0-4249-2522

0-4249-2520

-

08-1921-8427

09-5668-9935

08-1921-8431

06-5936-0541

08-7218-9716

06-5936-0542

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นายโอภาส  บุญเติมนิติกุล

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นางสาวพรสวรรค์  ภิรมย์วงศ์

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นางสาวเบญจพร  เศรษฐสนิท

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายสุพิน  แสงมาตร

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายสัญญา  วงศ์พงศ์คํา

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายโสภณ  เจริญพร

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

102

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

จังหวัดบึงก�ฬ

0-4249-2444

0-4249-2447 
0-4249-2446

08-9203-1860 
08-9203-1046

0-4249-2248

0-4249-2510

08-9203-0471

06-2892-3825

08-1859-7920

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายธาตรี  บุญมาก   
นายนฤชา  โฆษาศิวิไลซ์

l ปลัดจังหวัด   
นายวราดิศร  อ่อนนุช

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายสมหวัง  อารีย์เอื้อ

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายสนิท  ขาวสอาด

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจงัหวดับงึก�ฬ ชัน้ 3 ถนนบงึก�ฬ - นครพนม ตำ�บลบงึก�ฬ อำ�เภอเมอืงบงึก�ฬ จงัหวัดบงึก�ฬ 38000                                                                                       
โทรศัพท์  0-4249-2521-3  โทรส�ร  0-4249-2521                                                               

E-mail : buengkan@disaster.go.th                     

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดบึงก�ฬ
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0-4466-6556-9

0-4466-6559

0-4466-6559

0-4466-6556

0-4466-6557

-

08-9969-6742

08-9847-0812

08-1921-8426

08-6075-7276

09-8645-8088

06-5936-0540

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ        
นายชัชวาล  ภาณุสกุล

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นางบังอร  ยอดสะเทิ้น

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นายฐิติพันธ์  แตะกระโทก

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายฤทธิชัย  ธรรมแสง

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายธนวัฒน์ชัย  พานนาคมงคล

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายสัญญ์ธวัชช์  ริ้วเหลือง

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

จังหวัดบุรีรัมย์

0-4466-6563

0-4466-6575 
0-4466-6585 
0-4466-6565 
0-4466-6667

08-9203-2099 
08-9203-2084 
08-9203-2118 
06-5965-7569

0-4466-6567

0-4466-6500

08-9202-3377

08-9203-4064

08-9280-9853

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายดํารงชัย  เนรมิตตกพงศ์  
นายไชยวัฒน์  จุนถิระพงศ์   
นายอนุพงศ์  สุขสมนิตย์   
นายอังกูร  ศีลาเทวากูล

l ปลัดจังหวัด   
นายปราชญา  อุ่นเพชรวรากร

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายสิงหชัย  ผ่องบุรุษ

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายธัชกร  หัตถาธยากูล

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3 ตำ�บลเสม็ด อำ�เภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  31000                                                                                      
โทรศัพท์ / โทรส�ร  0-4466-6556-9                                                                           
E-mail  :  ddpmbur@gmail.com 

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดบุรีรัมย์



0-2581-7120

0-2581-7120

0-2581-7120

0-2581-7120

0-2581-7120

0-2567-6000

08-9969-6743

08-1921-8453

-

06-5936-0543

09-5556-0555  

06-5936-0544

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นางสาวสิริลักษณ์  จันทรเกตุ

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
 ว่าง

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นางสาวยุพาพร  สังข์ธรรม

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
ว่าที่ร้อยตรี สุรพงศ์  พรมชา

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายสราวุธ  กลิ่นกุสุม

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายอภิวัฒน์  เลาหวัฒน์

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

104

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

จังหวัดปทุมธ�นี

0-2581-5658

0-2581-6770            
0-2581-7044 
0-2581-3548

09-8010-2022 
09-9646-3916      
08-6977-2913    

0-2581-6038

0-2581-6673

06-5950-5772

08-9203-4208

08-1174-6593

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายสุพจน์  รอดเรือง ณ หนองคาย  
นายจรูญศักดิ์  สิงหเดช   
นายพงศธร  กาญจนะจิตรา

l ปลัดจังหวัด   
นายดรณ์  สมิตะเกษตริน

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นางสาวธนียา  นัยพินิจ

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจังหวัดปทุมธ�นี ถนนปทุมธ�นีเฉลิมพระเกียรติ ตำ�บลบ�งปรอก อำ�เภอเมืองปทุมธ�นี           
จังหวัดปทุมธ�นี 12000  โทรศัพท์  0-2581-7120  โทรส�ร  0-2581-7122                                                             

สื่อส�ร สป. 13619  E-mail  :  pathum-dpm@hotmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดปทุมธ�นี
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0-3260-4570

0-3260-2061

0-3260-2061

0-3260-4572

0-3260-4571

0-3251-1666

08-9969-6744

-

08-1921-8462

-

06-5530-6924 
08-0431-4917

06-5936-0546

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ        
 ว่าง

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายกิตติศักดิ์  บริบูรณ์เกษตร

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นางพิมพ์ฤดี  มณีสุข  ด้วงชู 

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
 ว่าง

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายปรีชา  อยู่ฟุก

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายเดชา  เรืองอ่อน

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

0-3261-1028

0-3261-1182 
0-3260-4607 
0-3261-1182 
0-3260-4607

06-9203-2355 
08-1643-2979      

-                         
- 

0-3260-1484

0-3260-2353

08-9203-2369

08-9203-4213

08-9254-8720

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายพรหมพิริยะ  กิจนุสนธิ์   
นายชาตรี  จันทร์วีระชัย   
นายศิริศักดิ์  ศิริมังคะลา   
นางสาวชไมพร  อําไพจิตร

l ปลัดจังหวัด   
นายกิตติพงศ์  สุขภาคกุล

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นางกัลยารัตน์  นิลอ่อน

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
ดร. พัลลภ  สิงหเสนี

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

65 ถนนสุขใจ ตำ�บลประจวบคีรีขันธ์ อำ�เภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000                                                                              
โทรศัพท์ / โทรส�ร  0-3260-2061                                                                               

E-mail  :  dpmprachuap77@gmail.com             

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



0-3745-4416-20

0-3745-4416-20

0-3745-4416-20

0-3745-4416-20

0-3745-4419

-

08-9969-6745

08-1921-8470

-

06-5936-0547

06-5936-0548

08-1827-3715

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นางสาวเนตรชนก  บึกบัน

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
 ว่าง

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นางสาวสมจิตรา  ศานติศิรา

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
ว่าที่ร้อยตรี  ทนงศักดิ์  สุวรรณเตมีย์

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายกําพล  ภู่มณี

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นางมาละนี  จินดารัตน์

106

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

จังหวัดปร�จีนบุรี

0-3745-4000

0-3745-4001 
0-3745-4002

08-9201-7799 
08-5660-2264

0-3745-4004

0-3745-4010

08-9201-5511

08-9201-8844

08-9245-0165

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายรณรงค์  นครจินดา  
นายบัญชา  เชาวรินทร์

l ปลัดจังหวัด   
นายพงษ์สิทธิ์  เนื่องจํานงค์

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นางจารุณี  วายลม

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจังหวัดปร�จีนบุรี ตำ�บลไม้เค็ด อำ�เภอเมืองปร�จีนบุรี จังหวัดปร�จีนบุรี 25230                                                                                     
โทรศัพท์  0-3745-4416-20  โทรส�ร  0-3745-4420                                                           

E-mail  :  phachinburi@disaster.go.th

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดปร�จีนบุรี
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 0-7333-7145  
0-7333-3208-9

0-7333-7145

0-7333-7145

0-7333-7145

0-7333-7145

-

08-9969-6746

-

06-5936-0549 
08-4193-7707

06-5936-0551 
08-4632-0224

08-1921-8472 
08-9654-2263

08-9293-6681

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นางสาวชฎาภรณ์  ราชแก้ว

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
 ว่าง

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นางสาวอักษรา  มะยาแม

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายเอกชัย  จันทรัตน์

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายยาดี  ดือราแม

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายกาส  เส็นโต๊ะเย็บ

จังหวัดปัตต�นี

0-7333-5917

0-7333-7671 
0-7334-9516    
0-7334-9254

08-9203-2283 
08-9203-4065 
06-9203-4190 
08-9203-1044

08-9203-0436 
08-9876-6530

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายสมนึก  พรหมเขียว   
ว่าที่ร้อยตรี  ตระกูล  โทธรรม  
นายนิติ  วิวัฒน์วานิช

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายราชิต  สุดพุ่ม

0-7333-1154

0-7334-9460

08-9203-2122

08-9979-9839
l ปลัดจังหวัด   
นายณัฐกฤช  สิทธิโอสถ

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายชูชีพ  ธรรมเพชร

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจงัหวดัปัตต�นี (อ�ค�ร 3 ชัน้ 1) ถนนเดช� ตำ�บลสะบ�รงั อำ�เภอเมอืงปัตต�นี จงัหวัดปตัต�นี 94000                                                                                      
โทรศัพท์  0-7333-7145,  0-7333-3208-9  โทรส�ร  0-7333-3208-9                                       

E-mail  :  pattani@disaster.go.th                               

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดปัตต�นี



108

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

0-3533-5210

0-3533-5210

0-3533-5210

0-3533-5798

0-3533-5161

-

08-9969-6747

08-3546-4846

08-1921-8513

06-5936-0553

09-8868-8389

06-5936-0552

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นางสาวมาริน  ไฝสอาด

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นางสาวมนัสฐนันท์  มงคลร้อย

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นางสาวกัญชภัค  สุขเพ็ชรี

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นางสาวพรพิมล  พลตรี

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายสังวาลย์  แรมจบก

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายสันต์  สร้อยแสง

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

จังหวัดพระนครศรีอยุธย�

0-3533-6536

0-3533-6577  
0-3533-5693            
0-3533-5920 
0-3533-6538

08-9203-2446 
06-3237-7788 
06-5965-7570 
08-9203-2471

08-9203-0446

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายพรพจน์  บัณฑิตยานุรักษ์ 
นางสาวนุชนาถ  ประทีปธีรานันต์ 
นางสรัลพัชร  ประโมทะกะ   
นายสมศักดิ์  เจริญไพฑูรย์

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายภานุ  แย้มศรี

0-3533-6647

0-3533-6630

08-9203-4229 

08-9901-9730
l ปลัดจังหวัด   
นายประทีป  การมิตรี

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายดํารงค์ศักดิ์  ยอดทองดี

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจังหวัดพระนครศรีอยุธย� ถนนส�ยเอเชีย ตำ�บลคลองสวนพลู อำ�เภอพระนครศรีอยุธย�                         
จังหวัดพระนครศรีอยุธย� 13000                                                                           

โทรศัพท์ / โทรส�ร  0-3533-5210,  0-3533-5798  E-mail  :  poproaya@hotmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดพระนครศรีอยุธย�
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0-5444-9644

0-5444-9644

0-5444-9644

0-5444-9644

0-5444-9646

0-5444-9644

08-9969-6748

08-3573-3456

08-1921-8528

06-5936-0554

08-6923-6195

08-1179-5764

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นางสาวสุมารินทร์  ว่องสุรีย์

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายธีรเดช  ขัติยะ

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นางสาวสุมารินทร์  ว่องสุรีย์

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายกัมพล  ขัดเป็ง

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายอาทิตย์  มานัสสา

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายณรงค์  อินโส

จังหวัดพะเย�

0-5444-9555

0-5444-9519  
0-5444-9590

08-9203-3966 
06-1412-1441

0-5444-9589

0-5444-9631

08-9201-9955

08-9203-4236

08-9956-9719

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายพินิจ  แก้วจิตคงทอง  
นายชุติเดช  มีจันทร์

l ปลัดจังหวัด   
นายเทวา  ปัญญาบุญ

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด     
วา่ทีเ่รอือากาศตร ีสมภพ  โชตษิฐยางกูร

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายโชคดี  อมรวัฒน์

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจังหวัดพะเย� (หลังเก่�) ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน ตำ�บลบ้�นต๋อม อำ�เภอเมืองพะเย�                
จังหวัดพะเย� 56000  โทรศัพท์  0-5444-9644  โทรส�ร  0-5444-9588                                                         

สื่อส�ร สป. 26605   E-mail  :  disaster_phayao@hotmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดพะเย�

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

0-7646-0607

-

0-7646-0600

0-7646-0738

0-7646-0607

-

08-9969-6749

08-1921-8529

-

06-5936-0558

06-5936-0560

-

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นางสาวอุไรวรรณ  หนิหมาน

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
 ว่าง

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นางสุดารัตน์  ก๋งเม๋ง

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายอมรเทพ  ปรีคํา

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
 ว่าง

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายสงบ  สะโตน (รก.)

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

จังหวัดพังง�

0-7648-1450

0-7648-1521 
0-7648-1522

08-9203-1526 
08-1859-7763

0-7648-1423

0-7648-1452

08-9203-0451

08-9203-4245

08-9973-9819

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายบุญเติม  เรณุมาศ   
นายธรรมนูญ  ศรีวรรธนะ  

l ปลัดจังหวัด   
นายนพสิทธิ์  อุดมสุวรรณกุล

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นางสาวภัทรกันยา  ชูวงศ์

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายจําเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

56 / 13 หมู่ที่ 3 ตำ�บลถำ�้นำ�้ผุด อำ�เภอเมืองพังง� จังหวัดพังง� 82000                                                                                      
โทรศัพท์  0-7646-0607  โทรส�ร  0-7646-0607,  0-7646-0600                                     

สื่อส�ร สป. 67398   E-mail  :  ddpmpna@hotmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดพังง�
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0-7461-7046

0-7461-7046

0-7461-7046

0-7461-7046

0-7461-7046

-

08-9969-6750

08-8790-8452

08-1921-8535

06-5936-0568

06-5936-0563

08-1096-3495

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นางประภาพร  แก้วเอียด

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นางสาววาสิฏฐี  สาระพงศ์

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นางจุไรภรณ์  บุษรารัตน์

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ    
นายประสิทธิ์  ทองอ่อน

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นางสาวบุญมา  วงศ์ดวงผา

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายอาชวงศ์  สาริพัฒน์ (รก.)

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

จังหวัดพัทลุง

0-7461-3012

0-7461-4044 
0-7461-1593

08-9203-3489 
08-9203-1746

0-7461-4062

0-7461-3013

08-9203-0467

08-9203-4246

08-9979-9837

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นางปราณี  รัตนประยูร   
นายฉัตรชัย  อุสาหะ
l ปลัดจังหวัด   
นายพลรัช  รองเลื่อน

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายอภิชาติ  สาราบรรณ์

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจังหวัดพัทลุง ถนนร�เมศวร์ ตำ�บลคหู�สวรรค์ อำ�เภอเมอืงพัทลุง จังหวดัพัทลุง 93000                                                                                     
โทรศัพท์ / โทรส�ร  0-7461-1652, 0-7461-7046                                                             

E-mail : ddpmptl.93000@gmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดพัทลุง



0-5661-6068

0-5661-5932

0-5661-5932

0-5661-6068

0-5661-5932

-

08-9969-6751

06-5562-9141

08-9552-4288

08-1675-4912

08-1445-1984

09-5638-8458 

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ       
นางปิยมาศ  พวกน้อย

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นางสาวอัญชลี  พันธุ์ปัญญา

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นางสาวสุภัชชญา  ใจเพชร

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายกุศล  ศรีเสมอ

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายการุณ  คงคะชาติ

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นางรติฬส  พ่วงพร้อม
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

จังหวัดพิจิตร

0-5661-1034

0-5661-2444 
0-5661-1722

08-1859-2699 
08-9203-1985

0-5661-2319

0-5661-1054

08-9203-0455

08-9203-4257

08-9961-8638

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายพยนต์  อัศวพิชยนต์   
นายชูศักดิ์  ชุนเกาะ  

l ปลัดจังหวัด   
นายสิงหราช  วงษ์เสงี่ยม

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นางบุษราคัม  หวังศิริจิตร

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายรังสรรค์  ตันเจริญ

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

197 หมู่ที่ 1 ถนนพิจิตร - ตะพ�นหิน ตำ�บลท่�หลวง อำ�เภอเมอืงพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000                                                                                     
โทรศัพท์  0-5661-5932  โทรส�ร  0-5661-6048                                                             

E-mail  :  dpm_pch@hotmail.co.th,  dpm0819218543@gmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดพิจิตร
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0-5523-0398

0-5523-0398

0-5523-0398

0-5523-0398

0-5523-0394

0-5526-2524

08-9969-6752

09-2424-7495

08-1921-8554

06-5936-0571

08-1953-8961

06-5936-0572

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นายปรีชาลักษณ์  อภิรัฐเอกกุญช์

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายวารินทร์  เจริญทรัพย์

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นายจักริน  ไชยสิน

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายปุณพจน์  ธีร์ธรรมคุณ

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายชินนะ  คชนิล

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นางเนาวรัตน์  เอกภาพันธ์

จังหวัดพิษณุโลก

0-5524-6336 
0-5525-2012

0-5525-1146 
0-5525-8651 
0-5525-8023

08-9203-4039 
08-9203-2805 
08-9203-2713

08-9203-4006

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายสมเกียรติ  พูลสุขเสริม   
นายศักดิ์ชัย  คุณานุวัฒน์ชัยเดช 
นายพิศิษฐ์  กิจบุญอนันต์

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายรณชัย  จิตรวิเศษ

0-5525-8947

0-5524-5718

08-9202-3366

08-9961-8637
l ปลัดจังหวัด   
นายชูศักดิ์  รู้ยิ่ง

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นางสาวสรินรัตน์  เกิดสกุลรุ่งโรจน์

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจงัหวดัพิษณโุลก (หลงัเก่�) ชัน้ 3 ถนนวงัจันทน ์ตำ�บลในเมอืง อำ�เภอเมอืงพิษณโุลก จงัหวดัพิษณโุลก 65000                                                                                 
โทรศัพท์  0-5523-0394, 0-5523-0398  โทรส�ร  0-5523-0398                                          

สื่อส�ร สป. 20407   E-mail  :  phitsanulok@disaster.go.th                                        

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดพิษณุโลก



0-3242-6230

0-3242-6230

0-3242-8277

0-3242-6230

0-3242-6230

-

08-9969-6753

08-1268-3508

08-1921-8573

06-5936-0573

06-5936-0574

08-9240-1526

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นางสาววัลภา  ชูชม

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
 ว่าง

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นายคมน์วิศว์  อินธิแสง

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายทวี  เข็มกลัด

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายสมปอง  แสนสุข

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายวิรัช  เพ็ญจันทร์

114

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

จังหวัดเพชรบุรี

0-3242-5373

0-3242-7070 
0-3242-5779 
0-3270-6133

08-9203-2822 
08-9203-2831 
06-5965-7584

0-3242-5573

0-3242-5140

08-9203-0457

08-9203-2831

08-9254-8719

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายณัฐวุฒิ  เพ็ชรพรหมศร   
นางวันเพ็ญ  มังศรี   
นางสาวเอกรัตน์  นาคาคง

l ปลัดจังหวัด   
นายชนพหล  ส่งเสริม

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายองครักษ์  ทองนิรมล

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่�) ชั้น 2 ถนนร�ชวิถี ตำ�บลคลองกระแชง อำ�เภอเมืองเพชรบุรี                                 
จังหวัดเพชรบุรี 76000  โทรศัพท์  / โทรส�ร  0-3242-6230                                                                         
สื่อส�ร สป. 63535   E-mail  :  peet.dpm59@gmail.com                                                  

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดเพชรบุรี

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่
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0-5672-9791

0-5672-9793

0-5672-9793

0-5672-9795

0-5672-9794

0-5692-5115

08-9969-6754

08-1921-8576

08-1921-8576

06-5936-0575

08-1039-8247

08-1921-8576

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นางสาวลําดวน  แก้วเพ่ิม

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
 ว่าง

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นายวิสิทธิ์  สันขะหรี

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
 ว่าง

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายชาญชัย  แสงพันตา

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายปรเมศวร์  ยศปัญญา

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

จังหวัดเพชรบูรณ์

0-5672-9777-8

0-5672-9788 
0-5672-9789 
0-5672-0020 
0-5672-9733

08-9203-2854                  
08-9203-2855 
08-9897-9299 
06-1397-1661

08-9203-0458

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายนิเวศน์  หาญสมุทร์  
นายณรงค์ศักดิ์  หอมมาลัย 
นายชัชวาลย์  เบญจสิริวงศ์  
นายสืบพงษ์  นิ่มพูลสวัสดิ์

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายกฤษณ์  คงเมือง

0-5672-9752

0-5672-9759

08-9203-4069

08-9961-8639
l ปลัดจังหวัด   
นายเสรี  หอมเกษร

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
จ่าเอกจิรวัตร์  มณีโชติ

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 5 อ�ค�ร 2 ถนนสระบุรี - หล่มสัก ตำ�บลสะเดียง อำ�เภอเมืองเพชรบูรณ์              
จังหวัดเพชรบูรณ์  67000  โทรศัพท์  0-5672-9791-5  โทรส�ร  0-5672-9792                                                       

สื่อส�ร สป. 17424   E-mail  :  ddpmphetchabun@gmail.com                                                

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดเพชรบูรณ์



0-5453-3680

0-5453-3680

0-5453-3680

0-5453-3680

0-5453-3680

0-5451-1060

08-9969-6755

08-9148-9096

08-1921-8592

06-5936-0577

06-5936-0578

06-1792-5123

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ       
นางสุภาภรณ์  แก้วใจวงค์

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นางสาวรําพู  จันต๊ะปะตุ

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นายอนุสรณ์  สวนจักร

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ    
นางสาวธัญจิรา  จันต๊ะปะตุ

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายผดุงเกียรติ  เอื้อระพีกุล

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายครรชิต  ชมภูแดง (รก.)

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

116

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

จังหวัดแพร่

0-5451-1036

0-5451-1779 
0-5451-1606

08-9203-0423 
08-9203-0465

0-5452-3422

0-5451-1038

08-9203-0526

06-5526-2275

08-9256-9720

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายวรญาณ  บุญณราช   
นายวิเชียร  อนุสาสนนันท์

l ปลัดจังหวัด   
นายสุรพล  วงศ์สุขพิศาล

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายชัยพล  ภูต้องลม

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายสมหวัง  พ่วงบางโพ

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจังหวัดแพร่ อ�ค�ร 2 ชั้น 3 ตำ�บลในเวียง อำ�เภอเมอืงแพร่ จังหวัดแพร่ 54000                                                                                        
โทรศัพท์  0-5453-3680  โทรส�ร  0-5452-2513                                                          

สื่อส�ร สป. 21737   E-mail  :  dpm_phrae@hotmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดแพร่
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0-7621-8444

0-7621-8444

-

0-7621-8444

0-7621-8444

0-7621-8444

08-9969-6756

08-1921-8624

-

06-5936-0579

08-9473-4021

06-5936-0580

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ       
นางสาวภัสทรียา  คุ้มบ้าน

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
 ว่าง

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นายปรีดี  เอ้งเส้ง

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายมงคล  เต็มรัตน์

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายประทีป  พูลสวัสดิ์  

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายอุดมพร  กาญจน์

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

จังหวัดภูเก็ต

0-7621-1101

0-7621-2730 
0-7635-4396 
0-7622-2803

08-9203-2606 
08-9103-1805 
08-9203-4070 

08-9203-0451

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายพิเชษฐ์  ปาณะพงศ์  
ว่าที่ร้อยตรีวิกรม  จากที่   
นายปิยพงศ์  ชูวงศ์

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายณรงค์  วุ่นซิ้ว

0-7621-6101

0-7662-4822

08-9203-3010

08-9973-9820
l ปลัดจังหวัด   
นายอานุภาพ  รอดขวัญ  ยอดระบํา

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายเถลิงศักดิ์  นุชประหาร

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจงัหวดัภเูกต็ (หลงัใหม่) ชัน้ 1 ถนนนรศิร ตำ�บลตล�ดใหญ ่อำ�เภอเมืองภเูกต็ จงัหวดัภเูกต็ 83000                                                                                        
โทรศัพท์  0-7621-8444  โทรส�ร  0-7621-8409                                                           

สื่อส�ร สป. 68020   E-mail  :  phuketdisaster@gmail.com                                                 

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดภูเก็ต



0-4377-7774

0-4377-7774

0-4377-7774

0-4377-7773

0-4377-7314

-

08-9969-6757

08-1871-7367

08-1871-7367

08-2838-6481

09-5605-8381

-

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นางสาวสุดตา  ไตยวรรณ

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
 ว่าง

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นายปิยะ  ดอนลาดลี

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
ว่าที่ร้อยตรี  รังสรรค์  ชินภักดี 

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
 ว่าง

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
ร้อยตํารวจเอก ตนุพล  พันธ์สวัสดิ์

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

118

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

จังหวัดมห�ส�รค�ม

0-4377-7666

0-4377-7532            
0-4377-7282 
0-4377-7493

08-9202-6677 
08-9203-1410 
08-9202-4314

0-4377-7623

0-4377-7309

08-9897-9284

08-9203-4055

08-9569-9852

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายธัญญวัฒน์  ชาญพินิจ   
นายธรรมนูญ  แก้วคํา   
นายวิวัฒน์  อินทร์ไทยวงศ์

l ปลัดจังหวัด   
นายอนุพงษ์  คําภูแก้ว

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นางสาวปราณี  วงศ์บุตร

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจังหวัดมห�ส�รค�ม ชั้น 2 ถนนเลี่ยงเมืองมห�ส�รค�ม - ร้อยเอ็ด ตำ�บลแวงน่�ง                
อำ�เภอเมืองมห�ส�รค�ม จังหวัดมห�ส�รค�ม 44000                                                      

โทรศัพท์  0-4377-7314,  0-4377-7773-4  โทรส�ร 0-4377-7314,  0-4377-7773-4                                                           
E-mail  :  mkm777314@gmail.com   

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดมห�ส�รค�ม
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0-4263-3101  
0-4261-5383

0-4263-3101  
0-4261-5383

0-4263-3101  
0-4261-5383

0-4263-3101  
0-4261-2243

0-4263-3101  
0-4261-5383

-

08-9969-6758

08-9627-7503

08-7307-6677

08-1872-6491

-

-

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นางสาวกนกวรรณ  พังแสงสุ

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายวีระพล  เทพากรณ์

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
 ว่าง

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายพิรมย์  เทพคําราม

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
 ว่าง

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายกฤษณ์  แก้วทองหลาง

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

จังหวัดมุกด�ห�ร

0-4261-1114

0-4261-2169 
0-4261-2169 
0-4261-2169

06-3268-4789

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายบุญช่วย  น้อยสันเทียะ  
นายเชวงศักดิ์  พลเยี่ยม   
นายบุญเรือง  เมฆฉิม

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายวีระชัย  นาคมาศ

0-4261-1330

0-4261-1403

08-9203-2898

08-9569-9853
l ปลัดจังหวัด   
นายเอกราช  มณีกรรณ์

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นางสาวอสิตรา  รัตตะมณี

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

อ�ค�รสื่อส�ร ถนนวิวิธสุรก�ร ข้�งศ�ล�กล�งจังหวัด (หลังใหม่) ตำ�บลมุกด�ห�ร อำ�เภอเมืองมุกด�ห�ร                                       
จังหวัดมุกด�ห�ร 49000                                                                                    

โทรศัพท์ / โทรส�ร 0-4263-3101, 0-4261-2243,  0-4261-5383                                              
สื่อส�ร สป. 49221-2   E-mail  :  ddpmmuk@hotmail.com                                                   

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดมุกด�ห�ร

08-9203-4020 
08-9203-4024 
06-1397-0303



0-5361-4215

0-5361-4424

0-5361-4424

0-5361-4213

0-5361-4212

0-5361-5992

08-9969-6759

09-9268-2242

08-1921-8648

06-5936-0585

06-5936-0586

06-2397-3780

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นายธนวัฒน์  เทียนแท้

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายสายัณห์  กาวีวงศ์

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นางสุดาวดี  ใจหล้า

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
ว่าที่พันตรี  เลิดชาย  ข่ายทอง

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายเฉลิม  ซอนคํา

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายเรืองฤทธิ์  ผลดี

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

120

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

0-5361-2158

0-5361-2242 
0-5361-2012

08-9203-3065 
08-9203-4291

0-5361-2156

0-5361-2198

08-9203-0465

08-9203-4292

08-9956-9718

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายศิริวัฒน์  บุปผาเจริญ  
นายชนก  มากพันธุ์

l ปลัดจังหวัด   
นายชนาธิป  เสมแย้ม

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายบํารุง  สังข์ขาว

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายสิธิิชัย  จินดาหลวง

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

175 หมู่ที่ 8 ตำ�บลป�งหมู อำ�เภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000                                                                                
โทรศัพท์ / โทรส�ร  0-5361-4313                                                                               

E-mail  :  maehongson@disaster.go.th

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดแม่ฮ่องสอน



0-4571-2244

0-4571-5473

0-4571-2244

0-4571-5474

0-4571-5475

-

08-9969-6761

08-9629-4912

08-1921-8652

06-5936-0587

06-5936-0588

08-7369-5936

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ        
นายวรวุฒิ  พละบุตร

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นางนันทิญา  พูลทวี

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นายบุญจันทร์  บาระชล

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายวิเศษ  ปรีแผ้ว

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายสงวนศักดิ์  ยางก้อน

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นางแสงเสน่ห์  เกษกระทุ่ม (รก.)

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่
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121จังหวัดยโสธร

0-4571-2672

0-4571-2844  
0-4571-2966

08-9203-3090 
08-9203-3122

0-4571-4211

0-4571-2673

08-9203-0028

08-9203-4293

08-9280-9856

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายสมเพชร  สร้อยสระค ู  
นายสุวัฒน์  เข็มเพชร

l ปลัดจังหวัด   
นายชัยวัฒน์  ชัยเวชพิสิฐ

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายไกร  เอี่ยมจุฬา

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายชลธี  ยังตรง

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ถนนศ�ล�กล�ง 3 ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000                                                                                      
โทรศัพท์ / โทรส�ร  0-4571-2244                                                                                

E-mail  :  yasothon@disaster.go.th, disaster35000@gmail.com 

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดยโสธร
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

0-7320-3559

0-7320-3562-4

0-7320-3564

0-7320-3562

0-7320-3560

0-7337-8272

08-9969-6762

06-5359-6538

08-1921-8658

08-1191-9339

08-1957-2123

08-4123-7823

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นางศศิเพ็ญ  บัวเพชร

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายธวัชชัย  เลิศไกร 

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นายสมเพียร  มะโซะ

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
 ว่าง 

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายอภัย  ไชยชาญ

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายวีรวัฒน์  ศิริกุลพิพัฒน์

จังหวัดยะล�

0-7321-2002

0-7321-1694                         
0-7321-2321 
0-7320-3788

08-9203-3216 
08-9203-2001 
08-8399-3168

08-1903-6606

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายวรเชษฐ  พรมโอภาษ  
นางพาตีเมาะ  สะดียาม ู  
นายธีรุตม์  ศุภวิบูลย์ผล

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายชัยสิทธิ์  พานิชพงศ์

0-7321-1058 
0-7322-1014

0-7321-2003

08-9203-4071

08-9979-9842
l ปลัดจังหวัด   
นายก้องสกุล  จันทราช

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นางสาวธัญรัศม์  ไตรพันธ์รัชตะ

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจังหวัดยะล� อ�ค�ร 2 ชั้น 3 ถนนสุขย�งค์ ตำ�บลสะเตง อำ�เภอเมืองยะล� จังหวัดยะล� 95000                                                                                          
โทรศัพท์  0-7320-3564  โทรส�ร  0-7320-3562-3                                                          

E-mail  :  dpm12_yala@hotmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดยะล�
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0-4351-3097

0-4351-3097

0-4351-3097

0-4351-2955

0-4351-5139

0-4350-1929

08-9969-6763

08-1921-8660

08-1921-8660

08-9777-4993

08-6220-4978

08-1052-8450

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นายคมเพชร  สีดามาตร์ 

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
 ว่าง 

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นายสุทธิพงศ์  ทัศนโพธิ์ 

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายสมชัย  สุมหิรัญ

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายชนะชาญ  ศรีปัญญา

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายเกรียงไกร  จิตธรรม

จังหวัดร้อยเอ็ด

0-4351-1706

0-4351-1352 
0-4351-9395 
0-4351-4610

08-9203-3791 
08-9203-4014 
08-9203-4051

08-9203-0464

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายเธียรชัย  พุทธรังษี  
นายชนาส  ชัชวาลวงศ์   
นายสมชัย  คล้ายทับทิม

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายชยันต์  ศิริมาศ

0-4351-9165

0-4351-1601

08-9203-0836

08-9569-9854
l ปลัดจังหวัด   
นายชูศักดิ์  ราชบุรี

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายสนอง  ดลประสิทธิ์

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 3 ถนนเทว�ภิบ�ล ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000                                                                                      
โทรศัพท์  0-4351-3097, 0-4351-2955  โทรส�ร  0-4351-3097                                              

E-mail  :  ddpm101@hotmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดร้อยเอ็ด



0-7780-0121

0-7780-0121

0-7780-0121

0-7780-0191

0-7780-0121

0-7780-0121

08-9969-6764

08-1921-8661

08-1921-8661

06-5936-0596

06-5936-0597

08-3692-2010

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
 ว่าง

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
 ว่าง

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นางฝ้าตีฮะ  ภักดี

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
จ่าเอก ณรงค์  ดํากุล

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายอรุณ  อภิรักษ์วรากร

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นางสําเนียง  มณีรัตน์

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

124

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

จังหวัดระนอง

0-7780-0111

0-7780-0114 
0-7780-0115  

08-9203-3469 
08-9203-4299

0-7780-0166

0-7780-0144

08-9203-0468

08-9203-4074

08-9973-9829

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายโชตินรินทร์  เกิดสม  
นายสมจิตร์  เขียนด้วง

l ปลัดจังหวัด   
นายบุญชัย  สมใจ

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นางสาวเบญจวรรณ  มีเผือก

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจงัหวดัระนอง ชัน้ 1 หมูท่ี ่3 ถนนเพชรเกษม ตำ�บลบ�งริน้ อำ�เภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง 85000                                                                                       
โทรศัพท์ / โทรส�ร  0-7780-0121,  0-7780-0191                                                                              

E-mail : ranong@disaster.go.th

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดระนอง
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0-3869-4129

0-3869-4129

0-3869-4129

0-3869-4129

0-3869-4129

-

08-9969-6765

06-5936-0600

08-1921-8665

08-1921-8665

08-1444-2638

06-5936-0598

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นายเจษฎา  สุนทรารชุน

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายตรีรัตน์  หนูแก้วขวัญ

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นางพรรณธิภา  นาสมใจ

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายตรีรัตน์  หนูแก้วขวัญ

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายกรี  ไพรสี

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายอัธยา  นวลอุทัย

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

จังหวัดระยอง

0-3863-4001  
0-3869-4002

0-3869-4003  
0-3802-9161 
0-3869-4004

08-9203-3498 
06-1390-8855 
08-9203-3519

08-9203-0469

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายยุทธพล  องอาจอิทธิชัย  
ว่าที่ร้อยตรี  พิรุณ  เหมะรักษ์ 
นายอนันต์  นาคนิยม

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายชาญนะ  เอี่ยมแสง

0-3869-4000

0-3869-4005

08-9203-4304

08-9245-0166
l ปลัดจังหวัด   
นายอินทรีย์  เกิดมณี

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นางสาวประภาศรี  พิษณุพงค์วิชชา

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศูนย์ร�ชก�รจังหวัดระยอง ชั้น 2 (มุขข้�ง) ถนนสุขุมวิท ตำ�บลเนินพระ อำ�เภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150                                                                                        
โทรศัพท์  0-3869-4129  โทรส�ร  0-3869-4134                                                               

E-mail  :  disaster_rayong@hotmail.com   

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดระยอง
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

0-3233-2571-3

0-3233-2571-3

0-3233-2571-3

0-3233-2571-3

0-3233-2571-3

-

08-9969-6766

08-1623-5074

08-1921-8673

06-5936-0601

08-9235-0663

06-5936-0602

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นางภาวดี  อุบลธรรม

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายณัฐวุฒิ  เบ็ญจสุรัตน์วงศ์  

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นางสาวรมณีย์  สบายใจ

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายสถิตย์  แก้วมณี

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายอนุตร  ปางพุฒิพงษ์ (รก.)

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

จังหวัดร�ชบุรี

0-3232-5855

0-3233-7896 
0-3231-5315 
0-3233-8996

08-9203-2707 
08-9203-0460 
06-1415-1331

08-9203-0401

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์   
นายประกอบ  วงศ์มณีรุ่ง  
นายพงษ์พันธ์  แสงสุวรรณ

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์

0-3233-7890

0-3233-7661  

08-9203-4073

08-9254-8729
l ปลัดจังหวัด   
นายไกรธวัช  ทินโสม

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นางปนัดดา  เพ็งแป้น

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจงัหวดัร�ชบรุ ี(หลงัเก�่) ชัน้ 2 ถนนอำ�เภอ ตำ�บลหน�้เมอืง อำ�เภอเมอืงร�ชบรุ ีจงัหวดัร�ชบรุ ี70000                                                                                      
โทรศัพท์  0-3233-2571-3  โทรส�ร  0-3233-2574-5                                                          

E-mail  :  dpmratchaburi429@hotmail.com                                                        

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดร�ชบุรี
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0-3677-0199 
0-3677-0200

0-3677-0199 
0-3677-0200

0-3677-0199 
0-3677-0200

0-3677-0199 
0-3677-0200

0-3677-0199 
0-3677-0200

-

08-9969-6768

08-1887-7366

09-0991-8557

06-5936-0603

08-1667-6234

08-9192-0772

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นางภัสสรา  ยอดสลุง

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นางพนิดา  ศรีธรรมา

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นายกฤษณ์  สงวนประเสริฐ

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายประสงค์  กล่ําชัย

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
ว่าที่ร้อยตรี  ณรงค์ฤทธิ์  ทองดี

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายภราดล  รุ่งโรจน์ธีระ

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

จังหวัดลพบุรี

0-3677-0162

0-3677-0147 
0-3677-0160 
0-3677-0139

08-9203-3819 
08-9203-0392  
08-5965-7582

06-3265-3186

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายศุภภิมิตร  เปาริก   
นายสุภกิณห์  แวงชิน   
นายวชิระ  เกตุพันธ์

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร

0-3677-0155

0-3677-0133

-

08-9901-9727
l ปลัดจังหวัด   
นายบรรลือ  ชูชาติ

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นางสุนีย์  บุษพันธ์

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจงัหวดัลพบรุ ีช้ัน 2 ถนนน�ร�ยณม์ห�ร�ช ตำ�บลทะเลชบุศร อำ�เภอเมืองลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุ ี15000                                                                                        
โทรศัพท์ / โทรส�ร  0-3677-0199,  0-3677-0200                                                        

สื่อส�ร สป. 19149   E-mail  :  dpmlri@hotmail.com                          

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดลพบุรี
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

0-5426-5074

0-5426-5074

0-5426-5074

0-5426-5074

0-5426-5074

-

08-9969-6769

08-6670-5215

08-1921-8693

06-5936-0605

06-1375-7411

06-5936-0607

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ        
นางสาวมุฑิตา  พรมประดิษฐ

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นางสาวณปภัช  ปัญญาศิริกุล

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นางสาวอุไรวรรณ  แก้วมูลคํา

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายพิเชษฐ์  เอกปาน

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายผดุง  ปัทม์แก้ว

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายชัยธวัช  ศิวบวร

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

จังหวัดลำ�ป�ง

0-5426-5001

0-5426-5002 
0-5426-0365 
0-5426-5003

08-9203-3842 
08-9203-3840 
06-1387-0202

08-2416-5941

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายสุรพล  บุรินทราพันธ์ ุ  
นายศรัณยู  มีทองคํา  
นายจําลักษณ์  กันเพ็ชร์

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร

0-5426-5069

0-5426-5006  

08-9203-4075

08-9956-9731
l ปลัดจังหวัด   
นายอนวัช  สัตตบุศย์

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
ว่าที่ร้อยตรี วีรยุทธ  นิรมานวิธุโรจน์

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจงัหวดัลำ�ป�ง ชัน้ 4 ถนนวชริ�วธุดำ�เนนิ ตำ�บลพระบ�ท อำ�เภอเมอืงลำ�ป�ง จงัหวดัลำ�ป�ง 52000                                                                                         
โทรศัพท์ / โทรส�ร  0-5426-5072–4                                                                       

สื่อส�ร สป. -   E-mail  :  lpg.dpm@hotmail.com                                                                                                               

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดลำ�ป�ง
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0-5356-3265

0-5356-2963

0-5356-2963

0-5356-3266

0-5356-2963

0-5355-3234 
0-5309-0109

08-9969-6770

08-3942-4238

08-1921-8705

06-5936-0609

08-6587-4279 
08-4372-4923 

06-5936-0608 
08-9854-0894

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นางสุภิชญ์  วังศรี

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายวรวิทย์  อินต๊ะใจ

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นายกิตษฎาพงค์   เพ่งพิศ

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
ว่าที่ร้อยตรี ธีระศักดิ์  วังศรี

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายปราโมทย์  วัฒนพันธ์ 

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายชาคร  ณ ลําปาง 

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

จังหวัดลำ�พูน

0-5351-1018

0-5351-1366 
0-5351-2363

08-9203-3866 
08-0086-9206

0-5356-0284

0-5351-1024

08-9203-0474

08-9203-4326

08-9956-9730

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายอนุพงศ์  วาวงศ์มูล  
นางสุภาพรรณ  หมั่นเจริญ

l ปลัดจังหวัด   
นายชาตรี  กิตติธนดิตถ์

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายบุญส่ง  ไชยมณี

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายวรยุทธ  เนาวรัตน์

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจังหวัดลำ�พูน ถนนอินทยงยศ อำ�เภอเมืองลำ�พูน จังหวดัลำ�พูน 51000                                                                                      
โทรศัพท์ / โทรส�ร  0-5356-2963                                                                          

สื่อส�ร สป. 28026   E-mail  :  lpn_lumphun@hotmail.com                                                                     

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดลำ�พูน
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

0-4281-1871

0-4286-1578

0-4286-1578

0-4286-1581

0-4286-1579

-

08-9969-6771

08-1921-8712

08-1921-8712

06-5936-0610

-

06-5936-0611

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
 ว่าง

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
 ว่าง

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นายรัชพล  พุฒิมา

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายจิรวัฒน์  จันทร์พานิชย์

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
 ว่าง

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายยศกร  สุขสอาด

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

จังหวัดเลย

0-4281-1683

0-4281-2554 
0-4286-1095 
0-4281-1116

08-9203-3956 
06-1416-0770 
08-9203-3892

08-9203-0475

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายโสภณ  สุวรรณรัตน ์  
นายผดุงศักดิ์  หาญปรีชาสวัสดิ์ 
นายณรงค์  จีนอํ่า

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายชัยธวัช  เนียมศิริ

0-4281-2142 

0-4281-1040

08-9203-4331

08-9569-9855
l ปลัดจังหวัด   
นายศิริวัฒน์  พินิจพานิชย์

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายชาญชัย  คงทัน

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

41 / 1 ถนนจรัสศรี ตำ�บลกุดป่อง อำ�เภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000                                                                                         
โทรศัพท์ / โทรส�ร  0-4281-1871                                                                               
E-mail  :  loei@disaster.go.th

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดเลย



สายด่วนนิรภัย 1784  l
  www.disaster.go.th

131

0-4561-2589

0-4561-7957

0-4561-7956

0-4561-2589

0-4561-7958

0-4561-2589

08-9693-9565 
08-9969-6772

08-1921-8764

-

06-5936-0612

08-1999-9810

06-5936-0613

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ       
นายประสิทธิ์  บุญเสนอ

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
 ว่าง

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นางสาวพัชรินทร์  ธุษาวัน

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นางสาวทิพวรรณ  ปัญญาคม

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายกรวิชญ์  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายบุญประสงศ์  นวลสายย์

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

จังหวัดศรีสะเกษ

0-4561-2919

0-4561-2939 
0-4562-2813 
0-4561-2384 
0-4561-1139

08-9203-3964 
08-9203-3959 
08-9203-3961 
06-5965-7573

08-9203-0477 
08-9897-9285

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายธงชัย  เจริญพานิชย์กุล   
นายสํารวย  เกษกุล   
นายวิชัย  ตั้งคําเจริญ   
นายอนุรัตน์  ธรรมประจําจิต 

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายวัฒนา  พุฒิชาติ

0-4561-1531

0-4561-1591

08-9203-4076

08-9280-9855
l ปลัดจังหวัด   
นายนพ  พงศ์ผลาดิสัย

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นางฐพัชร์รดา  ธนินท์จิรานนท์

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจงัหวดัศรสีะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพ� ตำ�บลเมอืงเหนอื อำ�เภอเมืองศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ 33000                                                                                     
โทรศัพท์ / โทรส�ร 0-4561-2589                                                                            

E-mail  :  sisaketdpm1784@hotmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดศรีสะเกษ
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

0-4271-1771

0-4271-1771

0-4271-1771

0-4271-1771

0-4271-1771

-

08-9969-6760

08-6494-5734

08-1921-8790

06-5936-0614

09-1058-5164

06-5936-0615

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นายอนุชา  เหลาแตว

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
 ว่าง

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นางปัทมา  โน๊ตศิริ

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
จ่าสิบโท ปฏิญญา  หอมทอง

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายวิจิตร  สุวรรณชัยรบ

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายวิชาญ  แท่นหิน 

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

จังหวัดสกลนคร

0-4271-1282

0-4271-1764 
0-4271-1790 
0-4271-1287 
0-4271-1991

06-3230-7000  
         -         
08-9203-3059 
06-5965-7577

08-9201-6600

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายดํารงค์  สิริวิชย  อิ่มวิเศษ 
นายชานน  วาสิกศิริ    
นายพูนศักดิ์  วาณิชวิเศษกุล  
นายวิฑูรย์  นวลนุกูล

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายมนสิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์

0-4271-1763 08-9203-0769

08-9959-9856
l ปลัดจังหวัด   
นายพิสิษฐ์  แร่ทอง

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นางสาวอัฐฟา้  ก้อนทอง

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจังหวัดสกลนคร ชั้น 4 ถนนศูนย์ร�ชก�ร ตำ�บลธ�ตุเชิงชุม อำ�เภอเมืองสกลนคร                 
จังหวัดสกลนคร  47000  โทรศัพท์  / โทรส�ร  0-4271-1771                                                                               

E-mail  :  disaster475@gmail.com            

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดสกลนคร

0-4271-6637 
0-4271-1461
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0-7431-6381

0-7431-6381

0-7431-6381

0-7431-6381

0-7431-6381

-

08-9969-6773

08-1766-9254

09-7156-3565

08-1963-6322

08-9738-6175

08-1748-1369

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นายมนัส  ศิริรัตน์

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด  
นางสาวภาศิกา  ศิรินุพงศ์  นิลล้วน

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นายจรัญ  ย่องนุ่น

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายสาโรจน์  สุวรรณเจริญ

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายณรงค์  สุวรรณรัตน์

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายเชาวลิต  นิฒรรัตน์

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่
่โทรศัพท์เคลือนที่

จังหวัดสงขล�

0-7431-3126

0-7431-1099 
0-7432-4599 
0-7432-3976 
0-7431-3003

06-3227-3777 
08-1892-1319 
08-9203-3236 
08-9203-4015

08-9203-2150

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายอําพล  พงศ์สุวรรณ   
นายวงศกร  นุ่นชูคันธ์   
นางสุรียพรรณ์  ณ สงขลา  
นายวรณัฎฐ์ หนูรอต

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา

0-7431-6478-9

0-7431-2106

08-9203-4084

08-9979-9841
l ปลัดจังหวัด   
นายจรัญ  จันทรปาน

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นางสาวดุษฎี  พฤกษเศรษฐ

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจังหวัดสงขล� (หลังใหม่) ชั้น 2 ถนนร�ชดำ�เนิน ตำ�บลบ่อย�ง อำ�เภอเมืองสงขล�                                 
จังหวัดสงขล� 90000  โทรศัพท์  0-7431-6380-4  โทรส�ร  0-7431-6380, 0-7431-6384                                            

E-mail  :  dpm_songkhla@hotmail.com                                        

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดสงขล�



0-7472-2121

0-7472-2121

-

0-7472-2121

0-7472-2121

-

08-9969-6774

08-1921-8836

-

06-5936-0618

06-5936-0619

08-1276-4058

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นายปิติโชค  สุภาพบุรุษ

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
 ว่าง

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นายสอแหละ  แซะอาหลี 

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายไพรัช  ดวงจินดา

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นางศิริพร  สุขสัจธรรม

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายไพศาล  ขุนศรี

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

134

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

จังหวัดสตูล

0-7471-1373

0-7471-1865 
0-7471-1314

08-9203-3970 
-

0-7471-1055

0-7471-1083

08-9203-2513

08-9203-4061

08-9979-9840

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายศักระ  กปิลกาญจน ์   
นายชาติชาย  ไชยพิมล

l ปลัดจังหวัด   
นายทศพล  สวัสดิสุข

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายคณิต  คงช่วย

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายเอกรัฐ  หลีเส็น

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจังหวัดสตูล (หลังเก�่) ชั้น 2 ถนนสตูลธ�นี ตำ�บลพิม�น อำ�เภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000                                                                                          
โทรศัพท์  0-7472-2121  โทรส�ร  0-7472-2296                                                            

สื่อส�ร สป. 74147   E-mail  :  dpm12_satun@hotmail.com                                                 

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดสตูล



สายด่วนนิรภัย 1784  l
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0-2382-6040-2

0-2382-6040-2

0-2382-6040-2

0-2382-6040-2

0-2382-6040-2

0-2382-6040-2

08-9969-6775

08-2449-9202

08-1921-8847

09-0263-7314

09-7298-4574

09-4858-1141

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นางสุกัญญา  สิงห์ทอง

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นางสาวรัตนา  บุปผาพ่วง

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นายจุฬา  บุญเย็น

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นางสาวพรรณวิภา  ประภาสุข

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายมณเฑียร  บุญเสริม

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายปภินวิช  ละอองแก้ว

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

0-2389-0660

0-2389-0646 
0-2388-0709         

08-9203-3976 
08-9897-9295 
08-9203-3978

08-9203-0483

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายศุภมิตร  ชิณศรี   
นายชัยพจน์  จรูญพงศ์  
นายสุเมธ  ธีรนิติ   

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายวันชัย  คงเกษม

0-2702-5021-4

0-2389-0607  

06-1392-1012

08-1174-6594
l ปลัดจังหวัด   
นายเจนเจตน์  เจนนาวิน

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายภูธนะ  ชมภูมิ่ง

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

3 ซอย 2 ถนนสุทธิภิรมย์ ตำ�บลป�กนำ�้ อำ�เภอเมืองสมุทรปร�ก�ร จังหวัดสมุทรปร�ก�ร 10270                                                                                 
โทรศัพท์  / โทรส�ร  0-2382-6040-2                                                                         
E-mail  :  ddpm.spk@gmail.com       

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

0-2702-5021-4



0-3471-5835

0-3471-5835

0-3471-5835

0-3471-5835

0-3471-5835

-

08-9969-6778

06-5936-0622

08-1921-8862

06-5936-0622

06-5936-0623

08-1292-0650  

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นายอภิรักษ์  สะตะพันธ์ (รก.)

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายกฤษกร  นิธิเรวดีพร

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
 ว่าง

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายอภิรักษ์  สะตะพันธ์ 

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายพิชัย  พวงเปีย

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายจาตุรงค์  สุขพัฒน์

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

136

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

จังหวัดสมุทรสงคร�ม 

0-3471-5994

0-3471-1996 
0-3471-3818

06-5524-7490 
08-9203-3979

0-3471-6906

0-3471-1525

06-1389-2002

08-9203-4358

08-9254-8731

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายทําเนียบ  แสงชมภู   
นายสุพจน์  ยศสิงห์คํา
l ปลัดจังหวัด   
นายอนุกูล  เรือนแก้ว

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายสันชัย  พัฒนะวิชัย

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายชรัส บุญณสะ

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจังหวัดสมุทรสงคร�ม ชั้น 4 ถนนเอกชัย ตำ�บลแม่กลอง อำ�เภอเมืองสมุทรสงคร�ม            
จังหวัดสมุทรสงคร�ม 75000   โทรศัพท์ / โทรส�ร  0-3471-5835,  0-3471-5837                                                          

สื่อส�ร สป. 62983   E-mail  :  disaster_2550@hotmail.com           

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดสมุทรสงคร�ม



0-3442-6424

0-3442-6424

0-3442-6424

0-3442-6424

0-3442-6424

-

08-9969-6779

-

08-1921-8947

06-5936-0624

06-5936-0625

08-5173-9724

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
 ว่าง

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายประยงค์  บุญมีรอด

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นางสาวสุวรรณี  แทพสุตร

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นางสาวอุมาภรณ์  ด้วงชะอุ่ม

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายสมคิด  บุตรา

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายวัฒนา  สาคร (รก.)

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

สายด่วนนิรภัย 1784  l
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137จังหวัดสมุทรส�คร

0-3441-1250

0-3441-2002 
0-3442-7114

08-4571-8250 
08-9203-0447

0-3442-7387

0-3442-7115

06-1396-4411

08-9203-4367

08-9254-8732

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์  
นายสุรศักดิ์  ผลยังส่ง

l ปลัดจังหวัด   
นายอาวุธ  วิเชียรฉาย

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายวุฒิพงษ์  สุภัควนิช

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจังหวัดสมุทรส�คร ชั้น 1 ถนนเศรษฐกิจ อำ�เภอเมืองสมุทรส�คร จังหวัดสมุทรส�คร 74000                                                                                   
โทรศัพท์ / โทรส�ร  0-3442-6424, 0-3442-2981                                                          

สื่อส�ร สป. 62378   E-mail : ddpmsakhon@gmail.com                                                                  

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดสมุทรส�คร



0-3742-5475-6

0-3742-5475-6

0-3742-5475-6

0-3742-5475-6

0-3742-5475-6

-

08-9969-6801

09-8489-2069

08-1921-8952

06-5936-0626

06-5936-0627

-

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ        
นางสาวกสุมา  มานนท์

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด
นางสาวพรหมภัสสร  ลิ้มตระกูล

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นางสาวณัฐณิชา  รัตนธรรม

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ    
นายจีระศักดิ์  บุตรด้วง

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
 ว่าง

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายเจริญ  รัตนบรรณสกุล (รก.)

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

138

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

จังหวัดสระแก้ว

0-3742-5111 

0-3742-5112 
0-3742-5113

08-9202-5588 
08-9203-3986

0-3742-5124

0-3742-51114-5

08-9203-2531

08-9203-4368

08-9245-0167

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายณัฏฐชัย  นําพูลสุขสันติ์  
นายธีระชัย  ลิ้มประสิทธิศักดิ์

l ปลัดจังหวัด   
นายวัลลภ  ประวัติวงษ์

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายภูมิวัชร์  อุดมทรัพย์

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายเกียรติศักดิ์  จันทรา

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 ตำ�บลท�่เกษม อำ�เภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000                                                                                       
โทรศัพท์  0-3742-5475-6 โทรส�ร 0-3742-5502                                                            

สื่อส�ร สป. 32348   E-mail  :  sakaeo@disaster.go.th

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดสระแก้ว



0-3634-0724

0-3634-0724

0-3634-0724

0-3634-0723

0-3634-0723

-

08-9969-6802

08-5486-7115

09-5595-3450

06-5936-0628

06-5936-0629

08-1994-0744

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ
นางสาวทิพวรรณ  เอี่ยมละออ

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด
นางสาวสุดา  พรมบุญ

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นางพัฒนิดา  เพ็ญสุทธิชาติบุตร

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายกิตติศักดิ์  ธงสันเทียะ

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายกฤษดา  อินทร์พาเพียร

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายประทีป  บริบูรณ์รัตน์

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

สายด่วนนิรภัย 1784  l
  www.disaster.go.th

139จังหวัดสระบุรี

0-3634-0701

0-3634-0709

0-3634-0713

08-9203-3984

08-9203-9293

08-9901-9728

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายสมภพ  สมิตะสิริ   
นางอังคณา  ชิตะติตติ     
นายเอกพร  จุ้ยสําราญ

l ปลัดจังหวัด   
นายพลวรรธน์  เทียนชัยมงคล

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นางวรสุดา  รัตนสุคนธ์

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดสระบุรี

0-3634-0703 
0-3634-0702 
0-3634-0704

08-9203-3988 
08-9203-3577 
08-9203-0447

ศ�ล�กล�งจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่) ชั้น 3 (ฝ่ังท�งรถไฟ) เลขที่ 123 หมู่ที่ 6 ตำ�บลตะกุด                    
อำ�เภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี 18000                                                                                      

โทรศัพท์  0-3634-0722-5 โทรส�ร  0-3634-0721   E-mail  :  dpmsaraburi@hotmail.com                                                   



0-3650-7129

0-3650-7301

0-3650-7301

-

0-3650-7129

-

08-9969-6803

08-1921-8980

08-1921-8980

06-5936-0630

06-5936-0631

08-7122-2666

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
 ว่าง

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด
นางสาววรรณพร  พรหมทอง

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นางสาวละเมียด  สาริกา

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ    
 ว่าง

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายภานุพงษ์  เต็งวงษ์วัฒนะ

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นางสาวนงเยาว์  เทพศิริ

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

140

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

จังหวัดสิงห์บุรี

0-3650-7114 

0-3650-7113      
0-3650-7112

08-9203-4003                      
08-9203-3992

0-3650-7117

0-3650-7122

08-9203-0491

08-9203-4377

08-9901-9729

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์  น้อยสุวรรณ  
นายณัฐพล  ธานีรัตน์

l ปลัดจังหวัด   
นายณัฐวุฒิ  ถุนนอก

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นางพรเพชร  เขมวิรัตน์

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายชํานาญวิทย์  เตรัตน์

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจงัหวดัสงิหบ์รุ ี(หลงัใหม)่ ชัน้ 3 ถนนสงิหบ์รุ ี- บ�งพ�น อำ�เภอเมืองสงิห์บรุ ีจงัหวดัสงิห์บรุ ี16000                                                                                     
โทรศัพท์  0-3650-7129  โทรส�ร  0-3650-7128                                                              

E-mail  :  ddpm_singburi@hotmail.com                                                             

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดสิงห์บุรี



0-5561-2415

0-5561-6239

0-5561-6239

0-5561-6237

0-5561-6238

-

08-9968-7191

08-1921-9044

08-1921-9044

06-5936-0632

06-5936-0633

08-1785-7500

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
 ว่าง

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
 ว่าง

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นางรัตติยา  เรืองนวล

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายพนม  วงศ์พุฒิ 

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายจิตรกร  ศิริพัฒนานุกูลชัย 

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายคํารณ  อิ่มเนย (รก.)

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่
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0-5561-1097

0-5561-1619

0-5561-3366

08-9203-1509

08-9203-4381

08-9961-8640

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายสุชาติ  ทีคะสุข   
นายชยชัย  แสงอินทร์   
นางพัชรอร  วงศ์กําแหง   

l ปลัดจังหวัด   
นายณัฏฐพงศ์  สุขวิสิฏฐ์

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายดํารง  มโนรถ 

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายวิรุฬ  พรรณเทวี

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจงัหวดัสโุขทัย (หลงัเก่�) ชัน้ 2 ถนนนกิรเกษม ตำ�บลธ�น ีอำ�เภอเมืองสโุขทัย จงัหวดัสโุขทัย 64000                                                                                      
โทรศัพท์  0-5561-2415  โทรส�ร  0-5561-6239                                                               

E-mail  :  sukhothai@disaster.go.th                                    

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดสุโขทัย

0-5561-3074 
0-5561-5366 
0-5561-1349 

08-9203-1106 
08-9203-2818 
08-9203-4367



0-3553-6067-9

0-3553-6067-9

0-3553-6067-9

0-3553-6067-9

0-3553-6067-9

0-3554-2333

08-9969-6805

09-3516-1658

08-1921-9130

08-1777-5691

08-9033-1369

08-9830-4148

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ       
นายชูศักดิ์  สาสุข

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นางสาวสุรีย์พร  เมืองนาม

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นายธีรพงษ์  ทรัพย์มาก

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายชัยวัฒน์  สุวรรณประทีป

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายสมจิตร์  ทับทิมขาว

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายเอกภพ  จันทร์เพ็ญ

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

จังหวัดสุพรรณบุรี

0-3553-5500

0-3553-5373          
0-3553-5374 
0-3553-5102

08-9203-4007                   
08-9203-4008 
06-5965-7581

0-3553-5106

0-3553-5379

08-4876-5856

08-9203-4384

08-9254-8730

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายปรีชา ทองคํา   
นายนพฤทธิ์  ศิริโกศล  
นายชูชีพ  พงษ์ไชย

l ปลัดจังหวัด   
นายวัฒนา  ยั่งยืน

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายคมกริช  เจริญพัฒนสมบัติ

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ถนนสุพรรณบุรี - ชัยน�ท ตำ�บลสน�มชัย อำ�เภอเมอืงสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000                                                                                  
โทรศัพท์  0-3553-6067-9  โทรส�ร  0-3553-6067-8                                                    

สื่อส�ร สป. 12367   E-mail  :  suphanburi@disaster.go.th                                            

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดสุพรรณบุรี
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0-7727-5550-51

0-7727-5550-51

0-7727-5550-51

0-7727-5550-51

0-7727-5550-51

-

08-9969-6806 
08-1895-9738

08-1921-9157

08-1921-9157

-

08-1676-5557

08-6272-2529

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ  
 ว่าง

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด  
 ว่าง

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
 ว่าง

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
 ว่าง

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายสิทธิโชค  เถาเสถียร

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายจํานง  สวัสดิ์วงศ์

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี

0-7727-2176 
0-7728-5990

0-7727-2190 
0-7728-7838 
0-7727-2085 
0-7728-7838       

08-9203-4085 
08-9203-4011 
08-9203-4388 
09-2274-6444

08-9203-0403

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายประเวศ  ไทยประยูร  
นายสุทธิพงษ์  คล้ายอุดม   
นายสาโรช  กาญจนพงศ์   
นายศักดาพร  รัตนสุภา  

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายวิชวุทย์  จินโต

0-7728-2681

0-7722-2470 
0-7727-2856

08-9203-1440

08-9973-9830 
l ปลัดจังหวัด   
นายมนตรา  พรมสินธุ

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายกล้าณรงค์  ยุติธรรม

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี (หลังใหม่) ถนนดอนนก ตำ�บลตล�ด อำ�เภอเมืองสุร�ษฎร์ธ�นี                          
จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี  84000  โทรศัพท์  0-7727-5847-8, 0-7727-5550-1  โทรส�ร 0-7727-5840                                      

สื่อส�ร สป. 65120   E-mail  :  surat2@suratthani.go.th                 

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี



0-4451-3359

0-4451-3359

0-4451-3359

0-4451-3360

0-4451-3358

-

08-9969-6807

09-8551-6466

08-1921-9342

08-1052-9333

08-9947-5260

08-8348-5214

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ       
นางสาวสิริรักษ์  ชมชื่น

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด
นายสุนัน  ลํ้าเลิศ

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นางสาวกนกวรรณ  เพ่ิงคํา

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายสุทธิชัย  มิ่งพฤกษ์

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายสุรัตน์  ฉลาดเลิศ

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายทวีศักดิ์  บัวพา (รก.)

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

จังหวัดสุรินทร์

0-4451-3554

0-4451-3982   
0-4452-1420 
0-4451-3659

08-9203-3967 
08-9203-0453         
06-5518-8972

0-4452-1358

0-4451-1004

08-9203-0725

08-9203-4390 

08-9280-9854

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายนราธร  ศรประสิทธิ์  
นายอดิเทพ  กมลเวชช์   
นายเสริมศักดิ์  สีสันต์

l ปลัดจังหวัด   
นายศักรินทร์  ทุมเสน

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายสันทัด  แสนทอง

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

กม.ที่ 9 ถนนสุรินทร์ - ปร�ส�ท ตำ�บลเฉนียง อำ�เภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000                                                                                    
โทรศัพท์  0-4451-3359  โทรส�ร  0-4451-3359                                                           

E-mail  :  surin@disaster.go.th 

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดสุรินทร์
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0-4242-0761

0-4242-0736

0-4242-0736

0-4242-0732

0-4242-0728

-

08-9969-6808

08-4354-1597

08-0400-0750

06-5936-0640

08-5851-6984

06-5936-0641

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นายคมกฤช  พินยา

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายปฏิวัติ  เยี่ยมเวหา

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นายภาณุพันธ์  ธนาฤกษ์มงคล

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายปริวุฒิ  จิตธรรม

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายจรัส  แพรลิ้นฟา้

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายวีรพัฒน์  อ่อนสุระทุม

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

จังหวัดหนองค�ย

0-4241-2450

0-4241-1284            
0-4241-1174                      
0-4241-1113

08-9203-2298 
08-9203-3992 
06-1481-1221

08-9203-0431

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายณัฐวัสส์  วิริยานภาภรณ์ 
นางสาวสิริมา  วัฒโน   
นางรณิดา  เหลืองฐิติสกุล

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์

0-4242-1374

0-4242-2688    

08-9203-4339

08-9569-9850
l ปลัดจังหวัด   
นายวรรณพล  ต่อพล

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายณัฐพงศ์  คําวงศ์ปิน

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจงัหวดัหนองค�ย ถนนมติรภ�พ ตำ�บลหนองกอมเก�ะ อำ�เภอเมอืงหนองค�ย จังหวดัหนองค�ย 43000                                                                                  
โทรศัพท์ 0-4242-1014, 0-4242-0732, 0-4242-0736, 0-4242-0728  โทรส�ร 0-4242-1014            

สื่อส�ร สป. 46814   E-mail  :  nongkhai@disaster.go.th                                                            

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดหนองค�ย



0-4231-6710

0-4231-6710

0-4231-6710

0-4231-6710

0-4231-6710

-

08-9969-6809

08-1921-9351

08-1921-9351

08-1011-7228

08-6856-7706

09-8470-3777

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นายทองปาน  ยอดคีรี

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายทองปาน  ยอดคีรี

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นายณัฐกร  บุษราคัม

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายสุริยัน  เชื้อแก้ว

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายสมยศ  ขําเสมอ

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายบุญเรือง  หลงละลวด (รก.)

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

จังหวัดหนองบัวลำ�ภู

0-4231-6684

0-4231-6688 
0-4231-6686

08-9203-0937 
08-9203-4018

0-4231-6681

0-4231-6693

08-9203-0106

08-9203-4406

08-9569-9851

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายเกรียงวิชญ์  เตชวิทยไวทิน   
นายเวียงชัย  แก้วพินิจ 

l ปลัดจังหวัด   
นายวัชรินทร์  สุตลาวดี

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายพิชัย  พาศรี

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นางศิวพร  ฉั่วสวัสดิ์

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจังหวัดหนองบัวลำ�ภู ชั้น 3 ตำ�บลลำ�ภู อำ�เภอเมืองหนองบัวลำ�ภู จังหวัดหนองบัวลำ�ภู  39000                                                                             
โทรศัพท์ / โทรส�ร  0-4231-6710                                                                           

สื่อส�ร สป. 47375   E-mail  :  nongbualamphu@disaster.go.th                                                                 

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดหนองบัวลำ�ภู



0-3561-6260

0-3561-6260

0-3561-6260

0-3561-6262

0-3561-6263

-

08-9969-6810

08-1938-9753

08-1921-9378

06-5936-0644

08-7904-1672

08-9904-8128

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นายธนัท  เหลืองวิเศษ

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นางปวีณา  ทองสกุลพันธ์

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นางสาวศรีเรือน  เกตุคํา

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายสุพร  ประคองเก็บ

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายปัญญา  ป้ันงาน

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นางสาวสุพีพร  โมรา (รก.)

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่
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0-3562-0128

0-3561-1612 
0-3562-0129        

08-9203-4022 
08-9203-4021

 
0-3562-0130

0-3561-1142

08-9203-0602

08-9203-4407

08-9901-9870

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายสุชน  ภัยธิราช    
นายศักดิ์ดา  บรรดาศักดิ์

l ปลัดจังหวัด   
นายปริญญา  เขมะชิต

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นางสาววีรวรรณ  จันทนเสวี

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

6 / 1 ถนนเทศบ�ล 1 ตำ�บลบ�งแก้ว อำ�เภอเมืองอ่�งทอง จังหวัดอ่�งทอง 14000                                                                                     
โทรศัพท์  / โทรส�ร  0-3561-6260                                                                         

E-mail  :  -

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดอ�่งทอง



0-4552-3031

0-4552-303_

0-4552-3031

0-4552-3133

0-4552-3033

-

08-9969-6811

08-4656-1213

-

08-5839-8341

08-1921-9411

-

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ
นางสาวปรีดาพร  ดวงจันทร์

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
 ว่าง

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นายเลิศฤทธิ์  จันทร์หอม

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายพงศ์พันธ์  มูลจันทร์

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายสมชัย  บุญทา

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายธนบดี  ครองยุติ (รก.)

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่
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 คนไทยทุกคน

จังหวัดอำ�น�จเจริญ

0-4552-3111

0-4552-3022 
0-4552-3007   

08-9203-1858 
08-9202-2200

0-4552-3002 
0-4551-1574

0-4552-3003

08-9203-0479

08-9203-4417

08-9280-9858

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายธนูสินธ์  ไชยสิริ   
นายพิจิตร  บุญทัน   

l ปลัดจังหวัด   
นายศิริพันธ์  ขุ่มด้วง

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายภูษิต  น้อยโสภากุล

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายทวีป  บุตรโพธิ์

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจังหวัดอำ�น�จเจริญ ชั้น 1 ถนนชย�งกูร ตำ�บลโนนหน�มแท่ง อำ�เภอเมืองอำ�น�จเจริญ           
จังหวัดอำ�น�จเจริญ 37000  โทรศัพท์  / โทรส�ร  0-4552-3031, 0-4552-3133                                                           

สื่อส�ร สป. 43727  E-mail  :  amnatcharoen@disaster.go.th                           

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดอำ�น�จเจริญ
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0-4224-6920

0-4224-6329

0-4224-6329

0-4224-6983

0-4224-6873

-

08-9969-6812

08-0345-1053

08-1921-9416

06-5936-0648

-

06-5936-0649

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
นางสาวธิดา  แก้วจันทึก

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นางสาวสุพรรณี  สุขสมบูรณ์

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นางอํานวยพร  ศรีอ่อนแสง

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
นายอดินันต์  จันทรา

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
 ว่าง

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายธีระภัทร์  ผิวสวัสธ์

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

จังหวัดอุดรธ�นี

0-4224-4076

0-4224-4212  
0-4224-4215    
       - 
0-4224-1599

08-9203-4029 
08-9203-4020 
09-5186-0198 
08-9203-1599 

06-1386-3057

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายกองเอกปราโมทย์  ธัญญพืช  
นายวันชัย  จันทร์พร   
นายนิติพัฒน์  ลีลาเลิศแล้ว  
นายจํารัส กังน้อย

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายสยาม  ศิริมงคล

0-4224-3368

0-4224-4215  

08-4438-0811

08-9569-9857
l ปลัดจังหวัด   
นายนพดล  มามาก

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายจํารัส  นาแฉล้ม

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจังหวัดอุดรธ�นี ถนนอธิบดี ตำ�บลหม�กแข้ง อำ�เภอเมืองอุดรธ�นี จังหวัดอุดรธ�นี 41000                                                                                     
โทรศัพท์  0-4224-6920  โทรส�ร  0-4224-6920, 0-4224-6329                                           

E-mail  :  udonthani@disaster.go.th   

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดอุดรธ�นี



0-5541-7989

0-5541-7989

0-5541-7989

0-5540-3165

0-5540-3165

-

08-9969-6813

08-7312-2020

08-1921-9417

06-5936-0650

06-5936-0651

08-9856-5792 
09-7921-9038

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ       
นายเมฆ  พรมถา

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายสมพร  ขันปิงปุ๊ด

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นางกัญญาณี  สุวรรณภักดี

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ    
นายปรีชา  แว่นฉิม

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายเหลียง  เมืองเสือ

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายณัฐวัฒน์  เกตุจันทร์

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

จังหวัดอุตรดิตถ์

0-5541-1209 
0-5541-1248

0-5541-1003

0-5541-5981 
0-5541-4036

08-9203-0389

08-9203-4421 

08-9961-8641

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายพิภัช  ประจันเขตต์   
นายสหวิช  อภิชัยวิศรุตกุล

l ปลัดจังหวัด   
นายจรัญ  กาญจนปัญญานนท์

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายพยงค์  ยาเภา

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายผล  ดําธรรม

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประช�นิมิตร อำ�เภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000                                                                                   
โทรศัพท์  / โทรส�ร 0-5541-7989                                                                           

สื่อส�ร สป. 22383   E-mail  :  uttdisaster@hotmail.com                          

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดอุตรดิตถ์

0-5541-1207 
0-5541-3501

08-9203-4031 
08-9961-8641



0-5651-0626

0-5651-0626

0-5651-0626

0-5651-0626

0-5651-0626

-

08-9969-6814

-

08-1921-9418

-

06-2235-1465

08-4951-3671

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 
 ว่าง

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นางเสนาะ  นนทะโย

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นางสาววงเดือน  มั่งมี

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ    
 ว่าง

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
นายชลอ  อารีภักดิ์

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
นายชํานาญ  แตงจุด

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่
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0-5651-3164

0-5651-1284 
0-5651-1200

08-9203-4037 
08-9203-4036

0-5652-0739

0-5651-1346

08-9203-0490

08-9203-4429

08-9961-8643

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายพีระพล  ตัณฑโอภาส  
นายอลงกต  วรกี

l ปลัดจังหวัด   
นายชุมพิชญ์  เดชะรัฐ

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายศรณ์จักร์ชัย  ชูวาพิทักษ์

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายณรงค์  รักร้อย

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจังหวัดอุทัยธ�นี (หลังใหม่) ชั้น 3 ถนนศรีอุทัย ตำ�บลอุทัยใหม่ อำ�เภอเมืองอุทัยธ�นี               
จังหวัดอุทัยธ�นี 61000   โทรศัพท์  / โทรส�ร  0-5651-0626                                                                              

E-mail : ddpm_uthai@hotmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดอุทัยธ�นี



0-4534-4635-7

0-4534-4635-7

0-4534-4635-7

0-4534-4635-7

0-4534-4635-7

-

08-9969-6815

08-1921-9493

-

06-5936-0654

-

06-5936-0655

l ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ  
 ว่าง

l ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด  
 ว่าง

l ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นายพงศภัค  ตรีผลา

l ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
ว่าที่ร้อยตรี เรวัฒน์  สุนทรสถาพร

l ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด  
 ว่าง

l หัวหน้าส�านักงาน ปภ.จังหวัด 
ว่าที่ร้อยตรี มนต์สง่า  ลีลาศสง่างาม

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

จังหวัดอุบลร�ชธ�นี

0-4534-4600

0-4534-4603 
0-4534-4601 
0-4534-4602 
0-4534-4604

08-9203-4039 
08-9203-4044 
08-9203-4043 
08-9203-3775

08-1805-7540

l รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายวิรุจ  วิชัยบุญ    
นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ   
นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว   
นายเมธา  รุ่งฤทัยวัฒน์   

l ผู้ว่าราชการจังหวัด   
นายสฤษดิ์  วิฑูรย์

0-4534-4604

0-4534-4617-8

08-9203-0836

08-9280-9857
l ปลัดจังหวัด   
นายสุรศิษฐ์  อินทกรอุดม

l หัวหน้าส�านักงานจังหวัด    
นายสุริยา  บุตรจินดา

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ศ�ล�กล�งจังหวัดอุบลร�ชธ�นี ชั้น 2 ตำ�บลแจระแม อำ�เภอเมืองอุบลร�ชธ�นี จังหวัดอุบลร�ชธ�นี 34000                                                                               
โทรศัพท์ / โทรส�ร  0-4534-4635-7                                                                        

สื่อส�ร สป. 38901   E-mail  :  ubonratchathani@disaster.go.th 

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                     
จังหวัดอุบลร�ชธ�นี
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สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยจังหวัดส�ข�                 
30 ส�ข� ใน 16 จังหวัด                                 

กรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

0-3459-8001

0-3459-8001

0-3459-8001

09-8258-3107

-

-

l ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย    
 ว่าง

l ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย  
 ว่าง

l หัวหน้าสํานักงาน ปภ.   
จังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูม ิ  
นายอุทัย  ขันทอง

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                      
จังหวัดก�ญจนบุรี ส�ข�ทองผ�ภูมิ

0-4385-1558

0-4385-1558

0-4385-1558

09-8258-3150

08-9416-3937

08-8931-6482

l ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย    
นางสาวรจนา  พวงยอด

l ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย  
นายฉัตรพงษ์  อุดรบูรณ์

l หัวหน้าสํานักงาน ปภ.   
จังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ ์  
นายสิงหนาท ราชภัณฑารักษ์ (รก.)

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                      
จังหวัดก�ฬสินธุ์ ส�ข�กุฉิน�ร�ยณ์

ที่ว่�ก�รอำ�เภอทองผ�ภูมิ ตำ�บลท�่ขนุน อำ�เภอทองผ�ภูมิ จังหวัดก�ญจนบุรี 71180                           
โทรส�ร  0-3459-8001                                                                                         

E-mail  :  kri_pp@disaster.go.th

ที่ว�่ก�รอำ�เภอกุฉิน�ร�ยณ์ ชั้น 2 ถนนสมเด็จ - มุกด�ห�ร อำ�เภอกุฉิน�ร�ยณ์ จังหวัดก�ฬสินธุ์ 46110        
โทรส�ร  0-4385-1558                                                                                           

E-mail  :  ddpmkuchi@gmail.com
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0-4331-3472

0-4331-3472

0-4331-3472

09-8258-3023

09-4397-5335

08-6630-1564

l ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย    
นางวราภรณ์  วิริยปิยะ

l ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย  
นายสมโชค  ระจินดา

l หัวหน้าสํานักงาน ปภ.   
จังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ   
 ว่าง

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

หอประชุมอำ�เภอชุมแพ (หลังเก่�) ตำ�บลชุมแพ อำ�เภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130                   
โทรส�ร  0-4331-3472                                                                                           

E-mail  :  ddpm.kknchp@gmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                      
จังหวัดขอนแก่น ส�ข�ชุมแพ

0-4341-5475

0-4341-5745

-

09-8258-3054

08-0685-5657

-

l ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย    
นางสาวธนิดา  ทะสุนทร

l ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย  
 ว่าง

l หัวหน้าสํานักงาน ปภ.   
จังหวัดขอนแก่น สาขาพล   
พันตำารวจโท คูณทัต  วีระศักดิกุล

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                      
จังหวัดขอนแก่น ส�ข�พล

ที่ว่�ก�รอำ�เภอพล  ชั้น 2 ถนนพลรัตน์ ตำ�บลเมืองพล อำ�เภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120                  
โทรส�ร  0-4341-5476                                                                                             

E-mail  :  dpm.phol@gmail.com
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

0-5379-1767

0-5379-1767

0-5379-1767

08-1961-2543

08-1724-0147

08-6717-3523

l ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย    
นางสาวธัญวลัย  นีนตัน

l ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย  
นางสาวอรุณี  สุปัญโญ

l หัวหน้าสํานักงาน ปภ.   
จังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ  
 ว่าง

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                      
จังหวัดเชียงร�ย ส�ข�เชียงของ

0-5378-1521

0-5378-1521

0-5378-1521

09-8258-3164

08-1072-2304

08-5356-4496

l ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย    
นายจรัญ  สิงห์รัมย์ 

l ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย  
นายพัชรินทร์  หลวงคำา

l หัวหน้าสํานักงาน ปภ.   
จังหวัดเชียงราย สาขาเวียงปา่เป้า     
 ว่าง

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                      
จังหวัดเชียงร�ย ส�ข�เวียงป่�เป้�

122 หมู่ที่ 12 ตำ�บลเวียง อำ�เภอเชียงของ จังหวัดเชียงร�ย 57140                                         
โทรส�ร  0-5379-1767                                                                                        

E-mail  :  ddpm_ck@hotmail.com

ที่ว่�ก�รอำ�เภอเวียงป่�เป้� หมู่ที่ 6 ตำ�บลเวียง อำ�เภอเวียงป่�เป้� จังหวัดเชียงร�ย 57170                 
โทรส�ร  0-5378-1524                                                                                           

E-mail  :  wpp.dpm@outlook.co.th

่
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0-5345-5181

0-5345-5181 
0-5345-5181

0-5345-5181 
0-5345-5181

09-8258-3074

08-7034-5623 
09-5261-5623

08-1358-6760 
06-1524-4495

l ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย    
นางสาวเฌณิศา  ทิพย์ดวง  
นางสาวชนันท์วรักษ์  อธิภาณุภาคย์

l ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย  
นายวสันต์  แสงมณี   
นายพิภพ  รามมะมะ

l หัวหน้าสํานักงาน ปภ.   
จังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว  
นายสว่าง  กันธะวัง

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

399 หมู่ที 6 ตำ�บลเชียงด�ว อำ�เภอเชียงด�ว จังหวัดเชียงใหม่ 50170                                  
โทรส�ร  0-5345-5181                                                                                           

E-mail  :  ddpmchiangdao@gmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                      
จังหวัดเชียงใหม่ ส�ข�เชียงด�ว

0-5345-2841

0-5345-2841

0-5345-2841

09-8258-3063

09-3139-9859

09-1308-2531 

l ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย    
นางสาวนงลักษณ์  ยะคำาป้อ

l ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย  
นายชุมพร  ทองอันตัง

l หัวหน้าสํานักงาน ปภ.   
จังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง   
 ว่าง

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                      
จังหวัดเชียงใหม่ ส�ข�ฝ�ง

่

ที่ว่�ก�รอำ�เภอฝ�ง (หลังเก่�) ตำ�บลเวียง อำ�เภอฝ�ง จังหวัดเชียงใหม่ 50110                          
โทรส�ร  0-5345-2841                                                                                           

E-mail  :  ddpmfang@disaster.gmail.com
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

0-5348-7599

0-5348-7599

0-5348-7599

09-8258-3093

08-1796-5217

-

l ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย    
นายชาญณรงค์  เทศภูมิ

l ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย  
 ว่าง

l หัวหน้าสํานักงาน ปภ.   
จังหวัดเชียงใหม่ สาขาสะเมิง   
นายวีระชัย  ละอองศรี

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ที่ว่�ก�รอำ�เภอสะเมิง ชั้น 1 หมู่ที่ 10 ตำ�บลสะเมิงใต้ อำ�เภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250                 
โทรส�ร 0-5348-7599                                                                                                

E-mail  :  ddpm.samoeng@gmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                      
จังหวัดเชียงใหม่ ส�ข�สะเมิง

0-5346-1285

0-5346-1285

0-5346-1285

09-8258-3081

09-1068-9179

08-1998-5216

l ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย    
นางสาวสาวิตรี  คล้ายจินดา

l ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย  
นายอภิรักษ์  รุจิระภูมิ

l หัวหน้าสํานักงาน ปภ.   
จังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด   
 ว่าง

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ที่ว่�ก�รอำ�เภอฮอด หมู่ที่ 9 ตำ�บลห�งดง อำ�เภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240                        
โทรส�ร  0-5346-1285                                                                                            

E-mail  :  hoddpm@gmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                      
จังหวัดเชียงใหม่ ส�ข�ฮอด
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0-5553-1071

0-5553-1071

0-5553-1071

09-8258-3170

08-8293-9395

08-1359-3128

l ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย    
นายพีระ  วรพนพิพัฒน์

l ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย  
นายณัฐพล  สุวรรณเวช

l หัวหน้าสํานักงาน ปภ.   
จังหวัดตาก สาขาแม่สอด   
นายณัฐพล  สุวรรณเวช

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

อ�ค�รศูนย์ป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยเขตพัฒน�เศรษฐกิจพิเศษต�ก ถนนส�ยเอเชีย ตำ�บลแม่สอด 
อำ�เภอแม่สอด จังหวัดต�ก 63110                                                                           

โทรส�ร  0-5553-1070  E-mail  :  ddpm_maesot@hotmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                      
จังหวัดต�ก ส�ข�แม่สอด

0-4448-7323

0-4448-7323

0-4448-7323

09-8258-3104

-

08-9947-8605

l ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย    
 ว่าง

l ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย  
นายพิเชษฐ์  เพชรพรรณนาม

l หัวหน้าสํานักงาน ปภ.   
จังหวัดนครราชสีมา สาขาชุมพวง  
นายธงชัย  เสนาะศรีตระกูล

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

อ�ค�รหอประชุมทีว่�ก�รอำ�เภอชุมพวง หมู่ที 1 ตำ�บลชุมพวง อำ�เภอชุมพวง จังหวัดนครร�ชสีม� 30270                                                                                  
โทรส�ร  0-4448-7323                                                                                          

E-mail  :  DDPMCHUMPHUANG@gmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                      
จังหวัดนครร�ชสีม� ส�ข�ชุมพวง

่ ่
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

0-4431-3064

0-4431-3064

0-4431-3064

09-8258-3095

-

08-1285-3570

l ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย    
 ว่าง

l ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย  
จ่าเอกสุริยัน  บอมขุนทด

l หัวหน้าสํานักงาน ปภ.   
จังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง 
นายวรสันติ์  ขันธปรีชา

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ที่ว่�ก�รอำ�เภอป�กช่อง ชั้น 3 ถนนมิตรภ�พ ตำ�บลป�กช่อง อำ�เภอป�กช่อง จังหวัดนครร�ชสีม� 30130                                                                                  
โทรส�ร  0-4431-3064                                                                                                      

E-mail  :  korat064@gmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                      
จังหวัดนครร�ชสีม� ส�ข�ป�กช่อง

0-7548-9257

0-7548-9257

0-7548-9257

09-8258-3183

09-2769-9303

09-8258-3183

l ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย    
นายณฐพล  สุชาติพงษ์

l ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย  
นางปราณี  ขวัญคาวิน

l หัวหน้าสํานักงาน ปภ.   
จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งใหญ ่  
นางปราณี  ขวัญคาวิน

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ที่ว่�ก�รอำ�เภอทุ่งใหญ่ ตำ�บลท่�ย�ง อำ�เภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมร�ช 80240                       
โทรส�ร  0-7548-9257                                                                                           

E-mail  :  thungyaiddpm@gmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                      
จังหวัดนครศรีธรรมร�ช ส�ข�ทุ่งใหญ่
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0-7549-9197

0-7549-9197

0-7549-9197

09-8258-3175

08-1415-7895

08-1597-6215

l ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย    
นางสาวชฎาทิพย์  สุขศาลา

l ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย  
นางอาภรณ์  รุทรพันธ์

l หัวหน้าสํานักงาน ปภ.   
จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาพิปูน  
 ว่าง

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

109 / 47 หมู่ที่ 1 ตำ�บลพิปูน อำ�เภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมร�ช 80270                               
โทรส�ร  0-7549-9197                                                                                          

E-mail  :  nrt_php@disaster.go.th

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                      
จังหวัดนครศรีธรรมร�ช ส�ข�พิปูน

0-7577-1632

0-7577-1632

0-7577-1632

09-8258-3173

08-1584-4540

08-1567-6405

l ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย    
นางสาวสุจิตรา  ขาวเอี่ยม

l ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย  
นายศุภศักดิ์  พูลประกอบ

l หัวหน้าสํานักงาน ปภ.   
จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล  
นายธีรศักดิ์  ทองมาตร์

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

103/27 อ�ค�รชมรมกำ�นัน - ผู ้ใหญ่บ้�น ศูนย์ร�ชก�รอำ�เภอสิชล ถนนนครศรีธรรมร�ช - สุร�ษฏร์ธ�นี 
ตำ�บลทุ่งปรัง อำ�เภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมร�ช 80120                                                     

โทรส�ร  0-7577-1632  E-mail  :  nrt_scn@disaster.go.th

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                      
จังหวัดนครศรีธรรมร�ช ส�ข�สิชล
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

0-5629-3080-1

0-5629-3080-1

0-5629-3080-1

09-8258-3207

08-9860-6086

08-9541-9283

l ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย    
นายมัจฉพล  เกษรดอกไม้

l ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย  
นายอนุรักษ์  วิชาพร

l หัวหน้าสํานักงาน ปภ.   
จังหวัดนครสวรรค์ สาขาชุมตาบง  
นายชัยวัฒน์  จงรักษ์

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

80 หมู่ที 5 ถนนหนองจิกรี - ถนนสุด ตำ�บลชุมต�บง อำ�เภอชุมต�บง จังหวัดนครสวรรค์ 60150                                                                                
โทรส�ร  0-5623-9080-1                                                                                       

E-mail  :  chumtabong1784@gmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                      
จังหวัดนครสวรรค์ ส�ข�ชุมต�บง

0-5624-1662

0-5624-1662 
0-5624-1661

0-5624-1661 
0-5624-1661

09-8258-3209

06-1523-2354 
08-5592-0245

08-1972-6224 
08-7575-6245

l ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย    
นายสมชาย  แก้วศรี   
นายวสันต์  อุทัยมงคล

l ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย  
นางสาวศิริพันธ์  นุ่นชะนา   
นายไพโรจน์  แสงแจ่ม

l หัวหน้าสํานักงาน ปภ.   
จังหวัดนครสวรรค์ สาขาตากฟ้า  
นายประยงค์  บุญมีรอด

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ที่ว่�ก�รอำ�เภอต�กฟ้� (หลังเก่�) ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน ตำ�บลต�กฟ้� อำ�เภอต�กฟ้�                         
จังหวัดนครสวรรค์  60190                                                                                      

โทรส�ร  0-5624-1661  E-mail  :  dpm_takfa@hotmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                      
จังหวัดนครสวรรค์ ส�ข�ต�กฟ้�

่
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0-5479-7026

0-5479-7026

0-5479-7026

09-8258-3246

08-1784-3016

-

l ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย    
นายกายชาติ  รัตนวงศ์ไชย

l ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย  
 ว่าง

l หัวหน้าสํานักงาน ปภ.   
จังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง   
นายจำารัส  อินแก้ว

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ทีว่�ก�รอำ�เภอเชียงกล�ง ชัน 2 ตำ�บลเชียงกล�ง อำ�เภอเชียงกล�ง จังหวัดน่�น 55160                                                                                           
โทรส�ร  0-5479-7026                                                                                             

E-mail  :  ddpmck@hotmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                      
จังหวัดน�่น ส�ข�เชียงกล�ง

0-5478-9288

0-5478-9288

0-5478-9288

08-1796-6415 
09-8258-3247

08-9998-0948

08-5223-6855

l ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย    
นายสฤษฎ์พล  ศรีสุข

l ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย  
นายธงชัย  สายเกียรติวงศ์

l หัวหน้าสํานักงาน ปภ.   
จังหวัดน่าน สาขานาน้อย  
นายเมฆินทร์  อินนะไชย 

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

52  หมู่ที 1 ตำ�บลน�น้อย อำ�เภอน�น้อย จังหวัดน�่น 55150                                                 
โทรส�ร  0-5478-9288                                                                                          

E-mail  :  ddpm.nanoi@gmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                      
จังหวัดน�่น ส�ข�น�น้อย

่ ้

่
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

0-5538-9956

0-5538-9956

0-5538-9956

09-8258-3293

09-7274-8917

09-2427-7700

l ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย    
นางสาวณัฎฐณิชา  นามวงษา

l ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย  
นายไตรภพ  อินอองพล

l หัวหน้าสํานักงาน ปภ.   
จังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย  
นายยงยุทธ์  แสงเทียน

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

สำ�นักง�นทะเบียนอำ�เภอนครไทย ชั้น 2 ถนนอุดรดำ�ริห์ ตำ�บลนครไทย อำ�เภอนครไทย                       
จังหวัดพิษณุโลก 65120  โทรส�ร  0-5538-9955                                                                                         
E-mail  :  ddpm-nakhonthai@outlook.co.th

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                      
จังหวัดพิษณุโลก ส�ข�นครไทย

0-5429-2028-9

0-5429-2028-9

0-5429-2028-9

09-8258-3367

08-6184-6161

09-3298-5161

l ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย    
นายกวีวัฒน์  สุขเกษม

l ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย  
นางสาวสุภารัตน์  แก้งสุยะ

l หัวหน้าสํานักงาน ปภ.   
จังหวัดลําปาง สาขาเถิน   
 ว่าง

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

999 หมู่ที่ 3 ถนนเถินบุรี ตำ�บลล้อมแรด อำ�เภอเถิน จังหวัดลำ�ป�ง 52160                                                              
โทรศัพท์  0-5429-2028-9  โทรส�ร  0-5429-2028                                                                             

E-mail  :  ddpm.thoen@hotmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                      
จังหวัดลำ�ป�ง ส�ข�เถิน
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0-5427-9439

0-5427-9439

0-5427-9439

09-8258-3297

-

08-9047-9594

l ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย    
 ว่าง

l ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย  
จ่าสิบเอก ภารวิทย์  เจริญเยาว์

l หัวหน้าสํานักงาน ปภ.   
จังหวัดลําปาง สาขาวังเหนือ  
นายประเสริฐ  ต่อเขต

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

360 หมู่ที 4 ตำ�บลวังเหนือ อำ�เภอวังเหนือ จังหวัดลำ�ป�ง 52140                                          
โทรส�ร  0-5427-9433                                                                                          

E-mail  :  ddpmwangnuea@gmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                      
จังหวัดลำ�ป�ง ส�ข�วังเหนือ

0-4289-1024

0-4289-1024

0-4289-1024

09-8258-3373

06-5272-3290

-

l ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย    
นางสาวชญาภา  คำาแก้ว

l ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย  
 ว่าง

l หัวหน้าสํานักงาน ปภ.   
จังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย   
นายทัศนัย  สุสานนท์

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ที่ว่�ก�รอำ�เภอด่�นซ้�ย (หลังเก่�) ชัน 2 ถนนแก้วอ�ส� ตำ�บลด่�นซ้�ย อำ�เภอด่�นซ้�ย จังหวัดเลย 42120                                                                                             
โทรศัพท์  0-4289-1024  โทรส�ร 0-4289-1285                                                                                            

E-mail  :  loei_ds@disaster.go.th / ddpm.ds1784@gmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                      
จังหวัดเลย ส�ข�ด่�นซ�้ย

่

้
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

0-4566-1215-6

0-4566-1215-6

0-4566-1215-6

09-8258-3375

-

08-1718-1164

l ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย    
 ว่าง

l ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย  
นายสุนทร  พิญญพงษ์

l หัวหน้าสํานักงาน ปภ.   
จังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์  
 ว่าง

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

58 หมู่ที 5 ถนนอนันตภักดี ตำ�บลนำ�อ้อม อำ�เภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110                         
โทรส�ร  0-4566-1216                                                                                                                                      

E-mail  :  ddpm_kantalak@hotmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                      
จังหวัดศรีสะเกษ ส�ข�กันทรลักษ์

0-7437-6483

0-7437-6483

0-7437-6483

09-8258-3405

08-1128-2638

08-4259-4567

l ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย    
นางรจนา  พูลสวัสดิ์

l ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย  
นายสิทธิพร  รังษีกุล

l หัวหน้าสํานักงาน ปภ.   
จังหวัดสงขลา  สาขาเทพา   
นายอชิตพล  พุ่มเกื้อ

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

อ�ค�รองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลเก�ะสะบ�้ (หลังเก่�) หมู่ที 1 ตำ�บลเก�ะสะบ้� อำ�เภอเทพ�                    
จังหวัดสงขล� 90150                                                                                                                                            

โทรส�ร  0-7437-6484   E-mail  :  dpm_thepa@hotmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                      
จังหวัดสงขล� ส�ข�เทพ�

่ ้

่
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0-7439-2567-8

0-7439-2567-8

0-7439-2567-8

09-8258-3395

08-1541-2393

08-6284-7462

l ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย    
 ว่าง

l ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย  
นายไชยศิษย์  วรรณวิไล

l หัวหน้าสํานักงาน ปภ.   
จังหวัดสงขลา สาขาระโนด  
นายคงศักดิ์  คงปาน

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

ถนนช�ยว�รี ตำ�บลระโนด อำ�เภอระโนด จังหวัดสงขล� 90140
โทรส�ร  0-7439-2568                                                                                          

E-mail  :  ddpm.ranod@gmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                      
จังหวัดสงขล� ส�ข�ระโนด

0-7742-0420

0-7742-0420

0-7742-0420

09-8258-3437

06-1772-4420

08-5391-4795

l ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย    
นายพูนชิด  คำาลุน

l ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย  
นายทวีลาภ  ชุมแดงภักดีกุล

l หัวหน้าสํานักงาน ปภ.   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย  
 ว่าง

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

อ�ค�รหอประชุมก�ญจนภิเษก ชั้น 2 หมู่ที่ 3 ตำ�บลอ่�งทอง อำ�เภอเก�ะสมุย จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี 84140                                                                                   
โทรส�ร  0-7742-0420                                                                                        

E-mail  :  disasterjantra@gmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                      
จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี ส�ข�เก�ะสมุย
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

0-7738-1262

0-7738-1262

0-7738-1262

08-9724-2464

08-6494-9560

08-7124-9635

l ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย    
นางประไพ  ชูจิตต์

l ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย  
นายสวัสดิ์  ใหม่ซ้อน

l หัวหน้าสํานักงาน ปภ.   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาท่าชนะ  
นายกมณฑะ  สมสุวรรณ

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

หมู่ที่ 4 ตำ�บลท�่ชนะ อำ�เภอท่�ชนะ จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี 84170                                             
โทรส�ร  0-7738-1262                                                                                          

E-mail  :  ddpm_tachana262@hotmail.com

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                      
จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี ส�ข�ท่�ชนะ

0-7736-9193

0-7736-9193

0-7736-9193

09-8258-3460

08-1898-2956

08-7161-8774

l ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย    
นายสุเมธ  บัวบาน

l ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย  
นายวีระพันธ์  บุญทน

l หัวหน้าสํานักงาน ปภ.   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง 
นายสุเชษฐ์  รอดเนียม

โทรศัพท์ทีทำ�ง�น   ่ตำ�แหน่ง / ชือ-สกุล่ ่โทรศัพท์เคลือนที่

328/8 หมู่ที่ 1 ตำ�บลอิปัน อำ�เภอพระแสง จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี 84210                                      
โทรส�ร  0-7736-9193                                                                                           

E-mail  :  sni_phs@disaster.go.th

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย                                      
จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี ส�ข�พระแสง
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วิสัยทัศน ์                                                                
เป็นองค์กรชันนำ�ด้�นก�รจัดก�รคว�มเสียง                
จ�กส�ธ�รณภัยในระดับส�กล                               
เพือประเทศไทยปลอดภัยอย่�งยังยืน

่

่

้

่



กรมปอ้งกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย มุ่งมั่นท�าหน้าที่
หน่วยงานกลางของภาครัฐในการบูรณาการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศอย่างเต็มก�าลัง พร้อม
รองรับการเปลีย่นแปลงในทุกมิติ เพ่ือสร้างประเทศไทยให้มีความปลอดภัยอย่างยัง่ยืน 

กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ได้สานต่อและต่อยอดกลไกการจัดการ
สาธารณภัยในทุกมิติของการเปลี่ยนแปลง บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการท�างานร่วม
กันอย่างเป็นหนึ่งเดียว เพ่ือมุ่งสู่เปา้หมายในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย สร้างการรู้รับ ปรับตัว และ
ฟื้ นกลับจากภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็ว 
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

ปภ. บูรณ�ก�รจัดก�รส�ธ�รณภัย    
รองรับทุกบริบทของก�รเปลี่ยนแปลง    
ก้�วสู่ประเทศไทยปลอดภัยอย่�งยั่งยืน

ขับเคลื่อนกลไกการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

l  สร้างหุ้นส่วนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
โดยผลักดันให้การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการสร้างการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมคิดและร่วมวางแผน เพ่ือลดความ
เสี่ยงเดิมและปอ้งกันความเสี่ยงใหม่ที่สอดรับกับบริบทของสังคมไทย
และรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ 

l  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการแจ้งเตือนภัย โดยใช้เทคโนโลยี
ในการวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มการเกิดสถานการณ์ภัยให้มี
ความแม่นย�ามากขึ้น รวมถึงพัฒนารูปแบบและเพ่ิมช่องทางการแจง้
เตือนภัยที่เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกพ้ืนที่

l  วางระบบการจดัการขอ้มลูดา้นสาธารณภยัทีม่ปีระสิทธภิาพ 
จัดท�าฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านสาธารณภัย โดยใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยง
ขอ้มลูสาธารณภัยจากทกุหนว่ยงานให้ครอบคลุมทกุดา้น และทุกประเภทภยั 
รวมถึงพัฒนาระบบแสดงข้อมูลสาธารณภัยบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม
หรือระบบออนไลน์ เพ่ือให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสาธารณภัยได้แบบ Real - Time  



l  พัฒนาศักยภาพการจัดการสาธารณภัยภาคประชาชน 
เสรมิสรา้งศกัยภาพใหช้มุชนเป็นแกนกลางในการจดัท�าแผนการจดัการ
สาธารณภยัในระดับชุมชน โดยประยุกต์ใช้ทรัพยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยในแต่ละพ้ืนที่ รวมถึง
พัฒนาขีดความสามารถเครือข่ายอาสาสมัครกู้ภัยให้รองรับการจัดการ
ภัยพิบัติภายใต้ระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

l  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
เชิงบูรณาการ โดยจัดตั้งองค์กรปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน
และน�าระบบบัญชาการเหตุการณ์มาใช้เป็นกลไกการ
จัดการในภาวะฉุกเฉินภายใต้รูปแบบที่ เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน รวมถึงขยายผลองค์ความรู้ด้านการจัดการ
ในภาวะฉุกเฉินผ่านการฝึกอบรม และถ่ายทอดความรู้ผ่าน
คู่มือระเบียบแนวทางปฏิบัติ (SOP) เกี่ยวกับการจัดการ
ในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการเผชิญเหตุ
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

l  บูรณาการการช่วยเหลือและฟื้ นฟูอย่างรอบด้าน 
โดยสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
รวมถงึพัฒนาระบบการประเมนิความตอ้งการหลงัเกดิสาธารณภยั 
โดยค�านึงถึงความต้องการ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และปอ้งกัน
ความเสยีหายจากสาธารณภัยทีเ่กดิซ�้า ตามหลกั “การพัฒนาใหด้กีว่า
และปลอดภัยกว่าเดิม” (Build Back Better and Safer)

l สรา้งนวตักรรม
และเทคโนโลยีด้านการ
จดัการสาธารณภัย โดย
สนับสนุนการน�าเทคโนโลยี     
ดิจิทัล นวตักรรม และปัญญา
ประดษิฐม์าประยกุตใ์ช้ ในการ
ปรับกระบวนการการจัดการ

สาธารณภัยให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงได้ทุกรูปแบบ อีกทั้ง
ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และก�าหนดนโยบายเชิงสร้างสรรค์ 
เพ่ือรองรับการจัดการสาธารณภัยในมิติ ปภ. 4.0

l  ตอ่ยอดความร่วมมอืการจัดการสาธารณภยัตามกรอบสากล 
สรา้งศกัยภาพประเทศไทยใหเ้ป็นหนึง่ในประเทศผูน้�าดา้นการลดความเสีย่ง
จากภัยพิบัติ ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือให้ประเทศไทยมีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน 

กรมป้องกันและบรรเท�
ส�ธ�รณภัย (ปภ.) ได้มุ่งมั่น
พัฒน�กลไกก�รจัดก�ร
ส � ธ � รณภั ย ใ ห้ พ ร้ อ ม
รองรับทุกบริบทของ 
คว�มเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้
ทุกภ�คส่วนรู้เท่�ทันคว�ม
เสี่ยงภัย รู้รับและปรับตัวให้
ปลอดภัยจ�กส�ธ�รณภัย 
เ พ่ื อ ก้ � ว สู่ เ ป้ � ห ม � ย
ประเทศไทยปลอดภัยจ�ก
ส�ธ�รณภัยอย�่งยั่งยืน
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เตรียมความพร้อมด้านการจัดการสาธารณภัยภาคประชาชน

เสริมประสิทธิภาพการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

เพ่ิมประสิทธิภาพช่วยเหลือและฟื้ นฟู

ยกระดับการจัดการสาธารณภัยสู่มาตรฐานสากล

l  สร้างภูมิคุ้มกันในการจัดการ
สาธารณภัยแก่ประชาชน โดยส่งเสริม
การเรียนรู้ด้านสาธารณภัยอย่างรอบด้าน
ในทุกช่วงวัยผ่านทุกช่องทางการสื่อสาร    
รปูแบบใหม ่กระบวนการฝึกอบรม หลกัสตูร
การศึกษาทั้งในสถานศึกษาและนอกสถาน
ศึกษา และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือให้
ประชาชนมีความพร้อม รู้รับและปรับตัวให้
ปลอดภัยจากสาธารณภัย มีจิตส�านึกด้าน
ความปลอดภัย น�าไปสู่การสร้างสังคมไทย
ที่มีวัฒนธรรมความปลอดภัย



แนวคิด DDPM+S สู่การปฏิบัติ - สร้างประเทศไทยปลอดภัย 

D : Digital Transformation  
ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่         
ให้สอดรับกับการบริหารจัดการสาธารณภัย 
อย่ างรอบด้ านและ เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย เพ่ือมุ่งเปา้สร้าง ปภ. ให้เป็นองค์กร
หลักในการปฏิบัติงานด้านการปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

D : Decision Support System : DSS 
สร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจสั่งการในการ
บรหิารจดัการสาธารณภยั โดยเชือ่มโยงและบรูณาการ
ข้อมูลด้านการจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ภัย
ส�าหรับเป็นฐานข้อมูลให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
ก�าหนดมาตรการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
อย่างรวดเร็ว รวมถึงสามารถสั่งการแก ้ไขปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบโจทย์การช่วยเหลือ
ประชาชนได้ตรงจุดและทันต่อสถานการณ์ 

ปภ. ขับเคลื่อนการจัดการสาธารณภัย
ภ�ยใต้แนวคิด DDPM+S  
สร้างประเทศไทยปลอดภัยอย่างยั่งยืน

D

D

ท่�มกล�งภัยพิบัติที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น     
มีความถีใ่นการเกิดบ่อยครัง้ และมีรูปแบบทีซ่ับซ้อน ประกอบกบับริบท
การท�างานในโลกยุคดิจิทัลที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหลัก 
ถือเป็นประเด็นท้าทายที่กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ต้องปรับ
กลไกการจัดการสาธารณภัยให้พร้อมรองรับทุกความเปลีย่นแปลงและตอบ
โจทย์การสร้างประเทศไทยปลอดภัยอย่างยัง่ยืน          
 กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
กระทรวงมหาดไทย ไดมุ้ง่ท�างานเชิงรกุทีเ่ชือ่มโยง
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยับนพ้ืนฐานแนวคดิ “DDPM+S” 
การบริหารจัดการสาธารณภัยด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือพัฒนาองค์กรให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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P : Preparedness   
เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการสาธารณภัย 
เชิงรุก โดยขับเคลื่อนแผนการปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภัยในทุกระดับ ควบคู่กับการประเมินผล
การด�าเนินงานภายใต้แผน พร้อมก�าหนดมาตรการ
บริหารจัดการสาธารณภัยให้ครอบคลุมทุกประเภท
ภัยและทุกระดับความรุนแรงของสถานการณ์ภัย 
รวมถึงบูรณาการทุกภาคส่วนฝึกซ้อมการปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับ เพ่ือให้สามารถ
เชื่อมโยงการปฏิบัติการของทุกภาคส่วนในการลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้บังเกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

S : Standard    
ยกระดับการพัฒนามาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการสาธารณภัย ทั้งก่อนเกิด ขณะเกิด และเมื่อ
ภัยส้ินสุดโดยจัดท�ามาตรฐานภารกิจด้านการ
ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั อาท ิแผนปฏบิตักิาร 
คู่มือการปฏิบัติงาน และข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
พร้ อม พัฒนามาตรฐานการบริ ห ารจัดการ
สาธารณภัยตามมาตรฐานสากล เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

M : Man     
พัฒนาศกัยภาพการปฏบิตังิานของบคุลากรทกุระดบั
ให้เป็นมืออาชีพ โดยให้ความส�าคัญกับการประสาน
การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม
ที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและขีดความ
สามารถของบุคลากรครอบคลุมทุกด้านของการ
จดัการสาธารณภยั ทัง้ดา้นอ�านวยการและสนบัสนุน 
ด้านวิชาการ และด้านปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย 
โดยเฉพาะการพัฒนาชุดค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง
ขนาดกลาง (Medium USAR Team) ให้ได้รบั
การรับรองการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน INSARAG 
รวมถึงพัฒนาทีมประเมินสถานการณ์ (Situation 
Awareness Team : SAT) ในทกุระดบั เพ่ือสนบัสนุน
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจแก้ ไขปัญหาแก่               
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ รวมถึงแจ้งเตือนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการตอบโต้สถานการณ์ได้ทันที 

กรมปอ้งกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย (ปภ.) มุ่งมั่นพัฒน�กลไกก�รจัดก�รส�ธ�รณภัยรองรับทุกมิติ
ของก�รเปลี่ยนแปลงบนพ้ืนฐ�นของก�รทำ�ง�นร่วมกันอย่�งเป็นหนึ่งเดียว ก�รจัดก�รส�ธ�รณภัย
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ก�รใช้ข้อมูลเชิงวิเคร�ะห์อย่�งรอบด้�น และก�รยึดหลักประสิทธิภ�พ 
เพ่ือให้ทุกภ�คส่วนรู้เท่�ทันคว�มเสี่ยงภัย รู้รับ และปรับตัวให้ปลอดภัยจ�กส�ธ�รณภัย พร้อมก้�วสู่
เป�้หม�ยประเทศไทยปลอดภัยจ�กส�ธ�รณภัยอย�่งยั่งยืน

P

S

M
+
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ประเทศไทยใช้น�้าจากน�้าฝน
เป็นหลัก ซึง่ความแปรปรวนของของสภาพ
ภูมิอากาศ ท�าให้พ้ืนทีส่่วนใหญ่ของประเทศ
มีปริมาณฝนต�่ากว่าเกณฑ์ ประกอบกับ
ความต้องการใช้น�้ าที่ เ พ่ิมขึ้นของทุก
ภาคส่วน ทัง้ภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร 
และภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้หลายพ้ืนที่
ประสบปัญหาขาดแคลนน�้า รัฐบาลจึงได้
ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการน�้า
อยา่งเป็นระบบ เพ่ือลดผลกระทบจากวกิฤต
ภัยแล้ง

กลุ่มภารกิจหลักบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

กลุ่มพย�กรณ์
จัดตั้ งคณะท� าง านติดตาม
สภาพอากาศ ปรมิาณน�้าทา่ และ
สถานการณ์น�้าในแหล่งเก็บน�้า
เ พ่ื อ วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
ปริมาณน�้ าต้นทุนและความ
ต้องการใช้น�้า

กลุ่มบริห�รจัดก�รนำ้�
จัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะ
ท�างานท�าหน้าที่วางแผนการ
จัดสรรน�้ า ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์น�้าและครอบคลุม
การใชน้�้าทกุประเภท ทัง้การอปุโภค
บริโภค การรักษาระบบนิเวศ
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
รวมถึงก�าหนดแนวทางการ
ระบายน�้าและส�ารองน�้าไว้ใช้
ประโยชน์

กลุ่มปฏิบัติก�รแก ้ไข
ปัญห�ก�รข�ดแคลนนำ�้
บรูณาการฝา่ยพลเรอืน หนว่ยทหาร 
และภาคเอกชนปฏิบัติการแก้ไข
ปัญหา โดยแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบ
และมอบหมายภารกิจอย่าง
ชัดเจน รวมถึงจัดหน่วยสนับสนุน
การแก ้ไขปัญหาครอบคลุมทกุ
พ้ืนที่เสี่ยง
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รัฐบาลห่วงใยประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง จึงได้สั่งการให้กองบัญชาการ
ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยกรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวง
มหาดไทย บูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมปอ้งกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งเชิงรุก ภายใต้
กลไกระบบบัญชาการณ์เหตุการณ์ตามกฏหมายและแผนว่าด้วยการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย มุ่งเน้น
บรหิารจดัการน�้าอยา่งเป็นระบบและสอดคล้องกบัสภาพความเสีย่งภยั เพ่ือลดผลกระทบจากภาวะขาดแคลนน�้า
ให้ได้มากที่สุด ดังนี้ 

ปภ. ว�งม�ตรก�รรับมือและแก ้ไขปญห�ภัยแล้ง  
ใช้กลไกระบบบัญช�ก�รเหตุก�รณ์บริห�รจัดก�ร 
– จัดสรรนำ้�ทั่วถึง มีประสิทธิภ�พสูงสุด

ั



1. น�้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค    
    ส�ารวจและจัดท�าบัญชีพ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนน�้า พร้อมก�าหนด
มาตรการรับมือให้สอดรับกับแนวโน้มความเสี่ยงภัยและสภาพ
พ้ืนที่ ด้วยการจัดท�าแผนส�ารองน�้า การหาแหล่งน�้าส�ารอง การขุด
เจาะบ่อน�้าบาดาล การสูบน�้าจากแหล่งน�้าใกล้เคียงไปยังระบบ

2. น�้าเพ่ือการเกษตร     
 สนับสนุนมาตรการควบคุมการใช้น�้าในพ้ืนที่ตามแผนของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงขอความร่วมมือเกษตรกร
มใิหปิ้ดกัน้ล�าน�้าและสบูน�้าเขา้พ้ืนทีเ่พาะปลกู เพ่ือลดผลกระทบจาก
ภาวะขาดแคลนน�้าอปุโภคบรโิภค อีกทั้งประสานการปฏิบัติการ
ฝนหลวงในช่วงที่สภาพอากาศเอื้ออ�านวย

3. น�้าเพ่ือการรักษาระบบนเิวศ 
เฝา้ระวังและคุมเข้มไม่ให้มีการปล่อย 
น�้าเน่าเสียลงสู่แหล่งน�้าต่าง ๆ  เพ่ือลด
ปรมิาณการใช้น�้าดไีล่น�้าเสยี รวมถึงส�ารวจ
เส้นทางคมนาคมเลียบคลอง ล�าน�้า หรือ 
แม่น�้า เพ่ือวางมาตรการปอ้งกันการ
พังทลายของตลิ่ง

4. สร้างการรับรู้เกีย่วกับปัญหาภัยแล้ง 
    ทั้งข้อมูลสถานการณ์น�้า และมาตรการบริหารจัดการ      
น�้าของภาครัฐ ควบคู่กับการรณรงค์การใช้น�้าอย่างประหยัด 
รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนจิตอาสาในพ้ืนที่มีส่วนร่วม
ในการก่อสร้างและซ่อมแซมแหล่งกักเก็บน�้าขนาดเล็ก 

ทั้งนี้ กรมปอ้งกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย (ปภ.) กระทรวง
มห�ดไทย ได้บูรณ�ก�รจังหวัดและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง
เตรียมพร้อมป้องกันและแก้ ไขปัญห�ภัยแล้งอย่�ง
ครอบคลมุทกุมิต ิ มุง่ว�งระบบบรหิ�รจดัก�รนำ้�ใหมี้ประสทิธิภ�พ 
พร้อมว�งแผนจัดสรรนำ้�ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมดูแล
ทุกครัวเรือนให้มีนำ้�อุปโภคบริโภคเพียงพอ และประเทศไทย
ส�ม�รถผ่�นพ้นภัยแล้งด้วยคว�มร่วมมือของทุกภ�คส่วน
อย�่งยั่งยืน

แนวทางป้องกันและลดผลกระทบภัยแล้ง4

ผลิตน�้าประปา อีกทั้งพัฒนาพ้ืนที่รับ
น�้าหรือแก้มลิงให้เป็นแหล่งเก็บน�้า
ถาวร ควบคู่กับการจัดท�าธนาคารน�้า
ใต้ดินให้คุณภาพน�้ ากักเก็บอยู่ ใน
เกณฑ์มาตรฐานและเพียงพอต่อการ
ใช้ประโยชน์
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ประสานความร่วมมือกับหน่วยทหารและฝา่ยพลเรือน ระดม
สรรพก�าลังเครื่องมือและอุปกรณจ์ากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ รถ
บรรทุกน�้า รถผลิตน�้า ชุดขุดเจาะบ่อบาดาล-บ่อน�้าตื้น เครื่องสูบน�้า 
เครื่องเจาะบ่อและสูบน�้า รวมจ�านวนกว่า 8,000 รายการ เข้า
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าในพ้ืนที่เสี่ยงทั่วประเทศ
อย่างต่อเนื่อง โดยให้ศูนย์ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต   
18 แห่งทั่วประเทศ เป็นจุดระดมทรัพยากร (Staging Area) 
เพ่ือให้สามารถออกปฏิบัติการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ในระดับภาคและเขตจังหวัดได้อย่างทันท่วงที

176

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

บริหารจัดการเครื่องจักรกลแก ้ไขปัญหาขาดแคลนน�้า

ปภ.บูรณ�ก�รแก ้ไขปัญห�ภัยแล้ง   
จัดสรรนำ้�อุปโภคบริโภคทั่วถึงอย่�งต่อเนื่อง

ผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ 
ท�าให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนและน�้าต้นทุนน้อยกว่าปกติ 
ประกอบกับการขยายตัวของชุมชนเมือง ภาคอุตสาหกรรม 
และการเพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูก ส่งผลให้มีความต้องการใช้น�้า

ที่ เพ่ิมขึน้ จึงมีความเสีย่งต่อการเกิดปัญหาภัยแล้งในหลาย
พ้ืนที ่

รัฐบาลห่วงใยประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ภัยแล้ง จึงได้สั่งการให้กองบัญชาการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 
โดยกรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย บูรณาการทุกหน่วยงานด�าเนินการ
ปอ้งกันและแก ้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเต็มก�าลัง มุ่งบริหารจัดการน�้าในมิติเชิงพ้ืนที่ แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบ
และมอบหมายภารกิจอย่างชัดเจน รวมถึงจัดหน่วยสนับสนุนการแก้ ไขปัญหาภัยแล้งครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
โดยให้ความส�าคัญกับการดูแลเรื่องน�้าอุปโภคบริโภคของประชาชนเป็นล�าดับแรก



l   น�้าฝน ประสานกรมฝนหลวงและ
การบนิเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
ปฏิบัติการจัดท�าฝนหลวงในพ้ืนที่เหนือ
เขื่อนเมื่อสภาพอากาศเอื้ออ�านวย เพ่ือให้มี
น�้าไหลเข้าเขื่อนเพ่ิมขึ้น

l  น�้าบาดาล ประสานกรมทรัพยากร  
น�้าบาดาล ด�าเนินการเปา่ล้างและซ่อมบ�ารุงบ่อ
บาดาลทีม่อียูเ่ดมิ รวมถึงขดุเจาะบอ่บาดาลใหม่
ในพ้ืนที่ที่เหมาะสมเพ่ือใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้า
ใต้ดิน

l  น�้าผิวดิน ติดตั้งเครื่องสูบน�้า
บริเวณแหล่งน�้าต่าง ๆ เพ่ือส่งน�้าไปยังถัง
เก็บน�้ากลางประจ�าหมู่บ้านและแหล่งน�้า
ผลิตน�้าประปา ขุดลอกปรับปรุงแหล่งน�้า
ธรรมชาติที่ตื้นเขิน

l  ประสานทุกหน่วยงานส�ารวจ
แหลง่น�้าในพ้ืนที ่เพ่ือจดัหาน�้าจากทกุแหลง่
ส�าหรบัรองรบัการใชน้�้า เพ่ิมปรมิาณน�้าตน้ทุน
ในแหล่งน�้าต่าง ๆ และสร้างแหล่งกักเก็บน�้า
เพ่ิมเติมในพ้ืนที่ เพ่ือจัดสรรน�้าสนับสนุน
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เสี่ยงภัย

l ระดมทรัพยากรและ
เครื่องจักรกลปฏิบัติการส่งน�้า
เข้าพ้ืนที่ โดยผันน�้าดิบเข้าสู่ระบบ
การผลติน�า้ประปา พรอ้มจดัรถบรรทกุ
น�้าน�าน�้าไปเติมยังถังน�้ากลางประจ�า
หมู่บ้ านและจุดแจกจ่ ายน�้ าตาม        
วงรอบอย่างต่อเนื่อง

กรมปอ้งกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย (ปภ.) กระทรวงมห�ดไทย ได้บูรณ�ก�รจังหวัดและหน่วยง�น          
ที่เกี่ยวข้องดำ�เนินแก้ไขปัญห�และช่วยเหลือประช�ชน ทั้งก�รพัฒน�บ่อบ�ด�ล ก�รขุดเจ�ะบ่อนำ้�ตืน้ 
ก�รสูบนำ้�เติมนำ้�ในแหล่งนำ้� ก�รผลิตและแจกจ่�ยนำ้�ดื่ม พร้อมประส�นก�รปฏิบัติก�รแก้ไขปัญห�
ภัยแล้งและบรรเท�คว�มเดือดร้อนของประช�ชนจ�กภ�วะข�ดแคลนนำ้�อย่�งต่อเนื่องจนกว่�
สถ�นก�รณ์ภัยจะสิ้นสุด เพ่ือให้ทุกครัวเรือนมีนำ้�อุปโภคบริโภคเพียงพอและให้ประช�ชนได้รับผลกระทบ
จ�กปัญห�ภัยแล้งน้อยที่สุด
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เร่งแก ้ไขปัญหาขาดแคลนน�้าระยะเร่งด่วน



ปภ. ขับเคลื่อนโครงก�รแก ้ไข ปญห�ภัยแล้ง  
อย่�งยั่งยืนด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่ สร�้งคว�มมั่นคง 
ด้�นทรัพย�กรนำ้�อย่�งยั่งยืน

l   เพ่ิมแหล่งกักเก็บน�้าในพ้ืนทีเ่สีย่งภัย โดยน้อมน�าแนวพระราชด�าร ิ“เศรษฐกิจพอเพียง” 
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นต้นแบบของ
การแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนตามหลักการทฤษฎีใหม่ในการแบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 
30 : 30 : 30 : 10 แยกเป็น        
 ส่วนที ่1 พ้ืนที่ขุดสระกักเก็บน�้า      
 ส่วนที ่2 พ้ืนที่ปลูกข้าว       
 ส่วนที ่3 พ้ืนที่เพาะปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ยืนต้น     
 ส่วนที ่4 พ้ืนที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ และโรงเรือน

l   เชื่อมโยงเส้นทางน�้าไปยังแหล่งกักเก็บน�้า 
โดยใช้เครื่องจักรกลสาธารณภัย ยานพาหนะ และเครื่องมือ
อุปกรณ์จากศูนย์ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 แห่ง 
เข้าปฏิบัติการขุดสระกักเก็บน�้า เชื่อมโยงเส้นทางน�้า และผันน�้า
จากแหล่งน�้าธรรมชาติและอ่างเก็บน�้าไปยังแหล่งน�้าของ
ประชาชน

ประเทศไทยมีพ้ืนที่การเกษตร
นอกเขตชลประทานที่ ใช้น�้ าฝนในการ        
เพาะปลกูเป็นหลัก ซึง่น�้าฝนทีก่กัเกบ็ไวใ้นเขือ่น
ตา่งๆ มสีดัสว่นน้อยกวา่ปรมิาณฝนทีต่กลงมา 
จึงจ�าเป็นต้องเพ่ิมพ้ืนทีร่องรับน�้าฝน เพ่ือให้
มปีรมิาณน�้ากกัเก็บเพ่ิมขึน้ ประกอบกบัรฐับาล
ได้ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยเฉพาะการผลักดันการก่อสร้าง 
แหล่งกักเก็บน�้าขนาดใหญ่ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนทีก่ัก
เก็บน�้าทั่วประเทศให้พร้อมรองรับการใช้น�้า
ของประชาชนในทุกพ้ืนที่

แนวทางแก ้ไขวิกฤตขาดแคลนน�้า

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการน�้า
อย่างเป็นระบบภายใต้กลไกเชิงปอ้งกันและลดผลกระทบโดยใช้โครงสร้าง ผ่านโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
อย่างยั่งยืนด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมใช้ศักยภาพด้านเครื่องจักรกลสาธารณภัย ยานพาหนะ และเครื่องมือ
อุปกรณ์ของกรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ประจ�า ณ ศูนย์ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง 18 แห่ง 
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการแก้ไขปัญหาวิกฤตขาดแคลนน�้าในพ้ืนที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศ  
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กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้น�าร่อง
ด�าเนินโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ฯ ในจังหวัดชัยภูมิ 
โดยระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องมืออุปกรณ์ 
และยานพาหนะของศูนย์ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 5 นครราชสีมา เข้าปฏิบัติการขุดสระน�้าในพ้ืนที่การ 
เกษตรของประชาชนตามรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ดังนี ้

ขับเคลื่อนโครงการแก ้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่

ทั้งนี้ กระทรวงมห�ดไทย โดยกรม
ปอ้งกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย (ปภ.) 
ได้บูรณ�ก�รจังหวัดและหน่วยง�น          
ที่ เกี่ยวข้องขับเคลื่อนก�รบริห�ร       
ก�รจัดทรัพย�กรนำ้�อย่�งเป็นระบบ 
มุ่งแก้ไขปัญห�วิกฤตแหล่งกักเก็บนำ้�
เป็นหลัก เพ่ือสร้�งคว�มมั่นคงด้�น
ทรัพย�กรนำ้�ให้มีคว�มยั่งยืน

l  พ้ืนที่ด�าเนินโครงการ ฯ อ�าเภอเมือง
ชัยภูมิ รวม 3 ต�าบล จ�านวน 23 แปลง แยกเป็น 
ต�าบลนาเสียว 13 แปลง ต�าบลบ้านเล่า 3 แปลง 
และต�าบลนาฝาย 7 แปลง โดยเป็นพ้ืนที่ขุดสระน�้า
รวม 29 ไร่ 32 ตารางวา

l  เปา้หมายการด�าเนินโครงการ ฯ 
เพ่ิมพ้ืนที่กักเก็บน�้ารวม 45,898 ลูกบาศก์เมตร 
สนับสนุนน�้าเพ่ือการเกษตร 211 ไร่ 54 ตารางวา 
ประชาชนได้รับผลประโยชน์ 23 ครัวเรือน ทั้งนี้ 
จะด�าเนินโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ฯ เสร็จสิ้น
ทั้ง 23 แปลง ประมาณเดือนกรกฎาคม 2563
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ส�าหรับการด�าเนินโครงการแก้ไขปัญหาภัยแลง้ ฯ 
ระยะต่อไป ได้วางเปา้หมายขยายพ้ืนทีด่�าเนินโครงการไป
ยังพ้ืนที่เสี่ยงสูงจากปัญหาวิกฤตน�้าในจังหวัดความรับ
ผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต         
ทั้ง 18 แห่งๆ ละ 2 พ้ืนที่ จ�านวน 36 พ้ืนที่ รวมถึง
ตั้งเปา้สานต่อการด�าเนินโครงการ ให้ครอบคลุมพ้ืนที่
เสีย่งสูงจากปัญหาวิกฤตน�้าทัว่ประเทศ เพ่ือแก้ไขปัญหา
วิกฤตขาดแคลนน�้าในช่วงฤดูแล้ง และรองรับการระบายน�้า
ในชว่งฤดูฝน



Vision Zero 

ขับเคลื่อนกรอบปฏิญญาสตอกโฮล์ม

ปภ.บูรณ�ก�รขับเคลื่อน “ปฏิญญ�สตอกโฮล์ม” 
ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุทางถนน - สร้างการสัญจรปลอดภัยยั่งยืน

อบุติัเหตทุ�งถนนเป็นสาเหตุ
ส�าคัญทีค่ร่าชีวิตคนไทยเป็นจ�านวนมาก 
รัฐบาลจึงได้ก�าหนดให้การสร้างความ
ปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติและ
นโยบายหลักที่ทุกภาคส่วนต้องร่วม     
ขับเคลื่อนการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ
ทางถนนใหเ้หลือนอ้ยทีส่ดุ และบรรลุวสิยัทัศน์
สู่ศูนย์ (Vision Zero) ภายในปี พ.ศ. 
2593

เปา้หมาย : ลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2573

ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยกรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
กระทรวงมหาดไทย ได้บูรณาการทุกภาคส่วนด�าเนินการปอ้งกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องในทุกระดับ ภายใต้แผนระดับประเทศและกรอบการด�าเนินงานระดับโลก โดยเฉพาะการขับเคลื่อนสร้าง
ความปลอดภัยภายใต้กรอบ “ปฏิญญาสตอกโฮล์ม” (Stockholm Declaration) พ.ศ. 2564 – 2573 และ
เปา้หมายระดับโลก (Voluntary Global Road Safety Performance Targets) ให้สอดรับกับกรอบการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และกรอบยุทธศาสตร์ชาติด้านความปลอดภัยทางถนน 20 ปี เพ่ือสร้างการ
สัญจรปลอดภัยในผู้ใช้รถใช้ถนนทุกกลุ่ม 

l   พัฒนายุทธศาสตร์และแผนความปลอดภัย
ทางถนน ทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น 
โดยเฉพาะการจัดท�าแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 
(Master Plan) ให้สอดคล้องกับกรอบปฏิญญาสตอกโฮล์ม
และเป้าหมายโลกและครอบคลุมการแก้ไขปัญหาในทุกมิติ 
พร้อมผลักดันการจัดท�าแผนปฏิบัติการ ฯ ที่ชัดเจนและชี้เปา้
การแก ้ไขปัญหาได้ตรงจุดและเป็นรูปธรรม 

      

          l  ยกระดับการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน 
ตั้งแต่การจัดเก็บและรายงานข้อมูล  รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล
ปัจจัยเสี่ยงเพ่ือก�าหนดแนวทางลดอุบัติเหตุทางถนนให้สอดรับ
สภาพปัญหาและบริบททางสังคม รวมถึงสร้างการรับรู้ข้อมูล
อุบัติเหตุทางถนนเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสร้างความปลอดภัยทางถนน 

      

     l เพ่ิมประสิทธิภาพการสร้างความปลอดภัย
ทางถนน โดยใช้กลไกของคณะอนกุรรมการในคณะกรรมการ
ศนูยอ์�านวยการความปลอดภัยทางถนน เชือ่มโยงการด�าเนนิงาน
ลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างรอบด้าน รวมถึงขยายความร่วมมอื
กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพ่ือบูรณาการทรัพยากรในการ
ด�าเนินงานให้บรรลุเปา้หมาย อีกทั้งพัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลการด�าเนินงานปอ้งกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ผ่านตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยทางถนน

      

       l  ปรบัปรงุกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งใหท้นัต่อสถานการณ์
และสภาพปัญหา พรอ้มบงัคบัใช้กฎหมายด้านความปลอดภยั
ทางถนนอย่างเข้มข้น อีกทั้งน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปอ้งกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

ทัง้ดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย ด้านมาตรฐาน
ยานพาหนะ ดา้นการชว่ยเหลอืและเยยีวยา
ผู้ประสบเหตุ     

      l สร้างจิตส�านึกด้านความ
ปลอดภัยทางถนน โดยรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและ       
ต่อเนื่องในทุกกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนน 
โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน 
อาทิ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เด็กและ
เยาวชน รวมถึงสง่เสรมิการเรยีนรู้ดา้น
ความปลอดภัยทางถนนในทุกรูปแบบ 
ทั้งสื่อมวลชน หลักสูตรการศึกษา และ
กิจกรรมรณรงค์ 
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Vision Zero 
ทั้งนี้ ศูนย์อำ�นวยก�รคว�มปลอดภัยท�งถนน (ศปถ.) โดยกรมปอ้งกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย (ปภ.) 
พร้อมบูรณ�ก�รทุกภ�คส่วนขับเคลื่อนก�รลดอุบัติเหตุท�งถนนของประเทศไทยต�มกรอบปฏิญญ�
สตอกโฮล์มและเป�้หม�ยระดับโลก เพ่ือให้บรรลุเป�้หม�ยในก�รลดก�รเสียชีวิตจ�กอุบัติเหตุท�งถนน
ลงให้ได้ ร้อยละ 50 ภ�ยในปี พ.ศ. 2573  และนำ�ไปสู่ก�รสัญจรปลอดภัยอย่�งยั่งยืน 

เปา้หมายระดับโลกในการลดอุบัติเหตุทางถนน (Voluntary Global Road Safety 
Performance Targets)
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l  เปา้หมายที ่1 ภายใน   
ปี พ.ศ. 2563 ทุกประเทศมีแผน
ปฏิบัติการพหุภาคีด้ านความ
ปลอดภัยทางถนนระดับชาติ     
ทีค่รอบคลมุทกุมติิและมเีปา้หมาย
ที่ก�าหนดกรอบเวลาอย่างชัดเจน    

        l  เปา้หมายที ่2 ภายใน
ปี พ.ศ. 2573 ทุกประเทศเข้าร่วม
ภาคีตราสารกฎหมายด้าน
ความปลอดภัยทางถนนของ
สหประชาชาตจิ�านวนหนึง่ตราสาร
หรือมากกว่า    

        l  เปา้หมายที ่3 ภายใน
ปี พ.ศ. 2573 ถนนสายใหม่ทุกสาย
ต้ อ ง ผ่ า น ม า ต ร ฐ า น ค ว า ม
ปลอดภัยทางเทคนิคส�าหรับผู้ใช้
ถนนทุกคน หรือผ่านการประเมิน
ระดับ 3 ดาว หรือสูงกว่า    

        l  เปา้หมายที ่4 ภายใน
ปี พ.ศ. 2573 การเดินทางบนถนน
ที่มีอยู่แล้วต้องผ่านมาตรฐาน
ความปลอดภั ยท าง เทค นิค
ส�าหรับผู้ใช้ถนนทุกคนมากกว่า
ร้อยละ 75 ของการเดินทาง 

l เปา้หมายที ่5 ภายใน
ปี พ.ศ. 2573 ยานพาหนะใหม่
และยานพาหนะที่ผ่านการใช้งาน
แล้วทุกคันต้องผ่านมาตรฐาน
ความปลอดภัยคุณภาพสูง อาทิ 
กฎส�าคัญของสหประชาชาติ       
ข้อบังคับทางเทคนิคระดับโลก     

           l เปา้หมายที ่6 ภายใน
ปี พ.ศ. 2573 ลดสัดส่วนของ
ยานพาหนะที่ขับขี่ด้วยความเร็ว
เกินก�าหนดลงครึ่งหนึ่ง ลดการ
บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการ
ขับขี่ด้วยความเร็วสูงลง    

           l เปา้หมายที ่7 ภายใน
ปี พ.ศ. 2573 เพ่ิมสัดส่วนของ
ผู้ ขับข่ีรถจักรยานยนต์ที่สวม
หมวกนิรภัยที่ ได้มาตรฐานให้
ใกล้เคียง ร้อยละ 100    

            l เปา้หมายที ่8 ภายใน
ปี พ.ศ. 2573 เพ่ิมสัดส่วนของ
ผู้ ขับขี่ และผู้ โดยสารรถยนต์          
ที่คาดเข็มนิรภัย หรือใช้อุปกรณ์
นิ ร ภัย ใน เด็กที่ ได้ ม าตรฐาน      
ให้ใกล้เคียงร้อยละ 100 

l เปา้หมายที ่9 ภายใน
ปี พ.ศ. 2573 ลดจ�านวนการบาดเจบ็
และเสียชีวิตจากการดื่มแล้วขับ
ลงครึ่งหนึ่ง หรือลดจ�านวนการ
บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนที่เกี่ยวกับการใช้สาร        
ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทลง   

        l เปา้หมายที ่10 ภายใน
ปี พ.ศ. 2573 ทกุประเทศมกีฎหมาย
ระดับชาติที่จ� ากัดหรือห้ามใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับขี่    

         l เปา้หมายที ่11 ภายใน
ปี พ.ศ. 2573 ทุกประเทศออกกฎ
ข้อบังคับก�าหนดเวลาขับรถ และ
เวลาหยุดพักส�าหรับพนักงาน 
ขับรถหรือเข้าร่วมภาคีเครือข่าย        
ข้ อ บั ง คั บ ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 
ภูมิภาค เกี่ยวกับกฎดังกล่าว 
   
      l เปา้หมายที ่
12 ภายในปี พ.ศ. 2573 ทุก
ประเทศจัดท� าและบรรลุ เป้า
หมายระดับชาติด้านการลดระยะ
เวลาการเข้าถึงจุดเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนและการช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุ          ณ จุดเกิด
เหตุโดยผู้เชี่ยวชาญ



ปภ.ขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ช�ติด�้นคว�มปลอดภัยท�งถนน 
20 ปี สร�้งก�รสัญจรปลอดภัยอย่�งยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน 
โดยส่งเสริมบทบาทหน่วยงานด้านความ

ปลอดภัยทางถนนในทุกระดับ ภายใต้การบูรณาการ
แผนงานและงบประมาณแบบมุ่งผลสมัฤทธิ ์พรอ้มพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลอุบัติ เหตุและนวัตกรรมด้านความ
ปลอดภัยทางถนน ควบคู่กบัการแกไ้ขและเพ่ิมประสทิธภิาพ
การบังคับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
การสัญจรที่ปลอดภัยเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีส�าหรับคนทุกกลุ่มและ

เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม โดยพัฒนาถนน
ให้มีความปลอดภัยกับผู้ใช้เส้นทางทุกกลุ่ม 
พร้อมวางโครงข่ายถนนที่เชื่อมโยงเส้นทาง
อย่างเป็นระบบ รวมถึงสร้างระบบการขนส่ง
สาธารณะที่มีความสะดวกและปลอดภัย

ยุทธศาสตร์
ด้านการยกระดับ
คณุภาพการใหบ้รกิาร

ทีเ่สมอภาค ทัว่ถึง เท่าเทียม
ส�าหรับผูป้ระสบเหต ุโดยพัฒนา 
ระบบดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุ
ครอบคลุมทั้งการรับแจ้งเหตุ 
การเข้าถึงและการช่วยเหลือ 
ณ จดุเกดิเหต ุการน�าส่งสถาน
พยาบาลพร้อมสนบัสนนุการใช้
ระบบประกันภัยชดเชยเยียวยา
ผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากอบุตัเิหตุ
ทางถนน รวมถึงวางระบบ
การเข้าถึงการสืบสวนข้อมูล
อุบัติเหตุเชิงลึก

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้าง
วั ฒ น ธ ร ร ม ค ว า ม

ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
โ ด ย ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ า น        
ความปลอดภัยทางถนนตลอด
ช่วงชีวิตในทุกรูปแบบผ่านกลไก
การเรียนรู้ทั้ งภายในและนอก
โรงเรยีน มุง่สรา้งสงัคมทีม่คีวาม
รับผิดชอบร่วมกันในการใช้รถ      
ใช้ถนนบนทางสาธารณะ พร้อมส่ง
เสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน 
ท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และ
สื่อมวลชนให้เป็นกลไกส�าคัญใน
การสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภยัทางถนน

ยุทธศาสตร์
ก า ร พัฒนาก า ร
ขนส่งที่ปลอดภัย

เพ่ือสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
การขนส่งและระบบโลจิสติกส์
โดยใช้ระบบเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านความปลอดภัย 
รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพ  
ผู้ประกอบการขนส่งรองรับ
การแข่งขันในระดับนานาชาติ 
อี ก ทั้ งยกร ะดั บมาตรฐาน
คว ามปลอดภั ย ข องย าน
พาหนะตามมาตรฐานสากล

อุบัติเหตุท�งถนนเป็นสาเหตุส�าคัญที่คร่าชีวิตคนไทย 
รัฐบาลจึงได้ก�าหนดให้การสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่ง
ชาติและนโยบายหลักที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมผลักดันให้เกิดประสิทธิผลใน
การลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภยั (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย และหนว่ยงานภาคเีครือขา่ย ไดบ้รูณาการ
ความร่วมมือขับเคลื่อนการปอ้งกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระยะยาวตาม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความปลอดภัยทางถนน 20 ปี โดยมุ่งเสริมสร้าง
กลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุ
ทางถนนครอบคลุมทั้งด้านคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

กรอบ 5 ด้าน : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความปลอดภัยทางถนน 20 ปี  
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ทั้งนี้ ศูนย์อำ�นวยก�รคว�มปลอดภัยท�งถนน โดยกรมปอ้งกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย (ปภ.) กระทรวง
มห�ดไทย พร้อมเป็นหน่วยง�นกล�งในก�รบูรณ�ก�รทุกภ�คส่วนขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีก�รสัญจร
ปลอดภัยต�มกรอบยุทธศ�สตร์ช�ติด�้นคว�มปลอดภัยท�งถนน 20 ปี เพ่ือให้บรรลุเป�้หม�ย “สร�้ง
วิสัยทัศน์ มุ่งสู่ศูนย์ : Visioning toward Zero”

l การพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ในช่วง 5 ปี (พ.ศ.
2560 - 2564)  มุ่งสู่เปา้หมาย “พัฒนาอย่างมัน่คง 
เสริมสร้างวินัย ใส่ใจคนทุกกลุ่ม” และอัตราผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนน 18 คนต่อแสนประชากร โดยเน้น
การลดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเสี่ยงหลักพร้อมพัฒนาระบบ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงเสริม
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี

l   การพัฒนายุทธศาสตร์ ฯ 
ในชว่ง 10 ปี (พ.ศ. 2560 - 2569)  
มุ่งสู่เปา้หมาย “ถนนปลอดภัย ไร้
ความสูญเสีย”และอัตราผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนน 10 คนต่อ
แสนประชากร โดยคุมเข้มพฤติกรรม
เสี่ยงใช้รถใช้ถนนที่ไม่ปลอดภัยและ
ป้องกันปัจจัย เสี่ ยงอุบัติ เหตุ ใหม่ 
พร้อมพัฒนาถนนให้มีความปลอดภัย
มากขึ้นและเป็นมิตรต่อกลุ่มผู้ใช้รถใช้
ถนนที่เปราะบางควบคู่กับการเชื่อม
โยงโครงข่ายถนนทั้งในเขตเมืองและ
นอกเขตเมือง รวมถึงพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะให้สะดวกและปลอดภัย

l การพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ในช่วง 15 ปี (พ.ศ.
2560 - 2574)  มุ่งสู่เปา้หมาย “ยานพาหนะปลอดภัย 
รองรับการใช้เหมาะสม” และอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนน 8 คนต่อแสนประชากร โดยยกระดับความ
ปลอดภัยของยานพาหนะตามมาตรฐานสากล 100 % ภายใน
ปีที่ 15

l  การพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ในช่วง 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  มุ่งสู่เปา้หมาย “สัญจร
ปลอดภัย เพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน” และอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 5 คนต่อ
แสนประชากร โดยมุ่งส่งเสริมการเดินทางในรูปแบบที่ปลอดภัยด้วยระบบขนส่งสาธารณะและระบบ
ขนส่งทางราง พร้อมสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยครอบคลุมทั้งคน รถ และถนน และสิ่งแวดล้อมให้เป็น
รากฐานรองรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติด้านความปลอดภัยทางถนน 20 ปี
สายด่วนนิรภัย 1784  l
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มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน

มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อม

l  บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เข้มงวด
พฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ โดยเฉพาะขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ 
และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย รวมถึงควบคุมการจ�าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ตามที่กฎหมายก�าหนด อีกทั้งกวดขันความพร้อม
ของผู้ขับขี่และตรวจสอบความปลอดภัยของยานพาหนะ 

l  เข้มข้นมาตรการด้านสังคมและชุมชน ใช้กลไก 
“ด่านครอบครัว” ควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุของ
คนในครอบครัวจัดท�าประชาคมชุมชน/หมู่บ้านก�าหนด
กติกาใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย พร้อมทั้งบูรณาการ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ก�านนัผู้ใหญบ่า้น และอาสาสมคัร
ในพ้ืนที่จัดตั้งด่านชุมชนป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยง
อุบัติเหตุทางถนนทุกรูปแบบ

l  รณรงค์สร้างจิตส�านึกความปลอดภัยทางถนน 
มุง่สร้างการรับรูม้าตรการบงัคับใชก้ฎหมาย สถานการณ์อบุตัเิหตุ 
การใชร้ถใชถ้นนอยา่งปลอดภยั และขอ้มลูสทิธเิจบ็ปว่ยฉุกเฉนิ
วิกฤตผ่านช่องทางสื่อทุกรูปแบบ ควบคู่กับมาตรการประชา 
สัมพันธ์เชิงรุกในรูปแบบ “เคาะประตูบ้าน” รวมถึงด�าเนิน
มาตรการองคก์รดา้นความปลอดภยัทางถนนของหนว่ยงาน
ภาครัฐ เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎจราจร

l   ขับเคลือ่นมาตรการถนนปลอดภัย โดยปรับปรุง
สภาพแวดล้อมริมทางให้เป็นถนนปลอดภัย ติดตั้งปา้ยเตือน 
สัญญาณไฟ ไฟส่องสว่าง รวมถึงปิดกั้นทางลักผ่านจุดตัด 
ทางรถไฟและจุดกลับรถที่ไม่ปลอดภัย

l   อ�านวยความสะดวกในการเดินทาง เปิดช่องทาง
พิเศษ ปรับสัญญาณไฟจราจรให้สอดคล้องกับช่วงเวลา
ในการเดินทาง  พร้อมประชาสัมพันธ์เส้นทางลัด ทางเลี่ยง
เมือง และข้อมูลจุดเสี่ยง จุดอันตราย อีกทั้งเตรียมพร้อม
จุดพักรถและจุดบริการบนเส้นทางสายต่าง ๆ

ศปถ.บูรณ�ก�รทุกภ�คส่วน     
สร้�งคว�มปลอดภัยท�งถนนเข้มข้นในทุกมิติ

เทศก�ลสำ�คัญ เป็นช่วงที่มีสถิติ
อุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ ก่อให้เกิดความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาประเทศ รัฐบาลได้ก�าหนดให้การสร้าง
ความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ และ
มอบหมายให้ศนูยอ์�านวยการความปลอดภยัทางถนน 
(ศปถ.) บูรณาการทุกภาคส่วนด�าเนินการปอ้งกัน
และลดอบุตัเิหตทุางถนนอยา่งเขม้ขน้และตอ่เนือ่ง
ทัง้ช่วงปกติและช่วงเทศกาลส�าคัญ มุ่งเน้นการ
ลดอุบัติเหตุทางถนนที่ครอบคลุมทุกปัจจัยเสี่ยง
ในมิติเชิงพ้ืนที ่ (Area Approach) ภายใต้
มาตรการส�าคัญ 

1

2
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มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ

มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ 

มาตรการด้านความปลอดภัยทางน�้า 

l  เข้มงวดความปลอดภัยของยานพาหนะทุก
ประเภท โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะให้มีความปลอดภัย 
ทั้งสภาพรถ อุปกรณ์นิรภัย ความพร้อมของพนักงานขับรถ 
และการท�าประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ อีกทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการหยุดการขนส่ง
สินค้าโดยรถบรรทุกขนาดใหญ่ ตลอดจนกวดขันรถกระบะ
ที่บรรทุกน�้าหนักเกิน

 l เตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ   
จัดหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพกู้ภัย และ
เครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ และ
ส่งต่อผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างรวดเร็วในทุกพ้ืนที่ เน้นการ
แบ่งมอบพ้ืนที่ชัดเจน และการประสานแจ้งเหตุทันท่วงที

l ให้ข้อมูลการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรอบด้าน 
ทั้งสิทธิการรักษาพยาบาล ความคุ้มครองด้านการประกันภัย 
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 24 ชั่วโมง การจ่ายค่ารักษา
พยาบาลผ่านระบบ e – claim รวมถึงส่งเสริมการท�าประกันภัย
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

l  คุมเข้มความ
ปลอดภัยแก่นั ก
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะ 
จั ง ห วั ด ที่ มี แ ห ล่ ง        
ท่องเที่ยวและจังหวัด 
ที่มีพ้ืนที่ติดกับประเทศ
เ พ่ือนบ้ านให้ก� าหนด

ศูนย์อำ�นวยก�รคว�มปลอดภัย
ท�งถนน โดยคว�มร่วมมือของ
ก ร ม ป้ อ ง กั น แ ล ะ บ ร ร เ ท �
ส�ธ�รณภัย (ปภ.) กระทรวง
มห�ดไทย และหน่วยง�นภ�คี
เครือข่�ยมุ่งขับเคลื่อนม�ตรก�ร
ลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุท�งถนน
ที่ครอบคลุมทุกมิติอย่�งเข้มข้น 
เพ่ือสร้�งก�รสัญจรปลอดภัยใน
ทุกเส้นท�งอย่�งยั่งยืน

และเรือโดยสาร คุมเข้มการบรรทุกน�้าหนักเกิน พร้อมจัดอุปกรณ์ชูชีพและเครื่องมือกู้ภัยทางน�้า
ให้พร้อมใช้งาน อีกทั้งจัดเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน�้าให้พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที

มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุให้สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่ เน้นดูแลความปลอดภัยของเส้นทางโดยรอบแหล่ง
ท่องเที่ยวเป็นพิเศษ  

มาตรการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

3

4

5

6

l สร้างความปลอดภัย
ในการสัญจรและท่องเที่ยว
ทางน�้า โดยจัดตั้งศูนย์อ�านวย
ความสะดวกและความปลอดภัย
ทางน�้าประจ�าท่าเทียบเรือที่มี       
ผู้ใช้บริการจ�านวนมาก เน้นการ
ดูแลความปลอดภัยท่าเทียบเรือ 
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มาตรการ 4 พ้ืนที่  

ปภ. เข้มข้นม�ตรก�ร 4 พ้ืนที่ 5 ม�ตรก�ร  
บริห�รจัดก�ร - แก้ไขปัญห�ไฟป�่และหมอกควัน

ช่วงฤดูหน�วต่อเนือ่งฤดูร้อน หลายพ้ืนที่
ประสบปัญหาไฟปา่และวิกฤตหมอกควันส่งผลกระทบ
ต่อการด�าเนินชีวิต สุขภาพอนามัย เศรษฐกิจ และระบบ
นิเวศ รวมถึงทัศนวิสัยในการสัญจร

รัฐบาลจึงได้สั่งการให้กองบัญชาการปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยกรม
ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย 
บูรณาการกองอ� านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดขับเคลื่อนการป้องกันไฟป่าและ
แก้ไขปัญหาหมอกควันในมิติเชิงพ้ืนที่อย่างรอบด้าน 
มุ่งปฏิบัติการเข้มข้น ภายใต้มาตรการ “4 พ้ืนที่ 5 
มาตรการบริหารจัดการ” ดังนี้

พ้ืนที่ปา่สงวน / ปา่
อนรุกัษ ์กระทรวงทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
เ ป็นหน่วยรับผิดชอบ 
โดยจดัทมีเฝา้ระวงัไฟปา่ 
จัดท� าแนวกัน ไฟและ
สร้างป่า เ ปียก/ป่า ชื้น 
รวมถึง ปิดป่า ในช่วง
ประกาศห้ามเผา อีกทั้ง
ก�าหนดกติกาชุมชน ห้าม
เผาปา่ ตลอดจนส่งเสริม
ประชาชนจิตอาสาให้เป็น
ทีมดับไฟปา่ระดับพ้ืนที่

พ้ืนที่ชุมชน / เมือง 
ให้จังหวัด อ�าเภอ และ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก�าหนดกติกา
ชุมชน พร้อมใช้กลไก
ประชารัฐป้องกันและ     
เฝา้ระวังการเผา รวมถึง
ก� า ห น ด พ้ื น ที่ ป ล อ ด
มลพิษ จัดชุดปฏิบัติการ
ประจ�าต�าบลและหมู่บ้าน
ชี้แจงมาตรการปอ้งกัน
ไฟป่าและแก้ไขปัญหา
หมอกควัน

พ้ืนที่ เกษตรกรรม 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นหน่วยรับ
ผิดชอบ โดยให้ควบคุม
ก า ร เ ผ า แล ะ จั ดก า ร      
เชื้ อ เพลิ ง ใน พ้ืนที่ ก าร 
เกษตร พร้อมรณรงค์
การไถกลบและการใช้
สารยอ่ยสลายแทนการเผา 
รวมถงึสง่เสรมิการเพ่ิม
มูลค่าวัสดุการเกษตร 
ในรูปแบบการท� าสาร
ชีวภาพ การท�าปุย๋หมัก 
และอาหารสัตว์ อีกทั้ง
จัดอาสาสมัครเฝา้ระวัง
การลักลอบเผาในพ้ืนที่
การเกษตร

พ้ืนทีร่ิมทาง กระทรวง
คมนาคม เป็นหน่วยรับ
ผิดชอบ โดยจัดก�าลัง
ลาดตระเวนเฝา้ระวังไฟ
ป่าและการลักลอบเผา 
ก�าจัดเศษวัสดุและใบไม้
แห้งให้ เ ป็นแนวกันไฟ
และลดเชื้อเพลิง
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5 มาตรการบริหารจัดการ

ใช้ กล ไกร ะบบบัญชาการ
เหตุการณ ์จัดตั้งศูนย์บัญชาการ

เหตุการณ์จังหวัดและอ�าเภอในการอ�านวยการ 
สั่งการ ระดมสรรพก�าลังและทรัพยากรในการ
แก้ไขปัญหาไฟปา่และหมอกควันมีเอกภาพ

ทั้งนี้ กระทรวงมห�ดไทย โดยกรมปอ้งกันและ
บรรเท�ส�ธ�รณภัย (ปภ.) พร้อมบูรณ�ก�ร      
ทุกภ�คส่วนป้องกันไฟป�่และแก้ไขปัญห�
หมอกควนัเชิงรุกอย่�งเข้มข้น ภ�ยใต้ม�ตรก�ร 
4 พ้ืนที่  5 ม�ตรก�รบริห�รจัดก�ร เพ่ือควบคุม
ปัญห�ไฟป�่และวิกฤตหมอกควันให้เป็น “ศูนย์” 

นอกจากนี้ ยังได้ประสานจังหวัดดูแลความ
ปลอดภัยการสัญจรทางอากาศ โดยประสานงานกับ
ศูนย์ควบคุมการบิน เพ่ือรายงานสภาพอากาศ และ
สถานการณ์หมอกควัน รวมถึงวางแผนรองรับเหตุ
ฉุกเฉินกรณีหมอกควันส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยใน
การบิน 

ลดปริมาณเชือ้เพลิง จัดท�าแนว
กันไฟและควบคุมการเผา พร้อมเฝา้

ระวงัการเผาในเขตรอยตอ่ชมุชนกบัพ้ืนทีป่า่ 
รวมถึงส่งเสริมการใช้สารหมักชีวภาพ    
ยอ่ยสลายตอซงัและแปรรปูวสัดกุารเกษตร

บังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบเผา 
ในพ้ืนที่ปา่ พ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่

ชุมชน และพ้ืนที่ริมทางอย่างเคร่งครัด
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บูรณาการทีมประชารัฐ ทั้งภาค
รัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา

ผนึกก�าลังแก้ไขปัญหาไฟปา่และหมอกควัน
ทุกมิติ อาทิ ก�าหนดกติกาห้ามเผา จัดตั้ง
กองทุนแก้ไขปัญหาไฟปา่ 

สร้างการรับรู้และความตระหนัก 
ผลกระทบจากไฟปา่และหมอกควัน 

มาตรการห้ามเผาปา่และพ้ืนที่การเกษตร 
อีกทั้งจัดกิจกรรมสร้างจิตส�านึกในการมี
ส่วนร่วมปอ้งกันไฟปา่และปัญหาหมอกควัน



การเตรียมความพร้อมรับมือภัยหนาวเชิงรุก 
l   จัดตัง้คณะท�างานติดตามสถานการณ์ ประกอบ

ด้วยหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยา หน่วยงานด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว 
ฝา่ยปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือท�าหน้าที่ตรวจสอบสภาพอากาศ และคาด
การณ์พ้ืนที่เสี่ยงภัยหนาว รวมถึงเฝา้ระวังสถานการณ์ภัย
ในช่วงฤดูหนาว เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือและวางมาตรการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

l  ทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ
ของจังหวัด โดยส�ารวจและปรับปรุงบัญชีผู้ประสบ  
ภัยหนาวกลุ่มเปราะบาง ทั้งผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ 
คนพิการทุพพลภาพ สตรีมีครรภ์ และผู้มีรายได้น้อย 
โดยระบุจ�านวนผู้ประสบภัย แยกรายครัวเรือนตาม
อ�าเภอ ต�าบล และหมู่บ้าน เพ่ือวางแผนแจกจ่าย
เครื่องกันหนาวอย่างทั่วถึง

l  สร้างการรับรู้เกีย่วกับการปอ้งกัน 
ภัยในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะวิธีดูแลสุขภาพ
ในช่วงที่สภาพอากาศหนาวเย็น เช่น ห้ามดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ือคลายหนาว เพราะมี
ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต�่า
กวา่ปกต ิ(Hypothermia) ไม่ผงิไฟในท่ีอบัอากาศ
หรืออากาศไม่ถ่ายเท เพราะจะท�าให้หมดสติและ
ขาดอากาศหายใจ นอกจากนี ้ไดป้ระสานหนว่ยงาน
สาธารณสุขเพ่ิมความเข้มข้นในการเฝา้ระวังและ
เตรียมความพร้อมปอ้งกันโรคติดต่อในช่วง
ฤดหูนาว - จดัตัง้คณะท�างานตดิตามสถานการณ์ 
ตรวจสอบสภาพอากาศ และคาดการณพ้ื์นทีเ่สีย่ง
สภาพอากาศหนาวเย็น 

ปภ.บูรณ�ก�รทุกภ�คส่วน ว�งม�ตรก�รเชิงรุก 
- ปอ้งกันภัยในช่วงฤดูหน�ว

ช่วงฤดูหน�ว พ้ืนทีต่อนบนของประเทศมีอากาศหนาวเย็น
และอากาศหนาวจัดบางแห่งในบางช่วง ประกอบกับฤดูหนาวสภาพ
อากาศแห้ง ลมพัดแรง และหมอกปกคลุม จึงท�าให้เสีย่งต่อการเกิด
อุบัติภัยหลากหลายรูปแบบ ทั้งอัคคีภัย ไฟปา่ หมอกควัน และ
อุบัติเหตุทางถนน

รัฐบาลห่วงใยประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากอากาศหนาว
และภัยที่มักเกิดในช่วงฤดูหนาว จึงได้สั่งการกองบัญชาการปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยกรมปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภยั (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ประสานจงัหวดัเตรยีมพรอ้ม
ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว และวางมาตรการปอ้งกันภัยในช่วง
ฤดูหนาวเชิงรุกครอบคลุมทุกมิติ

l  บูรณาการแก้ไขปัญหาภัยหนาวอย่าง
เป็นระบบ โดยจัดประชมุกองอ�านวยการปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร่วมกับอ�าเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือซักซ้อมแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ก�าหนดแนวทางการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวและ
ชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ
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มาตรการป้องกันภัยที่มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว

การเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

l  การปอ้งกันอัคคีภัย โดยจัดเจ้าหน้าที่ วัสดุ
อุปกรณ์ และรถดับเพลิงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุได้
ทันที รวมถึงสนธิก�าลังเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และประชาชน
จิตอาสาเฝา้ระวังการเกิดอัคคีภัยในพ้ืนที่ชุมชน และสถานที่
ท่องเที่ยว อีกทั้งประสานขอความร่วมมือกับเกษตรกรใช้วิธี
ไถกลบแทนการเผาตอซังข้าว วัชพืช และวัสดุทางการ
เกษตร เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและมลพิษทาง
อากาศ

l  จัดสรรเครือ่งกันหนาวอย่าง
ทั่วถึง โดยยึดการด�าเนินการตามแผน
เผชญิเหตจุงัหวัด และถือปฏบิตัติามระเบยีบ
และหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดอย่างเคร่งครัด 
พร้อมค�านึงถึงความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นหลัก และความคุ้มค่าต่อการ
ใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ รวมถึง
แบ่งมอบพ้ืนที่และหน่วยงานรับผิดชอบ
การด�าเนินงานอย่างชัดเจน เพ่ือให้การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวทั่วถึงและไม่มี
ความซ�้าซ้อน

l  ประสานทุก
ภาคส่วนช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหนาว 
อาทิ รัฐวิสาหกิจและ
ภาคเอกชนที่ด�าเนิน
กิจกรรมช่วยเหลือ
สังคมโดยเฉพาะการ
แจกจ่ ายการแจก
จ่ายเครื่องกันหนาว 
เพ่ือจัดสรรเครื่องกัน
หนาวให้ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่   

ทัง้นี ้ กระทรวงมห�ดไทย โดยกรมปอ้งกนัและบรรเท�
ส�ธ�รณภยั (ปภ.) ได้บรูณ�ก�รทกุภ�คสว่นใหก้�รชว่ยเหลอื
ผู้ประสบภัยหน�วอย�่งทั่วถึง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ควบคู่
กับก�รกำ�หนดม�ตรก�รเชิงรุกป้องกันภัยในช่วง          
ฤดูหน�ว เพ่ือให้ผู้ประสบภัยหน�วได้รับก�รช่วยเหลือ
อย�่งรวดเร็ว และประช�ชนดำ�เนินชีวิตอย่�งปลอดภัย

l  การปอ้งกนัอบุตัเิหตทุางถนน โดยประสานกรม
ทางหลวง กรมทางหลวงชนบทและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ติดตั้งปา้ยเตือนและไฟส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยง
อุบัติเหตุ เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
จากทัศนวิสัยไม่ดี หมอกปกคลุมเส้นทาง และถนนเปียกลื่น 
พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอ�านวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยว
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การเตรียมพร้อมรับมือก่อนเกิดอุทกภัย

ปภ.บูรณ�ก�รทุกภ�คส่วนเตรียมพร้อมเชิงรุก 
- ปอ้งกัน - แก ้ไขปัญห�อุทกภัยครอบคลุมทุกมิติ

ช่วงฤดูฝน หลายพ้ืนทีม่ีความเสีย่งต่อ
การเกิดน�้าท่วมฉับพลัน น�้าปา่ไหลหลาก และดินถล่ม 
รัฐบาลห่วงใยประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ภัยในช่วงฤดูฝน จึงได้สัง่การกอง
บัญชาการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิ
โดยกรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
บูรณาการกองอ�านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด กรุงเทพมหานคร หน่วยทหาร 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกัน
และแก ้ไขปัญหาอุทกภัยครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้

l  เฝา้ระวังและติดตามสถานการณ์ภัย โดย
บรูณาการภารกจิ 3 หน่วยงาน ทัง้หน่วยงานดา้นการพยากรณ์
อากาศ หนว่ยงานดา้นการบรหิารจัดการน�้า และฝา่ยปกครอง
ในพ้ืนที ่ตดิตามสภาพอากาศ สถานการณ์น�้า และปัจจยัเสีย่ง
พ้ืนที่ เพ่ือวิเคราะห์คาดการณ์ ประเมินแนวโน้มสถานการณ์ 
และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า      

      l  ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยระดับจังหวัด 
โดยก�าหนดแนวทางปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ และแบ่งมอบ
ภารกิจอย่างชัดเจน ครอบคลุมทั้งการจัดท�าข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยง
อุทกภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การจัดเตรียม
อุปกรณ์และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย การตรวจสอบ
อุปกรณ์เฝา้ระวังและแจ้งเตือนภัยให้พร้อมใช้งาน การวาง
ระบบติดต่อสื่อสารให้ใช้งานได้ตลอดเวลา การก�าหนดพ้ืนที่
ปลอดภัยและเส้นทางอพยพ รวมถึงจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
เพ่ือรองรับกรณีมีการอพยพประชาชน          

      l  เชือ่มโยงการระบายน�้าอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะ
เขตรอยต่อเส้นทางน�้าไหลผ่าน เขตชุมชน และเส้นทาง
คมนาคมโดยเร่งขุดลอกคู คลอง ท�าความสะอาดร่องน�้าและ
ทอ่ระบายน�้า เพ่ือก�าจัดสิง่กดีขวาง พรอ้มเช่ือมโยงเสน้ทางไหล
ของน�้าใหเ้หมาะสมกับสภาพพ้ืนที ่เพ่ือใหก้ารระบายน�้าสอดคลอ้ง
กับปริมาณฝนและสถานการณ์น�้า      

       l  เพ่ิมพ้ืนทีร่องรับน�้าและกักเก็บน�้าไว้ใช้ โดยก�าจัด
ขยะ วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน�้าตามแหล่งน�้าต่างๆ เพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนที่รองรับน�้าหลากในช่วงที่มีฝนตกหนัก รวมถึงวาง
แนวทางสร้างเส้นทางล�าเลียงน�้าท่วมขังไปยังแหล่งกักเก็บน�้า 
เพ่ือส�ารองน�้าไว้ใช้กรณีเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง
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การเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

l จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด 
อ�าเภอ และศนูยป์ฏิบตักิารฉุกเฉนิระดบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการอ�านวยการ ประสานการปฏิบัติ ระดม
สรรพก�าลังและทรัพยากรในการเผชิญเหตุและช่วยเหลือ         
ผู้ประสบภัยในพ้ืนที่

l  เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน�้าท่วมขัง โดยระดม
เครื่องจักรกลของหน่วยงานต่าง ๆ เข้าก�าจัดสิ่งกีดขวางทางน�้า
และเปิดทางน�้าไหล ติดตั้งเครื่องสูบน�้าเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ระบายน�้า รวมถึงสนธิก�าลังฝา่ยปกครอง ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ประชาชนจิตอาสาเฝา้ระวังน�้าท่วมและก�าจัดสิ่งกีดขวางทางน�้า
ในพ้ืนที่ส�าคัญ อาทิ เขตชุมชน เขตเศรษฐกิจ และโรงพยาบาล 

l  จัดชุดปฏิบัติการดูแลด้านการด�ารงชีพครอบคลุม
ทกุมติ ิทัง้การจดัหาอาหารและน�้าดืม่สะอาดใหเ้พียงพอ การรักษา
ความปลอดภยั การจดัศนูยพั์กพิงชัว่คราวใหพ้รอ้มรองรับผูป้ระสบภยั 
การดูแลสุขภาพอนามัยและรักษาพยาบาล รวมถึงการแจกจ่าย
ถุงยังชีพให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง

l  ฟื้ นฟูพ้ืนที่ประสบภัยโดยเร็ว กรณีมีบ้านเรือน
เสียหาย จะบูรณาการทีมช่างประชารัฐต�าบล โดยสนธิก�าลัง
หน่วยทหาร ต�ารวจ สถานศึกษา ประชาชนจิตอาสา และเครือข่าย
ช่างด�าเนินการซ่อมแซมบ้านเรือน กรณีเส้นทางคมนาคมเสียหาย 
ให้จัดเจ้าหน้าที่อ�านวยการจราจร จัดหายานพาหนะให้บริการ
ในการเดินทางแก่ประชาชน รวมถึงเร่งซ่อมแซมเส้นทางให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว

ทั้งนี้ กองบัญช�ก�รปอ้งกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยแห่งช�ติ (บกปภ.ช.) โดยกรมปอ้งกันและ
บรรเท�ส�ธ�รณภัย (ปภ.) ได้บูรณ�ก�รทุกภ�คส่วนเตรียมพร้อมรับมือและแก้ไขปัญห�อุทกภัย
อย่�งเต็มกำ�ลัง เพ่ือให้ประช�ชนได้รับก�รดูแลอย่�งดีที่สุด

l  ตรวจสอบความมัน่คงแข็งแรงของแหล่งกัก
เก็บน�้าและพนังกัน้น�้า เพ่ือให้สามารถรองรับน�้ากรณีฝน
ตกหนักมีน�้าไหลเข้าหรือไหลผ่านปริมาณมากได้ รวมถึง
สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของแหล่งกักเก็บน�้าแก่
ประชาชน      

         l  วางระบบการแจ้งเตือนภัยรวดเร็วและทัว่ถึง 
โดยแจ้งเตือนข้อมูลแนวโน้มสถานการณ์ภัยแก่กองอ�านวยการ
ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ เพ่ือประสานการปฏิบัติ 
ก�าหนดแนวทาง และขัน้ตอนในการเตรียมพรอ้มรับมอืสถานการณภั์ย
ล่วงหน้า รวมถึงแจ้งข้อมูลแนวโน้มสถานการณ์ภัย แนวทาง
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และวิธีปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยแก่
ประชาชนผ่านทุกช่องทาง อาทิ สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน 
และหอกระจายข่าว 
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แนวทางการจัดการอุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

l เสริมสร้างศักยภาพการจัดการอุทกภัยของชุมชน 
โดยส่งเสริมให้ชุมชนเป็นแกนกลางในการจัดท�าแผนการจัดการ
อุทกภัยระดับชุมชนอย่างรอบด้าน ทั้งข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัย แนวทาง 
การจัดการความเสี่ยงอุทกภัย ขั้นตอนการแจ้งเตือนภัยการ เตรียม
เส้นทางอพยพและพ้ืนที่ปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกซ้อมแผนการ
จัดการอุทกภัยระดับชุมชนพร้อมถอดบทเรียนปัจจัยของความ
ส�าเร็จ ปัญหาและอุปสรรค เพ่ือปรับปรุงแผนฯ ให้สามารถตอบโจทย์
การแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพ่ือให้
ชุมชนมีแผนการจัดการอุทกภัยที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่และ
มีความพร้อมรับมืออุทกภัยในเบื้องต้น

l วางมาตรการจัดการความ
เสี่ยงอุทกภัยเหมาะสมกับบริบท
ของพ้ืนที ่ โดยศึกษาและวิเคราะห์พ้ืนที่
เสีย่งอทุกภยัพรอ้มประเมนิความเสีย่งภยั 
ออกแบบโครงการปอ้งกันและปอ้งกัน
อุทกภัยผ่านกลไกเชิงโครงสร้าง อาทิ 
การเพ่ิมพ้ืนที่รองรับน�้าฝนและน�้าหลาก 
การก่อสร้างบ่อเก็บน�้ าและอาคาร
บังคับน�้า เพ่ือลดผลกระทบจากอุทกภัย
ทั้งจ�านวนพ้ืนที่ประสบภัยและระดับ
ความลกึของน�้าทว่มรวมถงึวางมาตรการ
จัดการอุทกภัยที่สอดคล้องกับสภาพ
ความเสี่ยงภัยและวิถีของชุมชน 

คว�มแปรปรวน ของสภาพภูมิอากาศ ท�าให้ประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดอุทกภัยบ่อยครัง้
และขยายวงกว้างมากขึ้นโดยนับวันสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจะทวีความรุนแรงและ
ขยายวงกว้างมากขึน้ทัง้จ�านวนประชาชนและพ้ืนทีป่ระสบอุทกภัย 

รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการน�้าในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการขับเคลื่อน
นโยบายเร่งด่วนด้านการจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัยอย่างเป็นระบบ เพ่ือลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติด้านน�้าอย่างยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้
ขับเคลื่อนการวางระบบการจัดการอุทกภัยในระดับพ้ืนที่ ภายใต้กลไกเชิงโครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง
บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย ผ่านโครงการการจัดการอุทกภัยโดยอาศัยชุมชน
เป็นฐาน (Community Based Flood Management : CBFM) เพ่ือเสริมสร้างชุมชนให้มีขีดความ
สามารถในการเตรียมพร้อมรับมือและจัดการอุทกภัยในพ้ืนที่ได้อย่างเข้มแข็ง

ปภ.ขับเคลื่อนก�รจัดก�รอุทกภัย   
โดยอ�ศัยชุมชนเป็นฐ�น เสริมสร�้งศักยภ�พ
ชุมชนรู้รับ ปรับตัว รับมืออุทกภัย 
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พ้ืนที่เป้าหมายการด�าเนินโครงการฯ

ตั้งเป้าด�าเนินโครงการฯ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เสี่ยง 

l  พ้ืนที่ประสบอุทกภัยตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป 
ในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560) จ�านวน 487 
อ�าเภอ      

l พ้ืนทีเ่ปา้หมายวิกฤตด้านน�้า ข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยง
ของส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ (สทนช.) 542 
อ�าเภอ     

l พ้ืนทีน่�าร่องด�าเนินโครงการฯ  ได้ขับเคลื่อน
โครงการการจัดการอุทกภัยโดยอาศัยชุมชน   
เป็นฐาน (CBFM) ในพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย 2 จังหวัด 
ได้แก่ อ�าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และอ�าเภอ
กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

การด�าเนินโครงการการจัดการอุทกภัยโดยอาศัย
ชมุชนเป็นฐานระยะตอ่ไป ในปี พ.ศ. 2564 กรมปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้วางเปา้หมาย
ขยายพ้ืนทีด่�าเนินโครงการไปยังพ้ืนทีเ่สีย่งอุทกภัย
ใน 20 พ้ืนที่ และตั้งเปา้ด�าเนินโครงการในระยะ 
5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2565 – 2570 ปีละ 70 พ้ืนที ่
รวม 350  พ้ืนที ่รวมถึงสานตอ่การด�าเนนิโครงการ
ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนทีเ่สีย่งอุทกภัยทัว่ประเทศ 

ทั้งนี้ กระทรวงมห�ดไทย โดยกรมปอ้งกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย (ปภ.) ได้บูรณ�ก�รขับ
เคลื่อนโครงก�รก�รจัดก�รอุทกภัยโดยอ�ศัยชุมชนเป็นฐ�น (Community Based Flood 
Management : CBFM) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภ�พก�รจัดก�รอุทกภัยเชิงโครงสร�้งและไม่ใช้
โครงสร้�งอย่�งเป็นระบบ รวมถึงเสริมสร้�งศักยภ�พชุมชนและประช�ชนให้รู้รับ ปรับตัว และ
รับมืออุทกภัย นำ�ไปสู่ก�รสร้�งชุมชนที่ปลอดภัยจ�กภัยพิบัติด้�นนำ้�อย่�งยั่งยืน 
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ขอบเขตการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
l การช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน โดยดูแลความปลอดภัยของ

ผูป้ระสบภยั พรอ้มช่วยเหลอืและบรรเทาความเดือดรอ้นให้ผูป้ระสบภัย
สามารถด�าเนนิชวีติไดใ้นเบือ้งตน้ ดว้ยการจดัหาทีพั่กอาศยัชัว่คราว 
แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย และการซ่อมแซมที่อยู ่
อาศัย เป็นต้น

l การช่วยเหลือในระยะยาว โดยช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิต
ผู้ประสบภัย สิ่งสาธารณูปโภค ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และการฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเสียหาย เป็นต้น  

การช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วา่ดว้ยเงนิทดรองราชการเพ่ือชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉนิ 
พ.ศ. 2562 ก�าหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
โดยเร่งด่วนตามความจ�าเป็นและเหมาะสม เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้าของผู้ประสบภัย มิได้มุ่งชดใช้ความเสียหายทัง้หมด ดังนี ้

l กรณีคาดว่าจะเกิดภัยพิบัติในเวลาอันใกล ้ ให้ใช้งบ
ประมาณเพ่ือการปอ้งกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ ซึ่งจ�าเป็นต้องด�าเนิน
การทันทีในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยไม่ต้องประกาศเขตการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

l กรณีเกิดภัยพิบัติ ให้ใช้งบประมาณเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หรือสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณี
ฉุกเฉนิโดยเร่งด่วนตามความจ�าเป็นและเหมาะสม ซึ่งต้องประกาศ
เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ก�รช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ ท�าให้ประชาชนได้รับการดูแลด้านชีวิตความเป็นอยู่
และความปลอดภัย รวมถึงบรรเทาความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งกระทรวง
มหาดไทย โดยกรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องให้การช่วยเหลือ
และดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยในเบือ้งต้น 

ปภ.แจ้งแนวท�งก�รให้คว�มช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
มุ่งดูแลชีวิตคว�มเป็นอยู่ครอบคลุมทุกด้�น

การใช้จา่ยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพิบตักิรณีฉกุเฉนิ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ

เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้ก�าหนด          
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ       
ผู้ประสบภยัพิบตักิรณฉีกุเฉนิ พ.ศ. 2556 ในการบรรเทาความ
เดอืดรอ้นด้านการด�ารงชีพและความเป็นอยู่ ดังนี้ 
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ทั้งนี้ กระทรวงมห�ดไทย โดย
กรมป้อ งกั น แล ะ บ ร ร เ ท �
ส�ธ�รณภยั (ปภ.) ไดว้�งแนวท�ง
ก�รช่วยเหลือผู้ ปร ะสบภัย          
ทีค่รอบคลมุทกุด�้น ทัง้ก�รดแูล
ด�้นชีวติคว�มเป็นอยู่ ก�รชว่ยเหลอื
ด้�นก�รเกษตร ก�รฟื้ นฟูพ้ืนที่
ประสบภัย ก�รซ่อมแซมสิ่ง
ส�ธ�รณูปโภคและโครงสร้�ง
พ้ืนฐ�น เพ่ือให้ประช�ชนได้รับ
ก�รดูแลอย่�งดีที่สุด

การติดต่อขอรับการช่วยเหลือ

การช่วยเหลือ

อาหาร

ทีอ่ยู่อาศัย

การด�ารงชีพ
เบือ้งต้น

การช่วยเหลือ      
ผู้บาดเจ็บ

การประกอบอาชีพ

การช่วยเหลือ        
ผู้บาดเจ็บ

การช่วยเหลือ
ครอบครวัผูเ้สียชวีติ

รายการ

ค่าอาหารจัดเลี้ยง

ถุงยังชีพ

ค่าเครื่องนุ่งห่ม

ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือ
ก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจ�า

ค่าเช่าบ้านกรณีบ้านเช่า
เสียหาย

บาดเจ็บถึงขั้นพิการไม่
สามารถประกอบอาชีพได้

คา่เครือ่งมอืประกอบอาชพี
หรือ เ งินทุนกรณี ที่ เ ป็น
อาชพีหลกัหาเลีย้งครอบครวั

บาดเจ็บสาหัสรักษาตัวใน
สถานพยาบาล 3 วันขึ้นไป

- ค่าจัดการศพ 
- เงินสงเคราะห์ครอบครัว

สาธารณภัยขนาดใหญ่ 
หรือรุนแรง สะเทือนขวัญ 
กรณีบาดเจ็บรักษาตัวใน
สถานพยาบาล

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือ

วันละไม่เกิน 3 มื้อ ๆ ละ ไม่เกิน 30 บาท
ต่อคน

ชุดละไม่เกิน 550 บาทต่อครอบครัว

รายละไม่เกิน 1,000 บาท

เท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน 33,000 บาท

เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินเดือนละ 1,700 บาท
ต่อครอบครัวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน

ช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาท

เทา่ทีจ่า่ยจรงิ ครอบครวัละไมเ่กนิ 11,000 
บาท

ช่วยเหลือเบื้องต้น 3,000 บาท

รายละไมเ่กนิ 25,000 บาท กรณผีูเ้สยีชีวติ
เป็นหัวหน้าครอบครัวจ่ายเงินสงเคราะห ์
ครอบครัวเป็นเงินอีกไม่เกิน 25,000 บาท

จ่ายเป็นเงินหรือสิ่งของปลอบขวัญ ราย
ละไม่เกิน 2,000 บาท

l  ผู้ประสบภัยต้องจัดเตรียมเอกสารและหลักฐาน
ขอรับการช่วยเหลือ ดังนี้

- ส�าเนาหนังสือรับรองผู้ประสบภัย 
  กรุงเทพมหานคร ออกโดยส�านักงานเขตท้องที่ที่เกิดภัย 
  จังหวัด ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดภัย
- ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน
- ส�าเนาทะเบียนบ้าน
- เอกสารประกอบการรับการช่วยเหลือ ค่าวัสดุซ่อมแซม

หรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจ�า
- ส�าเนาเอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดินหรือบ้าน
- ภาพถ่ายความเสียหาย (ถ้ามี)
- ส�าเนาใบมรณบัตร (กรณีมีผู้เสียชีวิต)
- หนังสือมอบอ�านาจ (ถ้ามี)

l  สถานทีต่ิดต่อขอรับการช่วยเหลือ
กรุงเทพมหานคร กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมปอ้งกัน

และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด องค์การบริหารส่วนต�าบล หรือเทศบาลในพ้ืนที่

เกิดภัยพิบัติ
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เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย
l บูรณาการทรัพยากรและเครือ่งจักรกลสาธารณภัย        

โดยจัดท�าฐานข้อมูลแยกประเภทตามมาตรฐานชุดเครื่องจักรกล
สาธารณภยั แบง่เป็น ชดุเครือ่งจกัรกลสาธารณภยัของกรมปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณภัย จ�านวน 2,944 หน่วย อาทิ ชุดปฏิบัติการ 
1,717 หน่วย ชุดอ�านวยการ 208 หน่วย ชุดสนับสนุนด้านปอ้งกัน
และฟื้ นฟู 342 หน่วย ชุดสนับสนุนด้านอุปโภคบริโภค 279 หนว่ย 
ชุดสนับสนุนด้านไฟฟา้และแสงสว่าง 84 หน่วย ชุดสนับสนุนด้าน
คมนาคม 234 หน่วย รวมถึงชุดปฏิบัติการในระดับพ้ืนที่ของ
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและมูลนิธิ

l วางแนวทางการสัง่ใช้เครือ่งจักรกลสาธารณภัย 
โดยให้ศูนย์ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 แห่งทั่วประเทศ
เป็นจุดระดมทรัพยากร (Staging Area) และเป็นศูนย์กลาง
ในการบูรณาการชุดเครื่องจักรกลสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่เพ่ือ
เชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้เข้าถึง
ทุกพ้ืนที่อย่างรวดเร็ว

l ระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยปฏิบัติการเชิง
ปอ้งกัน โดยร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
แนวโน้มสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่อง หากพบพ้ืนที่เสี่ยงเกิด
อทุกภัย ใหเ้นน้ปฏบิตักิารปอ้งกนัอทุกภยัเชิงรกุ ทัง้ขดุลอกค ูคลอง 
ร่องน�้า และท่อระบายน�้า ตลอดจนก�าจดัขยะและสิง่กดีขวางทางน�้า 
ปรบัปรงุแหล่งน�้า สร้างแก้มลิง และขยายเส้นทางระบายน�้า เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่ในการรองรับน�้าและระบายน�้าได้เต็มประสิทธิภาพ รวมถึง  
จัดท�าคันกั้นน�้าปอ้งกันน�้าท่วมพ้ืนที่ส�าคัญหากสถานการณ์วิกฤต
หรือเครื่องจักรกลไม่เพียงพอ ให้ประสานขอรับการสนับสนุน
ทรัพยากรด้านสาธารณภัยจาก ปภ. ในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ
และชว่ยเหลอืผู้ประสบภัย 

จ�กก�รค�ดก�รณ์สภาพอากาศช่วงฤดูฝน 
พบว่า ช่วงเดือนกรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทีพั่ดปกคลุม
ประเทศไทยและอ่าวไทยมีก�าลังแรงขึ้น ท�าให้ประเทศไทยมี
ฝนตกเพ่ิมขึน้ ส่วนเดือนสิงหาคมและกันยายนจะมีฝนตกชกุ
หนาแน่น และมแีนวโนม้ทีพ่ายหุมนุเขตรอ้นเคลือ่นผา่นประเทศไทย 
ส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพ้ืนที่จึงมีความ
เสีย่งต่อการเกิดน�้าท่วมฉับพลัน น�้าปา่ไหลหลาก และดินถล่ม

รัฐบาลห่วงใยประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจาก
สถานการณภ์ยัในชว่งฤดูฝน จงึไดส้ัง่การใหก้ระทรวงมหาดไทย  
โดยกรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) วางแนวทาง
การบริหารจัดการและบูรณาการทรัพยากรเครื่องจักรกลด้าน
สาธารณภัยของทุกภาคส่วนให้พร้อมปอ้งกันแก้ไขปัญหา และ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

ปภ.บูรณ�ก�รทรัพย�กรเครื่องจักรกล  
ด้�นส�ธ�รณภัย พร้อมปฏิบัติก�รแก้ ไขปัญห�
อุทกภัยครอบคลุมทุกมิติ
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บูรณาการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

l ระดมสรรพก�าลังปฏิบัติการแก้ไขปัญหาทันท่วงที 
โดยก�าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ แบ่งมอบพ้ืนที่ และภารกิจ
เข้าปฏิบัติการตามแผนอย่างรวดเร็ว กรณีสถานการณ์อุทกภัย
ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างให้จัดก�าลังพลและทรัพยากรด้าน
สาธารณภัยของ ปภ. และทุกภาคส่วนทั้งที่อยู่ในพ้ืนที่ประสบภัยและ
พ้ืนที่ใกล้เคียงสนับสนุนการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

l เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ระบายน�้าท่วมขัง โดยน�ารถสูบ
ส่งน�้าระยะไกล เครื่องสูบน�้า เครื่อง
ผลักดันน�้า ติดตั้งในจุดที่มีน�้า
ท่วมขัง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการระบายน�้า รวมถึงจัดท�า
คันกั้นน�้าป้องกันน�้าท่วมพ้ืนที่
ส�าคัญและเขตเศรษฐกิจ

l ระดมทรัพยากรดา้นสาธารณภัยดแูลผูป้ระสบภยั 
โดยจัดชุดปฏิบัติการดูแลด้านการด�ารงชีพครอบคลุมทุก
มติ ิอาท ิรถผลติน�้าดืม่ รถเคลือ่นยา้ยผู้ประสบภัย รถเคร่ือง
ก�าเนดิไฟฟา้ เรอืทอ้งแบนพรอ้มเครือ่งยนตใ์หบ้รกิารในพ้ืนที่
ประสบภัยทั้งการขนย้ายสิ่งของ การอพยพประชาชน 
การอ�านวยความสะดวกในการเดนิทาง การจดัหาอาหารน�้าดืม่ 
การแจกจา่ยถงุยงัชพีและเครือ่งอปุโภคบรโิภค การจดัศนูย์
พักพิงชัว่คราว เพ่ือใหป้ระชาชนสามารถด�าเนนิชวีติไดใ้นชว่ง
ที่เกิดภัย

l เร่งฟื้ นฟูพ้ืนทีป่ระสบภัย โดยระดมเครื่องจักรกล
สาธารณภัย ซ่อมแซมถนน สะพาน รวมถึงสาธารณูปโภค
ที่ได้รับความเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว  
รวมถึงสนับสนุนเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และทีมช่าง
ด�าเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน 

ทั้งนี้ กระทรวงมห�ดไทย โดยกรมปอ้งกันและบรรเท�
ส�ธ�รณภยั (ปภ.) พรอ้มปฏบิตักิ�รแกไ้ขปัญห�อุทกภัย 
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่�งเต็มกำ�ลัง เพ่ือให้
ประช�ชนได้รับก�รดูแลอย่�งดีที่สุดและต่อเนื่อง
จนกว่�สถ�นก�รณ์จะกลับสู่ภ�วะปกติ
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แนวท�งก�รปฏิบัติง�นของ
กรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย
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 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที 52 ก วันที 7 กันยายน 2550 
ซึงมีผลใช้บังคับ ตังแต่วันที 6 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นมา โดยมีสาระ
ส�าคัญ ดังนี 

ขอบเขต (มาตรา 3)

ค�านิยาม (มาตรา 4)

 “สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาด
ในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์นำา การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ 
อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทำาให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ
หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชนหรือความเสียหาย
แก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ 
และการก่อวินาศกรรมด้วย
 “ภัยทางอากาศ” หมายความว่า ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ
 “การก่อวินาศกรรม” หมายความว่า การกระทำาใดๆ อันเป็นการมุ่งทำาลาย 
ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวน 
ขัดขวางหน่วงเหนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใดๆ ตลอดจนการประทุษร้ายต่อบุคคล
อันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยมุ่งหมาย
ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ
	 “องค์กรปกครองส่วนท้องถินแห่งพืนที”	 หมายความว่า องค์การบริหาร
ส่วนตำาบล เทศบาล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง แต่ไม่ได้หมายความรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 

สรุปส�ระสำ�คัญพระร�ชบัญญัติ                          
ป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย พ.ศ. 2550

่ ่
่่ ้
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 พระราชบัญญัติดังกล่าวมีขอบเขตการด�าเนินการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยครอบคลุมเรื่องอุบัติภัยและอัคคีภัยด้วย โดยยกเลิกพระราช
บัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542



คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.)

	 1.	องค์ประกอบ (มาตรา 6) ประกอบด้วย กรรมการทั้งหมด 23 คน ดังนี้ 
l  นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็น

ประธานกรรมการ
l  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
l  ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง

 l  กรรมการโดยตำาแหน่งจำานวน 15 ท่าน    
 l  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 ท่าน โดยมี อธิบดีกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการและเลขานุการ ข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จำานวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ         
 2.	อำานาจหน้าที	(มาตรา 7)                   

 l กำาหนดนโยบายในการจัดทำาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ 

l พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี 

l บูรณาการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ให้มีประสิทธิภาพ 

 l  ให้คำาแนะนำา ปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

 l  วางระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายในการ
ดำาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 l   ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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	 l		จัดทำ�แผนก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยแห่งช�ติเสนอ กปภ.ช. 
เพื่อขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี 

	 l		จัดให้มีก�รศึกษ�วิจัย เพื่อห�ม�ตรก�รในก�รป้องกันและบรรเท�
ส�ธ�รณภัยให้มีประสิทธิภ�พ 

	 l		ปฏิบัติก�ร ประส�นก�รปฏิบัติ ให้ก�รสนับสนุน และช่วยเหลือหน่วยง�น 
ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยง�นภ�คเอกชนในก�รป้องกันและ
บรรเท�ส�ธ�รณภัย รวมถึงให้ก�รสงเคร�ะห์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย ผู้ได้รับ
ภยันตร�ย หรือผู้ได้รับคว�มเสียห�ยจ�กส�ธ�รณภัย 

	 l		แนะนำ� ให้คำ�ปรึกษ� และอบรมเกี่ยวกับก�รป้องกันและบรรเท�
ส�ธ�รณภัยแก่หน่วยง�นของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยง�นภ�ค
เอกชน 

	 l		ติดต�ม ตรวจสอบ และประเมินผลก�รดำ�เนินก�รต�มแผนก�รป้องกัน 
และบรรเท�ส�ธ�รณภัยในแต่ละระดับ      
 เพื่อประโยชน์ในก�รปฏิบัติง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยในระดับ
พื้นที่ จะจัดให้มีศูนย์ป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยเขตในบ�งจังหวัดต�มคว�มจำ�เป็น 
เพื่อปฏิบัติง�นในจังหวัดนั้น และจังหวัดใกล้เคียง และจัดให้มีสำ�นักง�นป้องกัน
และบรรเท�ส�ธ�รณภัยจังหวัด เพื่อกำ�กับดูแล และสนันสนุนก�รปฏิบัติก�รป้องกัน
และบรรเท�ส�ธ�รณภัยในจังหวัด หรือต�มที่ผู้อำ�นวยก�รจังหวัดมอบหม�ยก็ได้ 
(ม�ตร� 11) โดยให้ศูนย์ป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยเขตเดิมเป็นศูนย์ป้องกันและ
บรรเท�ส�ธ�รณภัยเขตต�ม พ.ร.บ.นี้ (ม�ตร� 57) 

 ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ
ในการดำาเนินการ เกียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ 
มีอำานาจหน้าที ดังนี

หน่วยงานกลางของรัฐในการดำาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(มาตรา 11) 
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แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 1. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยกรมป้องกัน
และบรรเท�ส�ธ�รณภัยจัดทำ�ร่วมกับหน่วยง�นของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และหน่วยง�นภ�คเอกชน โดยต้องมีส�ระสำ�คัญ
ต�มที่กำ�หนด ดังนี้ 

	 							l			แนวท�ง ม�ตรก�ร งบประม�ณในก�รดำ�เนินก�รป้องกันและบรรเท�
ส�ธ�รณภัยอย่�งเป็นระบบและต่อเนื่อง และแนวท�ง วิธีก�รให้คว�มช่วยเหลือและ
บรรเท�คว�มเดือดร้อนของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ 

	 					l		แนวท�งในก�รเตรียมคว�มพร้อมด้�นบุคล�กร อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ และจัดระบบก�รปฏิบัติก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย รวมถึงก�รฝึก
บุคล�กร และประช�ชน 

	 					l			แนวท�งในก�รซ่อมแซม บูรณะและฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบส�ธ�รณภัย  
 ทั้งนี้ ให้นำ�แผนฯ ดังกล่�วเสนอขอคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�ร
ป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยแห่งช�ติ และขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้หน่วยง�น
ของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องยึดเป็นกรอบแนวท�งในก�รปฏิบัติ 
(ม�ตร� 11 และม�ตร� 12) 
 2. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จัดทำ�โดยคณะกรรมก�ร
ที่มีผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดเป็นประธ�น โดยผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดเป็นผู้ลงน�มประก�ศใช้ 
ซึ่งแผนฯ ดังกล่�วต้องสอดคล้องกับแผนก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยแห่งช�ติ 
และมีส�ระสำ�คัญ ดังนี้ (ม�ตร� 16 และม�ตร� 17) 

								l		ก�รจัดตั้งศูนย์อำ�นวยก�รเฉพ�ะกิจเมื่อเกิดส�ธ�รณภัย โครงสร้�ง 
และผู้มีอำ�น�จสั่งก�รด้�นต�่งๆ ในก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย 

	 	 	 	 	 	 l	 	แผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในก�รจัดห�วัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และย�นพ�หนะเพื่อใช้ในก�รป้องกันและบรรเท�
ส�ธ�รณภัย 

								l		แผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในก�รจัดให้มี
เครื่องหม�ย สัญญ�ณหรือสิ่งอื่นใดในก�รแจ้งให้ประช�ชนได้ทร�บถึงก�รเกิดหรือ
จะเกิดส�ธ�รณภัย 

 กำาหนดให้มีการจัดทำาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ใน 3 ระดับ ดังนี 
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	 							l			แผนปฏิบัติก�รในก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
							 						l		แผนก�รประส�นง�นกับองค์ก�รส�ธ�รณกุศล                        
 3. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร จัดทำ�โดย 
คณะกรรมก�ร ซึ่งมีผู้ว�่ร�ชก�รกรุงเทพมห�นคร เป็นประธ�น โดยผู้ว�่ร�ชก�ร
กรุงเทพมห�นครเป็นผู้ลงน�มประก�ศใช้ ซึ่งแผนฯ ดังกล่�วต้องสอดคล้องกับแผน 
ก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยแห่งช�ติ และมีส�ระสำ�คัญ ดังนี้ (ม�ตร� 33 
และม�ตร� 34) 

	 	 	 	 	l	 	ก�รจัดตั้งศูนย์อำ�นวยก�รเฉพ�ะกิจเมื่อเกิดส�ธ�รณภัย โครงสร�้ง 
และผู้มีอำ�น�จสั่งก�รด้�นต�่งๆ ในก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย 

	 						l									แผนและขั้นตอนในก�รจัดห� วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และ 
ย�นพ�หนะ เพื่อใช้ในก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย 

	 							l			แผนและขั้นตอนในก�รจัดให้มีเครื่องหม�ย สัญญ�ณ หรือสิ่งอื่นใด
ในก�รแจ้งให้ประช�ชนได้ทร�บถึงก�รเกิดหรือจะเกิดส�ธ�รณภัย 

	 						l		แผนปฏิบัติก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยในเขตกรุงเทพมห�นคร 
				 						l		แผนก�รประส�นง�นกับองค์ก�รส�ธ�รณกุศลในเขตกรุงเทพมห�นคร  

 ทั้งนี้ ให้หน่วยง�นหรือบุคคลที่มีหน้�ที่จัดทำ�แผนต�มพระร�ชบัญญัตินี้ 
จัดทำ�แผนให้แล้วเสร็จภ�ยในสองปีนับแต่วันท่ีพระร�ชบัญญั ติน้ีใช้บังคับ โดยระหว่�ง   
ที่ยังจัดทำ�แผนไม่แล้วเสร็จ ให้ดำ�เนินก�รต�มแผนที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระร�ช
บัญญั ตินี้ใช้บังคับ (ม�ตร� 56) 

การบัญชาการ

 1. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีทีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  กรณี
เกิดส�ธ�รณภัยร้�ยแรงอย่�งยิ่ง (ม�ตร� 31)   
 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ มีอำ�น�จควบคุมและกำ�กับก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย
ท่ัวร�ชอ�ณ�จักรให้เป็นไปต�มแผนก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยแห่งช�ติ 
และมีอำ�น�จบังคับบัญช�และส่ังก�รผู้อำ�นวยก�ร รองผู้อำ�นวยก�ร ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร 
เจ้�พนักง�น และอ�ส�สมัครได้ทั่วร�ชอ�ณ�จักร (ม�ตร� 13) 

 กำาหนดให้การบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็น
อำานาจหน้าทีของบุคคล ดังนี 
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 เป็นอำานาจหน้าทีของผู้อำานวยการ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัคร
ในเขตพืนทีรับผิดชอบ ดังนี 

 3. ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ มีหน้�ที่ช่วยเหลือผู้บัญช�ก�รในก�รป้องกันและบรรเท�
ส�ธ�รณภัยและปฏิบัติหน้�ท่ีต�มที่ผู้บัญช�ก�รมอบหม�ยโดยให้มีอำ�น�จบังคับ
บัญช�และสั่งก�รรองจ�กผู้บัญช�ก�ร (ม�ตร� 13) 

การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 1. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้อำานวยการกลาง 
มีหน้�ที่ในก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยทั่วร�ชอ�ณ�จักร (ม�ตร� 14) 
 2. ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อำานวยการจังหวัด รับผิดชอบในก�รป้องกัน 
และบรรเท�ส�ธ�รณภัยในเขตจังหวัด (ม�ตร� 15) 
 3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อำานวยการจังหวัด มีหน�้ที่
ช่วยเหลือผู้อำ�นวยก�รจังหวัดในก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย (ม�ตร� 18) 
 4. นายอำาเภอ เป็นผู้อำานวยการอำาเภอ รับผิดชอบและปฏิบัติหน้�ที่ในก�ร
ป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยในเขตอำ�เภอ (ม�ตร� 4 และม�ตร� 19) 
 5. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถินแห่งพืนที (นายกองค์การบริหาร 
ส่วนตำาบล นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา และหัวหน้าผู้บริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินแห่งพืนทีอืนทีมีกฎหมายจัดตัง) เป็นผู้อำานวยการท้องถิน 
มีหน้�ที่ในก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยในเขตท้องถิ่น และมีหน�้ที่ช่วยเหลือ
ผู้อำ�นวยก�รจังหวัดและผู้อำ�นวยก�รอำ�เภอต�มที่ได้รับมอบหม�ย (ม�ตร� 4 และ
ม�ตร� 20) 
 6. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้อำานวยการกรุงเทพมหานคร 
รับผิดชอบในก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยในเขตกรุงเทพมห�นคร (ม�ตร� 32) 
 7. ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองผู้อำานวยการกรุงเทพมหานคร มีหน�้ที่
ช่วยเหลือผู้อำ�นวยก�รกรุงเทพมห�นครในก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย 
โดยส�ม�รถมอบหม�ยรองปลัดกรุงเทพมห�นครเป็นผู้ช่วยปฏิบัติได้ (ม�ตร� 35) 
 8. ผู้อำานวยการเขตในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ช่วยผู้อำานวยการ
กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยในเขตรับผิดชอบ
และมีหน้�ท่ีช่วยเหลือผู้อำ�นวยก�รกรุงเทพมห�นครต�มท่ีได้รับมอบหม�ย (ม�ตร� 36 
และม�ตร� 37) 
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 9. เจ้าพนักงาน ให้ผู้อำ�นวยก�รมีอำ�น�จแต่งตั้งเจ�้พนักง�น เพื่อปฏิบัติ
หน้�ที่ในก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยในเขตรับผิดชอบ โดยหลักเกณฑ์ก�ร
แต่งตั้งและก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของเจ้�พนักง�นให้เป็นไปต�มระเบียบของกระทรวง
มห�ดไทย (ม�ตร� 39)                
 10. อาสาสมัคร ให้ผู้อำ�นวยก�รในระดับต�่งๆ จัดให้มีอ�ส�สมัครในพื้นที่     
ที่รับผิดชอบ เพื่อช่วยเหลือเจ�้พนักง�นในก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย และ
ปฏิบัติหน้�ท่ีอื่นต�มท่ีได้รับมอบหม�ยและต�มท่ีกำ�หนดในระเบียบของกระทรวง
มห�ดไทย (ม�ตร� 41) 
 11. องค์การสาธารณกุศลหรือบุคคลทีช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าทีของ
เจ้าพนักงานในระหว่างเกิดสาธารณภัย ส�ม�รถช่วยเหลือหรือบรรเท�ส�ธ�รณภัย
ได้ต�มที่ผู้อำ�นวยก�รหรือเจ้�พนักง�นมอบหม�ย (ม�ตร� 42)         

        1. เมือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยในเขตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินแห่งพืนทีใด ให้เป็นหน�้ที่ของผู้อำ�นวยก�รท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น โดย
ผู้อำ�นวยก�รอำ�เภอ และผู้อำ�นวยก�รจังหวัดมีอำ�น�จหน�้ที่เช่นเดียวกับผู้อำ�นวยก�ร
ท้องถิ่นในเขตอำ�เภอ และจังหวัด แล้วแต่กรณี (ม�ตร� 21 และม�ตร� 22) 
 2. กรณีพืนทีทีเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของ 

ผู้อำานวยการท้องถินหลายคน ผู้อำ�นวยก�รท้องถิ่นคนหนึ่งคนใดจะใช้อำ�น�จหรือ
ปฏิบัติหน้�ที่ต�มม�ตร� 21 ไปพล�งก่อนก็ได้ แล้วให้แจ้งผู้อำ�นวยก�รท้องถิ่นอื่น
ทร�บโดยเร็ว และกรณีผู้อำ�นวยก�รท้องถิ่นมีคว�มจำ�เป็นต้องได้รับคว�มช่วยเหลือ
จ�กเจ้�หน้�ท่ีของรัฐหรือหน่วยง�นของรัฐท่ีอยู่นอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
แห่งพื้นที่ของตน ให้แจ้งผู้อำ�นวยก�รอำ�เภอ หรือผู้อำ�นวยก�รจังหวัด แล้วแต่กรณี
เพื่อสั่งก�รต่อไป (ม�ตร� 22) 
 3. ผู้อำานวยการในเขตพืนทีทีติดต่อหรือใกล้เคียง มีหน้�ที่สนับสนุนก�ร
ป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยแก่ผู้อำ�นวยก�ร ซึ่งรับผิดชอบในก�รป้องกันและ
บรรเท�ส�ธ�รณภัยที่เกิดขึ้น (ม�ตร� 23) 
 4. เมือเกิดสาธารณภัย เจ�้พนักง�นที่ประสบเหตุมีหน�้ที่ต้องเข้�ดำ�เนินก�ร 
เบื้องต้นเพื่อระงับภัยนั้น แล้วรีบร�ยง�นให้ผู้อำ�นวยก�รท้องถิ่นสั่งก�รต่อไป และใน
กรณีจำ�เป็น เจ้�พนักง�นมีอำ�น�จดำ�เนินก�รใดเพื่อประโยชน์ในก�รคุ้มครองชีวิต
หรือป้องกันอันตร�ยที่จะเกิดแก่บุคคล (ม�ตร� 24) 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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 5. กรณีเจ้าพนักงานจำาเป็นต้องเข้าไปในอาคารหรือสถานทีทีอยู่ใกล้เคียง 
กับบริเวณทีเกิดสาธารณภัย เพื่อทำ�ก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย ให้กระทำ�ได้
ต่อเมื่อได้รับอนุญ�ตจ�กเจ�้ของหรือผู้ครอบครองอ�ค�รหรือสถ�นที่แล้ว เว้นแต่
ไม่มีเจ้�ของ หรือผู้ครอบครองอยู่ในเวล�นั้น หรือเมื่อมีผู้อำ�นวยก�รอยู่ด้วย ห�ก
ทรัพย์สินนั้นเป็นสิ่งที่ทำ�ให้เกิดส�ธ�รณภัยได้ง่�ย ให้เจ�้พนักง�นมีอำ�น�จสั่งก�รให้
เจ้�ของหรือผู้ครอบครอง ขนย้�ยทรัพย์สินนั้นออกจ�กอ�ค�รหรือสถ�นที่ดังกล่�ว 
ห�กเจ้�ของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติต�ม เจ�้พนักง�นมีอำ�น�จขนย้�ยทรัพย์สิน
นั้นได้ต�มคว�มจำ�เป็นแก่ก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย โดยเจ�้พนักง�นไม่ต้อง
รับผิดชอบคว�มเสียห�ยอันเกิดจ�กก�รกระทำ�ดังกล่�ว (ม�ตร� 26) 
 6. ให้ผู้อำานวยการในเขตพืนทีทีรับผิดชอบสำารวจความเสียหายจาก
สาธารณภัย และจัดทำ�บัญชีร�ยช่ือผู้ประสบภัยและทรัพย์สินท่ีเสียห�ยไว้เป็นหลักฐ�น
พร้อมท้ังออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐ�นในก�รรับก�รสงเคร�ะห์
และฟื้นฟู (ม�ตร� 30) 
 7. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในพืนทีกับหน่วยทหารในการบริหาร
จัดการสาธารณภัย กำ�หนดให้หน่วยทห�รเข้�ม�มีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนก�รจัดทำ�
แผน กรณีเกิดส�ธ�รณภัยขึ้น ห�กต้องมีหน่วยทห�รเข�้ร่วมดำ�เนินก�ร กำ�หนดให้
จัดทำ�เป็นบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่�ง ผู้ว�่ร�ชก�รจังหวัด ในฐ�นะผู้อำ�นวยก�ร
จังหวัด หรือ ผู้ว�่ร�ชก�รกรุงเทพมห�นคร ในฐ�นะผู้อำ�นวยก�รกรุงเทพมห�นคร
กับผู้บัญช�ก�รทห�รในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นกรณีก�รสั่งก�รของน�ยก
รัฐมนตรีหรือรองน�ยกรัฐมนตรีที่คณะรัฐมนตรีมอบหม�ย (ม�ตร� 46) 

ในกรณีมีคว�มจำ�เป็นต้องได้รับคว�มช่วยเหลือจ�กเจ้�หน้�ท่ีของรัฐหรือ
หน่วยง�นของรัฐใดในก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยท่ีเกิดขึ้นในเขต
กรุงเทพมห�นคร ให้ผู้อำ�นวยก�รกรุงเทพมห�นคร แจ้งเจ�้หน้�ที่ของรัฐหรือหน่วยง�น
ของรัฐโดยให้เป็นหน้�ที่ที่จะต้องดำ�เนินก�รให้คว�มช่วยเหลือในก�รป้องกัน
และบรรเท�ส�ธ�รณภัยที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมห�นครต�มที่ได้รับแจ้งโดยเร็ว 
(ม�ตร� 38)

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร
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แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพืนทีประสบ
สาธารณภัยในอำานาจของผู้อำานวยการจังหวัด            

และผู้อำานวยการกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

ความหมายของสาธารณภัย

 1. เพื่อให้ประช�ชนและหน่วยง�นต�่งๆ ทร�บและใช้เป็นหลักฐ�นยืนยัน
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับส�ธ�รณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่

 2. เพื่อให้ส่วนร�ชก�ร หน่วยง�น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภ�คเอกชน 
ส�ม�รถให้คว�มช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ต�มระเบียบกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง    

 3. เพื่อให้ผู้ประสบภัยทั้งที่เป็นบุคคลธรรมด�และนิติบุคคลใช้เป็นหลักฐ�น
อ้�งอิงในก�รขอหนังสือรับรองก�รเป็นผู้ประสบภัยต�มม�ตร� 30 แห่งพระร�ชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย พ.ศ. 2550  

 “สาธารณภัย” หม�ยคว�มว่� อัคคีภัย ว�ตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบ�ด
ในมนุษย์ โรคระบ�ดสัตว์ โรคระบ�ดสัตว์นำ� ก�รระบ�ดของศัตรูพืช ตลอดจน
ภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อส�ธ�รณชน ไม่ว่�เกิดจ�กธรรมช�ติ มีผู้ทำ�ให้เกิดขึ้น 
อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตร�ยแก่ชีวิต ร่�งก�ยของประช�ชน 
หรือคว�มเสียห�ยแก่ทรัพย์สินของประช�ชน หรือของรัฐ และให้หม�ยคว�มรวมถึง
ภัยท�งอ�ก�ศ และก�รก่อวิน�ศกรรมด้วย
 “ภัยทางอากาศ” หม�ยคว�มว่� ภัยอันเกิดจ�กก�รโจมตีท�งอ�ก�ศ 
 “การก่อวินาศกรรม” หม�ยคว�มว�่ ก�รกระทำ�ใดๆ อันเป็นก�รมุ่งทำ�ล�ย
ทรัพย์สินของประช�ชนหรือของรัฐ หรือสิ่งอันเป็นส�ธ�รณูปโภค หรือก�รรบกวน 
ขัดขว�งหน่วงเหนี่ยวระบบก�รปฏิบัติง�นใดๆ ตลอดจนก�รประทุษร�้ยต่อบุคคล
อันเป็นก�รก่อให้เกิดคว�มปั่นป่วนท�งก�รเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยมุ่งหม�ย
ที่จะก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อคว�มมั่นคงของรัฐ

    พืนทีทีประกาศเป็นเขตพืนทีประสบสาธารณภัยต้องเป็นสาธารณภัย 
ตามคำานิยามในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550 กล่าวคือ
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  การประกาศเขตพืนทีประสบสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์ ดังนี 
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ผู้มีอำานาจออกประกาศเขตพืนทีประสบสาธารณภัย

ผู้มีอำานาจออกประกาศเขตพืนทีประสบสาธารณภัย

 1. ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อำานวยการจังหวัด กรณีเกิดส�ธ�รณภัย 
ในเขตพื้นที่จังหวัด 
 2. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำานวยการกรุงเทพมหานคร 
กรณีเกิดส�ธ�รณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมห�นคร          
 ท้ังน้ี ก�รประก�ศเขตพ้ืนท่ีประสบส�ธ�รณภัยต้องพิจ�รณ�จ�กข้อเท็จจริง 
ที่เกิดขึ้นและประโยชน์ในก�รบริห�รจัดก�รส�ธ�รณภัย เพื่อให้ผู้ประสบส�ธ�รณภัย
ได้รับก�รช่วยเหลือและสงเคร�ะห์จ�กหน่วยง�นต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วน  

 1. เมือเกิดสาธารณภัยในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ให้ผู้อำ�นวยก�ร
ท้องถิ่นร�ยง�นให้ผู้อำ�นวยก�รอำ�เภอทร�บ เพื่อร�ยง�นต่อไปยังผู้อำ�นวยก�รจังหวัด 
สำ�หรับในเขตกรุงเทพมห�นครให้ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รกรุงเทพมห�นครร�ยง�น  
ผู้อำ�นวยก�รกรุงเทพมห�นครทร�บ ทั้งนี้ให้ร�ยง�นในทุกช่องท�งที่ส�ม�รถกระทำ�ได้
 2. เมือผู้อำานวยการจังหวัดหรือผู้อำานวยการกรุงเทพมหานคร ได้รับ
รายงานการเกิดสาธารณภัยในพืนทีรับผิดชอบ ให้จัดประชุมกองอำ�นวยก�รป้องกัน
และบรรเท�ส�ธ�รณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) หรือกองอำ�นวยก�รป้องกันและบรรเท�
ส�ธ�รณภัยกรุงเทพมห�นคร (กอปภ.กทม.) แล้วแต่กรณี เพื่อวิเคร�ะห์ข้อมูลและ
ประเมินสถ�นก�รณ์ว่� เหตุดังกล่�วเป็น “ส�ธ�รณภัย” ต�มคำ�นิย�มในม�ตร� 4 
แห่งพระร�ชบัญญัติป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย พ.ศ. 2550 และมีคว�มจำ�เป็น
ต้องประก�ศเป็นเขตพื้นที่ประสบส�ธ�รณภัยหรือไม่ 
 3. กรณีกองอำานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 
หรือกองอำ�นวยก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยกรุงเทพมห�นคร (กอปภ.กทม.) 
พิจ�รณ�แล้วเห็นว่�ก�รประก�ศเขตพื้นท่ีประสบส�ธ�รณภัยเป็นประโยชน์ต่อก�ร
จัดก�รส�ธ�รณภัยในเขตพื้นที่ ให้ผู้อำ�นวยก�รจังหวัดหรือผู้อำ�นวยก�รกรุงเทพ 
มห�นครแล้วแต่กรณี ออกประก�ศดังกล่�ว      

     แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
กำาหนดให้มีการออกประกาศเขตพืนทีประสบสาธารณภัย โดยผู้มีอำานาจ
ออกประกาศเขตพืนทีประสบสาธารณภัย ได้แก่ 
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 4. กรณีสาธารณภัยทีเกิดขึนปรากฏชัดเป็นทีทราบโดยทัวไป ผู้อำ�นวยก�ร
จังหวัดหรือผู้อำ�นวยก�รกรุงเทพมห�นครแล้วแต่กรณี ส�ม�รถออกประก�ศเขต
พื้นที่ประสบส�ธ�รณภัยได้ทันที แล้วแจ้งให้กองอำ�นวยก�รป้องกันและบรรเท�
ส�ธ�รณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) หรือกองอำ�นวยก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย
กรุงเทพมห�นคร (กอปภ.กทม.) แล้วแต่กรณีทร�บในโอก�สแรกที่ส�ม�รถกระทำ�ได ้
 5. เมือสาธารณภัยยุติแล้ว ให้ประก�ศวันสิ้นสุดของส�ธ�รณภัย  
 6. เมือออกประกาศเขตพืนทีประสบสาธารณภัยหรือประกาศวันสินสุด
สาธารณภัยแล้ว ให้ติดประก�ศ ณ ศ�ล�กล�งจังหวัด ที่ว�่ก�รอำ�เภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ศ�ล�ว่�ก�รกรุงเทพมห�นคร และสำ�นักง�นเขตในพื้นที่เกิด
ส�ธ�รณภัย และประก�ศให้ทร�บโดยทั่วกัน พร้อมร�ยง�นให้ผู้อำ�นวยก�รกล�ง
ทร�บภ�ยใน 24 ชั่วโมง
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สรุปสาระสำาคัญระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพือช่วยเหลือ                    
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562

 ต�มพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�รแผ่นดินซ่ึงเป็น
กฎหม�ยหลักในก�รบริห�รร�ชก�รของภ�ครัฐ ได้กำ�หนดหลักก�รบริห�ร
ร�ชก�รไว้หล�ยประก�ร โดยเฉพ�ะในเรื่องของก�รอำ�นวยคว�มสะดวก 
เพื่อประโยชน์สุขของประช�ชน และส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของ
ประช�ชน ดังนั้น จึงถือเป็นหน้�ที่สำ�คัญของภ�ครัฐที่จะต้องช่วยเหลือดูแล
ประช�ชนผู้เดือดร้อนจ�กภัยต่�งๆ
 ก�รป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ และก�รให้คว�มช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพิบัติ ต�มระเบียบกระทรวงก�รคลัง ว่�ด้วยเงินทดรองร�ชก�รเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 สรุปได้ดังนี้

สาระสำาคัญของระเบียบ

 1. หลักการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รคลัง โดยคว�มเห็นชอบของคณะ
รัฐมนตรีได้ออกระเบียบกระทรวงก�รคลัง ว่�ด้วยเงินทดรองร�ชก�รเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 
วันที่ 14 พฤษภ�คม 2562 เป็นต้นม� โดยให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงก�รคลัง 

 การให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเป็นส่วนหนึง
ของการบริหารจัดการภัยพิบัติ ถือเป็นภารกิจสำาคัญหนึงในการบูรณาการ
บริหารจัดการสาธารณภัยทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
ต้องเร่งดำาเนินการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยการจัดสรร
ทรัพยากรเพือการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ จัดหาเครืองอุปโภค 
อำานวยความสะดวกด้านสิงสาธารณูปโภค บริหารจัดการศูนย์พักพิงชัวคราว 
ตลอดจนฟืนฟูสิงสาธารณูปการ โครงสร้างพืนฐาน บูรณะสภาพพืนที
ทีได้รับความเสียหาย และการจ่ายเงินช่วยเหลือเพือบรรเทาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้า ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562

210

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

่

่
่

่

่ ่
่่

่ ่
่ ่

่

้ ้้



ว�่ด้วยเงินทดรองร�ชก�รเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และ
ระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วยเงินทดรองร�ชก�รเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพื่อให้มีคว�มสอดคล้องกับพระร�ชบัญญัติ
วินัยก�รเงินก�รคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ระเบียบฯ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนร�ชก�ร 
มีวงเงินทดรองร�ชก�รในก�รให้คว�มช่วยเหลือหรือสนับสนุนก�รให้คว�มช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติในระหว�่งที่ยังไม่ได้รับก�รจัดสรรเงินงบประม�ณ ซึ่งก�รเบิกจ่�ยเงิน
ให้ถือปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ วิธีก�ร และอัตร�ก�รช่วยเหลือที่กระทรวงก�รคลังกำ�หนด 
และเมื่อส่วนร�ชก�รได้จ่�ยเงินทดรองร�ชก�รเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินไปแล้ว ต้องดำ�เนินก�รขอรับโอนเงินงบประม�ณร�ยจ�่ยเพื่อชดใช้เงินทดรอง
ร�ชก�รต�มที่ระเบียบกำ�หนด
 โดยกำ�หนดคว�มหม�ยของ “ภัยพิบัติ” หม�ยคว�มว่� ส�ธ�รณภัย
อันได้แก่ อัคคีภัย ว�ตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภ�วะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ภัยจ�ก
ลูกเห็บ ภัยอันเกิดจ�กไฟป่� ภัยที่เกิดจ�กโรคหรือก�รระบ�ดของแมลง หรือศัตรูพืช
ทุกชนิด ภัยอันเกิดจ�กโรคท่ีแพร่หรือระบ�ดในมนุษย์ อ�ก�ศหน�วจัดผิดปกติ ภัยสงคร�ม  
และภัยอันเนื่องม�จ�กก�รกระทำ�ของผู้ก่อก�รร้�ย กองกำ�ลังจ�กนอกประเทศ 
ตลอดจนภัยอื่น ๆ ไม่ว่�เกิดจ�กธรรมช�ติหรือมีบุคคลหรือสัตว์ทำ�ให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้
เกิดอันตร�ยแก่ชีวิต ร่�งก�ยของประช�ชน หรือก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยแก่ทรัพย์สิน
ของประช�ชน “ฉุกเฉิน” หม�ยคว�มว่� เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนหรือเป็น       
ที่ค�ดหม�ยว่�จะเกิดขึ้นในเวล�อันใกล้และจำ�เป็นต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน และ             
“ผู้ประสบภัยพิบัติ” หม�ยคว�มว�่ ผู้ได้รับคว�มเดือดร้อนหรือเสียห�ยจ�กภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินแต่ไม่รวมถึงส่วนร�ชก�รหรือหน่วยง�นของรัฐ
 2. ขอบเขตการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ ระเบียบได้กำ�หนดให้ส่วน
ร�ชก�รมีวงเงินทดรองร�ชก�ร ใน 2 กรณี ดังนี้
   1) กรณีคาดหมายว่าจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึนในเวลาอันใกล้ 
ให้ใช้เพื่อก�รป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งจำ�เป็นต้องรีบดำ�เนินก�รโดย
ฉับพลัน ภ�ยในวงเงินไม่เกิน 10 ล้�นบ�ท โดยไม่ต้องประก�ศเขตก�รให้คว�ม
ช่วยเหลือ
   2) กรณีเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึน และได้ประกาศเขตการให้ความ 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว ให้ใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินหรือสนับสนุนก�รให้คว�มช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยเร่งด่วนต�ม
คว�มจำ�เป็นและเหม�ะสม โดยมุ่งหม�ยที่จะบรรเท�คว�มเดือดร้อนเฉพ�ะหน้�ของ
ผู้ประสบภัยพิบัติ แต่มิได้มุ่งหม�ยที่จะชดใช้คว�มเสียห�ยให้แก่ผู้ใด โดยใช้สำ�หรับ
ทุกสถ�นก�รณ์ภัย
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 3. แนวทางและวิธีดำาเนินการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพือป้องกันหรือ
ยับยังภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วงเงิน 10 ล้านบาท)
 ประก�ศกรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีก�ร 
และเง่ือนไขก�รใช้จ่�ยเงินทดรองร�ชก�รในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน ลงวันที่ 11 กุมภ�พันธ์ 2563
   1) คว�มหม�ย “ในเชิงป้องกันหรือยับยั้ง” ก�รดำ�เนินก�รใดที่จำ�เป็น
ต้องกระทำ�ก�รอย่�งใดอย่�งหนึ่งต่อสถ�นก�รณ์ภัยพิบัติที่ค�ดหม�ยว่�จะเกิดขึ้น
ในเวล�อันใกล้ และจำ�เป็นต้องรีบดำ�เนินก�รป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติดังกล่�ว
โดยฉับพลัน เพื่อลดผลกระทบจ�กภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น ซึ่งห�กไม่ดำ�เนินก�รป้องกัน
หรือยับยั้งภัยพิบัติดังกล่�วอ�จส่งผลก่อให้เกิดอันตร�ยแก่ชีวิต ร่�งก�ยของประช�ชน 
หรือคว�มเสียห�ยแก่ทรัพย์สินของประช�ชนหรือของรัฐ  
    2)  อำ�น�จหน�้ที่ก�รใช้จ่�ยเงินและผู้มีอำ�น�จอนุมัติก�รใช้จ่�ยเงินทดรอง
ร�ชก�รในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
   - กรณีกรุงเทพมห�นคร ให้เป็นอำ�น�จหน้�ที่ของกรมป้องกันและบรรเท�
ส�ธ�รณภัย โดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย เป็นผู้มีอำ�น�จอนุมัติจ�่ยเงิน
   - กรณีจังหวัดอื่น เป็นอำ�น�จหน้�ที่ของสำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�
ส�ธ�รณภัยจังหวัด โดยผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด เป็นผู้มีอำ�น�จอนุมัติจ่�ยเงิน
    3) ไม่ต้องประก�ศเขตก�รให้คว�มช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
เม่ือดำ�เนินก�รป้องกันหรือยับย้ังภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว แต่ไม่ส�ม�รถป้องกันหรือยับย้ัง
ภัยพิบัติได้ ก็ให้ประก�ศเขตก�รให้คว�มช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินต่อไป
    4) ก�รใช้จ�่ยเงินทดรองร�ชก�รในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ ไม่รวม
ถึงก�รป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้�นก�รเกษตรท่ีเกิดจ�กโรคหรือก�ร
ระบ�ดของสัตว์หรือพืชทุกชนิดซึ่งห�กเกิดกรณีดังกล่�ว ให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ใช้จ่�ยจ�กเงินงบประม�ณของหน่วยง�นก่อน เมื่อไม่ส�ม�รถป้องกันได้และ
เกิดโรคหรือก�รแพร่ระบ�ดแล้ว และงบประม�ณไม่เพียงพอ ให้ส�ม�รถใช้จ�่ยจ�ก
เงินทดรองร�ชก�รของสำ�นักง�นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
    5) วิธีก�รใช้จ�่ยเงินฯ
       5.1) ให้ผู้มีอำ�น�จอนุมัติจ่�ยเงินทดรองร�ชก�รแต่งตั้งเจ�้หน�้ที่ของ
ส่วนร�ชก�รที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินก�รป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติในครั้งนั้น 
อย่�งน้อย 5 คน เป็นคณะกรรมก�รทำ�หน้�ที่ประเมินสถ�นก�รณ์ ระดับคว�ม
รุนแรงของภัย วิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์คว�มเป็นไปได้ พฤติก�รณ์ / ปัจจัยบ่งชี้ต่�งๆ ว่�
มีคว�มจำ�เป็นต้องป้องกันหรือยับยั้ง เสนอม�ตรก�รและแนวท�งในก�รป้องกันหรือ
ยับยั้งภัยพิบัติดังกล่�วต่อผู้มีอำ�น�จอนุมัติจ�่ยเงินทดรองร�ชก�ร
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    5.2) ก�รใช้จ่�ยเงินเป็นไปต�มหลักเกณฑ์ วิธีก�ร และเงื่อนไขก�รใช้จ�่ย
เงินทดรองร�ชก�รในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินท่ีกำ�หนดไว้ใน
ประก�ศกรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย ร�ยก�รค่�ใช้จ่�ยที่เบิกจ�่ยได้ ได้แก่ 
ค่�แรงง�น ค่�จ้�งเหม� ค่�วัสดุ อุปกรณ์ ค่�ซ่อมแซมเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล ย�นพ�หนะ 
ค่�จัดห�พลังง�นเชื้อเพลิงและนำ�มันหล่อลื่น ค�่จัดห�พลังง�นไฟฟ�้ ค�่ตอบแทน 
ค่�ใช้จ�่ยในก�รเดินท�งของเจ้�หน้�ที่ ค่�อ�ห�รจัดเลี้ยงเจ�้หน้�ที่และผู้ม�ให้คว�ม
ช่วยเหลือ
 ในกรณีท่ีมีคว�มจำ�เป็นต้องอพยพประช�ชนท่ีอ�จได้รับผลกระทบจ�ก
สถ�นก�รณ์ภัยพิบัติที่ค�ดหม�ยว�่จะเกิดขึ้นในเวล�อันใกล้ ให้เบิกจ�่ยค่�อ�ห�ร
จัดเลี้ยงให้แก่ประช�ชนได้วันละไม่เกิน 3 มื้อ มื้อละไม่เกิน 50 บ�ท ต่อคน
 กรณีท่ีมีเหตุจำ�เป็นท่ีจะต้องเบิกจ่�ยเงินทดรองร�ชก�รนอกเหนือจ�ก
ร�ยก�รเหล่�นี้ ให้คณะกรรมก�รฯ ที่ทำ�หน้�ที่เสนอม�ตรก�รและแนวท�งในก�ร
ป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ เป็นผู้พิจ�รณ�กำ�หนดและเสนออธิบดีกรมป้องกันและ
บรรเท�ส�ธ�รณภัยหรือผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดเพื่ออนุมัติจ�่ยเงินต่อไป
    5.3) เมื่อผู้มีอำ�น�จอนุมัติก�รจ�่ยเงินได้อนุมัติให้ใช้จ�่ยเงินแล้ว ให้ร�ยง�น
กรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยทร�บ ภ�ยใน 24 ชั่วโมง นับแต่อนุมัติ
    5.4) ก�รจัดห�พัสดุ ก�รตรวจรับพัสดุ และก�รบริห�รพัสดุ เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติให้ส่วนร�ชก�รถือปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รจัดซ้ือจัดจ้�งและ
ก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ 
    5.5) ก�รส่งเอกส�รเพื่อขอรับโอนเงินงบประม�ณร�ยจ่�ยเพื่อชดใช้เงิน
ทดรองร�ชก�รให้ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดรับรองและยืนยันด้วยว�่ ได้ดำ�เนินก�รและใช้จ่�ย
เงินทดรองร�ชก�รถูกต้องเป็นจริง และอยู่ภ�ยในวงเงินต�มระเบียบและหลักเกณฑ์
ที่กำ�หนด ทั้งนี้ จะต้องส่งใบสำ�คัญและเอกส�รที่เกี่ยวข้องกับก�รจ่�ยเงินไปยัง
กรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย ภ�ยใน 45 วันทำ�ก�ร นับแต่วันที่ได้รับเงิน
 4. แนวทางและวิธีดำาเนินการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพือช่วยเหลือ  
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
    1) เมื่อเกิดภัยพิบัติในจังหวัด น�ยอำ�เภอท้องที่จะร�ยง�นเป็นเหตุด่วน
ให้ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดทร�บ โดยผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดร่วมกับ ก.ช.ภ.จ. เพื่อพิจ�รณ�
ประก�ศเขตก�รให้คว�มช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้หน่วยง�น
ท่ีเก่ียวข้องดำ�เนินก�รช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รท่ีกระทรวง
ก�รคลังกำ�หนด
    2) เมื่อผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดได้ประก�ศเป็นเขตก�รให้คว�มช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว อำ�เภอจะดำ�เนินก�รประชุมคณะกรรมก�รให้คว�ม

สายด่วนนิรภัย 1784  l
		www.disaster.go.th

213

่

้



ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำ�เภอ หรือ ก.ช.ภ.อ. ประกอบด้วย น�ยอำ�เภอ
เป็นประธ�นกรรมก�ร หัวหน�้ส่วนร�ชก�รประจำ�อำ�เภอที่เกี่ยวข้องหรือผู้แทนไม่เกิน
สี่คน ผู้แทนกระทรวงกล�โหมหนึ่งคน ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย
หนึ่งคน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำ�เภอหนึ่งคน เป็นกรรมก�ร และ
มีปลัดอำ�เภอหัวหน้�ฝ่�ยคว�มมั่นคง เป็นกรรมก�รและเลข�นุก�ร เพื่อพิจ�รณ�
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รท่ีกระทรวงก�รคลังกำ�หนด
ซึ่งน�ยอำ�เภอจะเป็นผู้อนุมัติจ่�ยเงินทดรองร�ชก�รเพื่อดำ�เนินก�รช่วยเหลือ  
ผู้ประสบภัยพิบัติต�มมติของคณะกรรมก�ร ก.ช.ภ.อ. ภ�ยในวงเงินทดรองร�ชก�ร
ที่ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดจัดสรรให้
   3) ห�กอำ�เภอมีคว�มจำ�เป็นต้องช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติม�กกว�่
วงเงินที่ได้รับก�รจัดสรรจ�กผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด ก็จะขอรับก�รสนับสนุนโดยตรงต่อ
จังหวัด ซึ่งจังหวัดจะนำ�เสนอคณะกรรมก�รให้คว�มช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับ
จังหวัด หรือ ก.ช.ภ.จ. ที่ประกอบด้วยผู้ว�่ร�ชก�รจังหวัด เป็นประธ�นกรรมก�ร 
ปลัดจังหวัด พ�ณิชย์จังหวัด โยธ�ธิก�รและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนกระทรวงก�ร
พัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงกล�โหมหนึ่งคน
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงส�ธ�รณสุขหนึ่งคน ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งคน ผู้แทนส่วนร�ชก�รที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินไม่เกินสี่คน ประธ�นหอก�รค้�จังหวัดหรือสภ�อุตส�หกรรมจังหวัดหรือผู้แทน
ในเขตจังหวัดนั้นหนึ่งคน เป็นกรรมก�ร และหัวหน้�สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�
ส�ธ�รณภัยจังหวัด เป็นกรรมก�รและเลข�นุก�ร พิจ�รณ�ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ต�มที่อำ�เภอร้องขอภ�ยใต้ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงก�รคลังกำ�หนด 
โดยผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดจะอนุมัติจ่�ยเงินทดรองร�ชก�รของจังหวัดสนับสนุนก�ร
ดังกล่�วต�มมติของ ก.ช.ภ.จ.

214

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน



 4) ให้ส่วนร�ชก�รที่มีวงเงินทดรองร�ชก�ร และผู้มีอำ�น�จอนุมัติจ�่ยเงิน
ทดรองร�ชก�รเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ดังนี้

ส่วนราชการ

(1) สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ผู้มีอำานาจอนุมัติ

นายกรัฐมนตรี

วงเงิน (บาท)

100,000,000

(2) สำานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงกลาโหม

ปลัดกระทรวง        
กลาโหม

50,000,000

(6) สำานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข

ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

10,000,000

(4) สำานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปลัดกระทรวง         
เกษตรและสหกรณ์

50,000,000

(8) สำานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด แห่งละ

ผู้ว่าราชการจังหวัด20,000,000

(7) กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

อธิบดีกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

50,000,000

(5) สำานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงมหาดไทย

ปลัดกระทรวง        
กระทรวงมหาดไทย

50,000,000

 5) ก�รใช้จ่�ยเงินทดรองร�ชก�รเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ห�กไม่พอให้
ขอขย�ยเพิ่มจ�กกระทรวงก�รคลัง
 6) ก�รให้คว�มช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้�นก�รเกษตร กรณีภัยที่เกิด
จ�กโรคหรือก�รระบ�ดของสัตว์หรือพืชทุกชนิด ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้
จ่�ยจ�กเงินงบประม�ณของหน่วยง�นก่อน  เมื่อไม่ส�ม�รถป้องกันได้และเกิดโรคหรือ
ก�รแพร่ระบ�ดแล้วและงบประม�ณไม่เพียงพอ อ�จใช้จ่�ยจ�กเงินทดรองร�ชก�ร
ในอำ�น�จของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 50 ล�้นบ�ท
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ปลัดกระทรวง              
การพัฒนาสังคมและ
ความมันคงของมนุษย์

10,000,000(3) สำานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมันคงของมนุษย์่ ่

อำาเภอ : เฉพาะกรณีทีผู้ว่าราชการ
จังหวัดจัดสรรวงเงินทดรองราชการ
ให้ตามความจำาเป็น

ไม่เกิน                         
500,000

นายอำาเภอ
่



การช่วยเหลือด้าน

ด้านการดำารงชีพ เช่น ค่าอาหารจัดเลียง ค่าถุงยังชีพ ค่าจัดหา
นำาบริโภคและใช้สอย ค่าจัดหาสงิของในการ
ดำารงชีพกรณีทีอยู่อาศัยได้รับความเสียหาย
ทังหลัง ค่าวัสดุซ่อมแซมก่อสร้างที่อยู่อาศัย
ประจำา ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือสร้างยุ้งข้าว ค่า
เครืองนุ่งห่ม เงินทุน/ค่าเครืองมือประกอบ
อาชีพ ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต เป็นต้น

1

2

รายการช่วยเหลือ

ด้านสังคมสงเคราะห์ เช่น ค่าใช้จ่ายสำาหรับอุปกรณ์ฝึกอาชีพ ค่าใช้
จ่ายตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน
ปฏิบัติการฝึกอบรม เงินทุนประกอบอาชีพทีได้รับ
การฝึกอบรม เป็นต้น

 7) ห�กวงเงินทดรองร�ชก�รของจังหวัดมีไม่เพียงพอ จังหวัดส�ม�รถขอ
ขย�ยวงเงินทดรองร�ชก�รเพิ่มเติมต่อกระทรวงก�รคลังได้ ต�มคว�มจำ�เป็นและ
เหม�ะสม
 8) ก�รให้คว�มช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินต�มระเบียบกระทรวง
ก�รคลัง ฯ ต้องดำ�เนินก�รให้แล้วเสร็จภ�ยในส�มเดือนนับแต่วันที่เกิดภัย ห�กมีคว�ม
จำ�เป็นต้องดำ�เนินก�รเกินกว�่ส�มเดือน จังหวัดต้องขอขย�ยระยะเวล�ก�รให้คว�ม
ช่วยเหลือต่อกรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย ซึ่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเท�
ส�ธ�รณภัยมีอำ�น�จอนุมัติให้ขย�ยเวล�ก�รให้คว�มช่วยเหลือให้แก่จังหวัดได้ 
ต�มคว�มจำ�เป็นและเหม�ะสม
 9) ก�รใช้จ�่ยเงินทดรองร�ชก�รเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ต้องเป็นค่�
ใช้จ่�ยที่จำ�เป็นในก�รดำ�รงชีพและคว�มเป็นอยู่ของประช�ชน หรือเป็นก�รซ่อมแซม
ให้คืนสู่สภ�พเดิมอันเป็นก�รบรรเท�คว�มเดือดร้อนเฉพ�ะหน้� โดยไม่ส�ม�รถใช้จ�่ย
เงินทดรองร�ชก�รเพื่อก่อสร�้งหรือส�ธ�รณูปโภคที่ถ�วรหรือก่อสร้�งใหม่ได้ ก�รจ�่ย
เงินทดรองร�ชก�รให้จ�่ยเป็นค�่ใช้จ�่ยต�มหลักเกณฑ์ วิธีก�ร เงื่อนไข และอัตร�ที่
กระทรวงก�รคลังกำ�หนด ห�กมีคว�มจำ�เป็นต้องจ�่ยนอกเหนือหลักเกณฑ์ ต้องได้
รับอนุมัติจ�กกระทรวงก�รคลังก่อน 
 หลักเกณฑ์ก�รใช้จ่�ยเงินทดรองร�ชก�รเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 ให้ช่วยเหลือเป็นสิ่งของหรือจ่�ยเป็นเงิน โดยให้คำ�นึงถึงสภ�พ 
และเหตุก�รณ์ต�มคว�มเหม�ะสม โดยแบ่งเป็น 6 ด้�น สรุปได้ดังนี้
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การช่วยเหลือด้าน

ด้านการแพทย์และ
การสาธารณสุข

เช่น จัดหาวัสดุ เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ อาหาร
เสริมโปรตีน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ค่ายาและ
เวชภัณฑ์ สำาหรับการรักษาพยาบาลหรือป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรค เป็นต้น

3

4

5

รายการช่วยเหลือ

ด้านการเกษตร

1) ด้านพืช
   

   

   

2) ด้านประมง
   

3) ด้านปศุสัตว์
   

4) ด้านการเกษตรอืน

ด้านบรรเทาสาธารณภัย

ให้ดำาเนินการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ     
ทีขึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกับหน่วยงาน
ที่กำากับดูแลแต่ละด้านของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านัน 
โดยเบิกจ่ายได้ดังนี    
เช่น กรณีพืชตายหรือเสียหายตามจำานวน 
พืนทีทำาการเกษตรจริงทีได้รับความเสียหาย 
ทังนี ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ โดยคิดจาก
ต้นทุนการผลิตเฉลีย เป็นต้น
เช่น ให้ช่วยเหลือเป็นพันธุ์สัตว์นำา อาหารสัตว์
นำา วัสดุทางการประมง เป็นต้น
เช่น จัดหาอาหารสัตว์ วัคซีนและเวชภัณฑ์
รักษาสัตว์ เป็นต้น
เช่น ค่าปรับเกลี่ยพืนที ค่าขนย้ายสัตว์เลียง 
เป็นต้น

เช่น จัดหาภาชนะรองรับนำา ซ่อมแซมภาชนะ
รองรับนำา ซ่อมแซมสิงสาธารณประโยชน์ กรณี
สิงสาธารณประโยชน์ทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อปท. ต้องเป็นกรณีทีงบประมาณเพือ 
กรณีฉุกเฉินหรือจำาเป็นซึงตังไว้ในปีนันได้       
ใช้จ่ายหมดแล้ว และหากไม่ซ่อมจะบังเกิดความ
เสียหายต่อสิงสาธารณประโยชน์ หรือสร้าง
ความเดือดร้อนแก่ราษฎรโดยรวม โดยให้มี
หนังสือยืนยันข้อมูลดังกล่าว จ้างเหมากำาจัด
สิงกีดขวางทางนำา เป็นต้น
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การช่วยเหลือด้าน

ด้านการปฏิบัติงานให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ รวมทังยานพาหนะ 
ค่านำามันเชือเพลิงและหล่อลืน ค่ากระแสไฟฟา 
ค่าเช่าหรือจ้างเหมาเครืองสูบนำา ค่าจ้างเหมา
แรงงาน ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที หรือผู้มาช่วย
ทางราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำาหรับเจ้าหน้าที
ทีออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ในพืนที โดยให้เบิกได้เฉพาะกรณีทีงบประมาณ 
ปกติไม่เพียงพอ หรือมิได้ตังไว้เพือการนีเท่านัน 
เป็นต้น

6 

รายการช่วยเหลือ

 10) ก�รส่งเอกส�รเพื่อขอรับโอนเงินงบประม�ณร�ยจ่�ยเพื่อชดใช้เงินทดรอง
ร�ชก�ร เมื่อส่วนร�ชก�รได้จ�่ยเงินทดรองร�ชก�รไปแล้ว ให้ดำ�เนินก�รขอรับโอนเงิน
งบประม�ณร�ยจ่�ยเพื่อชดใช้ เงินทดรองร�ชก�ร ดังนี้
    10.1) กรณีสำ�นักเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 
สำ�นักง�นปลัดกระทรวงกล�โหม สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รพัฒน�สังคมและ
คว�มมั่นคงของมนุษย์ สำ�นักง�นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำ�นักง�นปลัด
กระทรวงมห�ดไทย สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข และกรมป้องกันและ
บรรเท�ส�ธ�รณภัย ได้ใช้จ�่ยเงินทดรองร�ชก�รในอำ�น�จของตนเองไปแล้ว ให้รวบรวม
ใบสำ�คัญและเอกส�รที่เกี่ยวข้อง ส่งกรมบัญชีกล�งภ�ยใน 30 วันทำ�ก�รนับแต่วันที่
ได้รับเงินจ�กคลัง
     10.2) กรณีกระทรวงกล�โหมได้จัดสรรเงินทดรองร�ชก�รให้แก่หน่วยง�น
ในสังกัด หรือกรณีสำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยจังหวัด หรือกรณีส่วน
ร�ชก�ร หรือหน่วยง�นอื่นของรัฐซึ่งไม่มีวงเงินทดรองร�ชก�รฯ แล้วแต่กรณี ให้ส่วน
ร�ชก�รหรือหน่วยง�นอื่นของรัฐดังกล่�วท่ีได้รับก�รสนับสนุนหรือได้รับก�รโอนเงิน
ทดรองร�ชก�ร รวบรวมใบสำ�คัญและเอกส�รที่เกี่ยวข้องส่งม�ยังส่วนร�ชก�ร
เจ้�ของเงินภ�ยใน 45 วันทำ�ก�รนับแต่วันที่ได้รับเงิน และส่วนร�ชก�รเจ้�ของเงิน
รวบรวมใบสำ�คัญและเอกส�ร  ที่เกี่ยวข้องส่งกรมบัญชีกล�ง ทั้งนี้ ระยะเวล�ดำ�เนิน
ก�รขอรับโอนเงินงบประม�ณร�ยจ่�ยเพื่อชดใช้เงินทดรองร�ชก�รจะต้องเสร็จสิ้น 
ภ�ยใน 75 วันทำ�ก�ร
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 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงก�รคลัง 
ว่�ด้วยเงินทดรองร�ชก�ร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2562 กระทรวงก�รคลังจึงกำ�หนดหลักเกณฑ์ และวิธีดำ�เนินก�รให้คว�ม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไว้ดังต่อไปนี้
 1. หลักเกณฑ์นี้เรียกว่� “หลักเกณฑ์ก�รใช้จ�่ยเงินทดรองร�ชก�ร
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563”
 2. หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิก�ยน 2563 เป็นต้นไป
 3. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์ก�รใช้จ�่ยเงินทดรองร�ชก�รเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ประก�ศ ณ วันที่  21 มีน�คม 
พ.ศ. 2556 บรรด�หลักเกณฑ์ และคำ�สั่งอื่นใดที่กำ�หนดไว้แล้วในหลักเกณฑ์นี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์นี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์นี้แทน
 4. ขอบเขตก�รจ�่ยเงินทดรองร�ชก�ร จะต้องเป็นก�รช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินต�มคว�มหม�ยแห่งระเบียบกระทรวงก�รคลัง 
ว�่ด้วยเงินทดรองร�ชก�รเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
 5. ก�รจ่�ยเงินทดรองร�ชก�รเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ วิธีก�ร เงื่อนไข และอัตร�ดังต่อไปนี้
        

   5.1 ด้านการดำารงชีพ ให้ดำ�เนินก�รช่วยเหลือเป็นสิ่งของหรือจ�่ย
เป็นเงิน โดยคำ�นึงถึงสภ�พและเหตุก�รณ์ต�มคว�มเหม�ะสม ดังนี้
       5.1.1 ค�่อ�ห�รจัดเลี้ยงวันละไม่เกิน 3 มื้อ มื้อละไม่เกิน       
50 บ�ทต่อคน
         5.1.2 ค่�ถุงยังชีพชุดละไม่เกิน 700 บ�ท ต่อครอบครัว
        5.1.3 ค่�จัดซื้อหรือจัดห�นำ�สำ�หรับบริโภคและใช้สอยใน     
ที่อยู่อ�ศัย เท่�ที่จ่�ยจริงต�มคว�มจำ�เป็นจนกว่�เหตุก�รณ์ภัยพิบัติจะ

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ                  
เพือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน                

พ.ศ. 2563

 โดยทีเป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีดำาเนินการเกียวกับ
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้มีความเหมาะสมยิงขึน
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เข้�สู่ภ�วะปกติ
    5.1.4 ค�่จัดห�สิ่งของในก�รดำ�รงชีพเบื้องต้น กรณีที่อยู่อ�ศัยได้รับ
คว�มเสียห�ยทั้งหลัง เท�่ที่จ�่ยจริงครอบครัวละไม่เกิน 3,800 บ�ท
     5.1.5 ค่�วัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้�งท่ีอยู่อ�ศัยประจำ�ซ่ึงผู้ประสบภัยพิบัติ
เป็นเจ้�ของที่ได้รับคว�มเสียห�ย เท�่ที่จ่�ยจริงหลังละไม่เกิน 49,500 บ�ท
    5.1.6 ค่�วัสดุซ่อมแซมหรือสร้�งยุ้งข้�ว โรงเรือนสำ�หรับเก็บพืชผลและ
คอกสัตว์ที่ได้รับคว�มเสียห�ย เท�่ที่จ�่ยจริงครอบครัวละไม่เกิน 5,700 บ�ท
    5.1.7  กรณีที่ผู้ประสบภัยพิบัติเช่�บ้�นเรือนของผู้อื่น และบ�้นเช่�เสียห�ย
จ�กภัยพิบัติท้ังหลังหรือเสียห�ยบ�งส่วนจนอยู่อ�ศัยไม่ได้ ให้ช่วยเหลือเป็นค่�เช่�บ้�น
แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ เท่�ที่จ่�ยจริง ในอัตร�ครอบครัวละไม่เกินเดือนละ 1,800 บ�ท 
เป็นเวล�ไม่เกิน 2 เดือน
      5.1.8  ค�่ดัดแปลงสถ�นที่สำ�หรับเป็นที่พักชั่วคร�วเท่�ที่จ่�ยจริงครอบครัว 
ละไม่เกิน 2,500 บ�ท หรือค�่ผ้�ใบหรือผ�้พล�สติกหรือวัสดุอื่นๆ สำ�หรับกันแดด
กันฝน เท่�ที่จ่�ยจริงครอบครัวละไม่เกิน 1,000 บ�ท
     5.1.9  ค่�ใช้จ่�ยที่ส่วนร�ชก�รจัดห�ส�ธ�รณูปโภคในที่พักชั่วคร�ว
   (1) ค่�ไฟฟ้� ให้เป็นไปต�มที่ก�รไฟฟ้�นครหลวงหรือก�รไฟฟ้�
ส่วนภูมิภ�ค จะเรียกเก็บ สำ�หรับกรณีที่ท้องที่นั้นไม่มีไฟฟ้� ให้จัดอุปกรณ์แสงสว�่ง
อื่นๆ ทดแทนได้เท่�ที่จ�่ยจริงต�มคว�มจำ�เป็น
   (2) จัดห�นำ�บริโภคและใช้สอยจ�กหน่วยง�นที่จังหวัดและอำ�เภอ 
มีอยู่ เช่น ก�รประป�ส่วนภูมิภ�ค ก�รประป�นครหลวง หน่วยดับเพลิงเทศบ�ล 
เป็นต้น หรือจัดซื้ออุปกรณ์บรรจุนำ�ต�มคว�มจำ�เป็นของจำ�นวนผู้ประสบภัยพิบัติ 
รวมทั้งก�รจัดซื้อเพื่อบริโภคใช้สอยเท�่ที่จ่�ยจริงต�มคว�มจำ�เป็น
   (3) จัดสร�้งหรือจัดห�ห้องนำ� ห้องส้วม 1 ที่ต่อ 10 คน เท�่
ที่จ่�ยจริงเฉลี่ยที่ละไม่เกิน 1,700 บ�ท
   (4) จัดสร้�งที่รองรับ ทำ�ล�ย หรือกำ�จัดขยะมูลฝอย เท่�ที่จ�่ย
จริงต�มคว�มจำ�เป็น
     5.1.10 ค่�เครื่องนุ่งห่มที่ได้รับคว�มเสียห�ยและไม่ส�ม�รถนำ�กลับม�
ใช้ได้อีกหรือมีคว�มจำ�เป็นต้องใช้ในก�รดำ�รงชีพ กรณีไม่มีเครื่องนุ่งห่มในก�รดำ�รงชีพ
ขณะเกิดภัย ร�ยละไม่เกิน 1,100 บ�ท
     5.1.11 ค่�เครื่องมือประกอบอ�ชีพ และหรือเงินทุนสำ�หรับผู้ประสบ     
ภัยพิบัติที่เป็นอ�ชีพหลักในก�รห�เลี้ยงครอบครัวของผู้ประสบภัยพิบัติ เท�่ที่จ�่ยจริง
ครอบครัวละไม่เกิน 11,400 บ�ท
     5.1.12 ค่�ช่วยเหลือผู้บ�ดเจ็บ
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        (1) กรณีบ�ดเจ็บส�หัสที่ต้องรักษ�ในสถ�นพย�บ�ลตั้งแต่ 3 วัน
ขึ้นไป ให้จ่�ยเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงินจำ�นวน 4,000 บ�ท
        (2) กรณีบ�ดเจ็บจนถึงขั้นพิก�รไม่ส�ม�รถประกอบอ�ชีพต�มปกติ
ได้ให้ช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงินจำ�นวน 13,300 บ�ท
       (3) กรณีภัยพิบัติที่เป็นส�ธ�รณภัยขน�ดใหญ่หรือรุนแรงเป็นที่         
สะเทือนขวัญของประช�ชนทั่วไป ให้จ่�ยเงินและหรือสิ่งของปลอบขวัญผู้ที่ได้รับ
บ�ดเจ็บที่รักษ�ตัวในสถ�นพย�บ�ลร�ยละไม่เกิน 2,300 บ�ท
      5.1.13 ค�่จัดก�รศพผู้เสียชีวิต ร�ยละไม่เกิน 29,700 บ�ท และในกรณี
ผู้ประสบภัยท่ีเสียชีวิตเป็นหัวหน้�ครอบครัวหรือเป็นผู้ห�ร�ยได้เลี้ยงดูครอบครัวให้
พิจ�รณ�ช่วยเหลือเงินสงเคร�ะห์ครอบครัวอีกไม่เกิน 29,700 บ�ท
     5.1.14 กรณีอ�ก�ศหน�วจัดผิดปกติมีอุณหภูมิตำ�กว่� 8 องศ�เซลเซียส 
และมีช่วงเวล�อ�ก�ศหน�วย�วน�นติดต่อกันเกิน 3 วัน ให้จ่�ยค่�จัดซ้ือเคร่ืองกันหน�ว
สงเคร�ะห์ประช�ชนได้ เท่�ที่จ่�ยจริง คนละไม่เกิน 300 บ�ท ทั้งนี้ จังหวัดหนึ่งไม่เกิน
งบประม�ณปีละ 1,200,000 บ�ท 
      5.1.15 ค่�เครื่องครัวและอุปกรณ์ในก�รประกอบอ�ห�ร ที่สูญห�ย
หรือได้รับคว�มเสียห�ยและไม่ส�ม�รถนำ�กลับม�ใช้ได้อีก เท�่ที่จ�่ยจริงครอบครัวละ
ไม่เกิน 3,500 บ�ท
     5.1.16 ค่�เครื่องนอน ที่สูญห�ยหรือได้รับคว�มเสียห�ยและไม่ส�ม�รถ
นำ�กลับม�ใช้ได้อีกหรือมีคว�มจำ�เป็นต้องใช้ในก�รดำ�รงชีพกรณีไม่มีเครื่องนอน
ในก�รดำ�รงชีพขณะเกิดภัย เท�่ที่จ�่ยจริงคนละไม่เกิน 1,000 บ�ท
         
 5.2 ด้านสังคมสงเคราะห์ ให้ดำ�เนินก�รช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดย
จัดโครงก�รฝึกอบรมส่งเสริมอ�ชีพระยะสั้นเฉพ�ะพื้นท่ีประสบภัยพิบัติแก่ผู้ประสบภัย
เพื่อให้มีร�ยได้เลี้ยงดูครอบครัวในภ�วะวิกฤต โดยให้เบิกค�่ใช้จ�่ยในก�รดำ�เนินง�น 
ดังนี้
     (1) ค่�ใช้จ�่ยสำ�หรับอุปกรณ์ก�รฝึกอ�ชีพ เท่�ที่จ�่ยจริงคนละไม่เกิน 
2,000 บ�ท
      (2) ค่�ใช้จ่�ยตอบแทนวิทย�กร วันละไม่เกิน 500 บ�ท ไม่เกิน 10 วัน
    (3) ค่�ใช้จ�่ยในก�รดำ�เนินง�นปฏิบัติก�รฝึกอบรม เท่�ที่จ่�ยจริง
ภ�ยในวงเงินไม่เกิน 10,000 บ�ท
     (4) เงินทุนประกอบอ�ชีพท่ีได้รับก�รฝึกอบรม เท่�ท่ีจ่�ยจริงครอบครัวละ
ไม่เกิน 4,000 บ�ท
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 5.3 ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ให้ดำ�เนินก�รช่วยเหลือผู้ประสบ 
ภัยพิบัติ ดังนี้
    5.3.1 จัดห�วัสดุ เคมีภัณฑ์ อ�ห�ร และเวชภัณฑ์ สำ�หรับแจกจ่�ย
ประช�ชนเพื่อให้ประช�ชนได้บริโภคนำ�และอ�ห�รที่ปลอดภัย ดังนี้
       (1) ค่�วัสดุ เคมีภัณฑ์ สำ�หรับไปทำ�คว�มสะอ�ดบ่อนำ�ตื้นของ
ประช�ชน บ่อนำ�ละไม่เกิน 250 บ�ท
       (2) ค่�นำ�ดื่มแก่ครอบครัวที่ข�ดแคลนนำ�สะอ�ดบริโภค ครอบครัว
ละไม่เกิน 200 บ�ท
       (3) ค่�อ�ห�รเสริมโปรตีนและอ�ห�รที่มีประโยชน์ต่อร่�งก�ยแก่
ประช�ชน ผู้ประสบภัย เพื่อก�รฟื้นฟูสภ�พร่�งก�ยและเสริมสร้�งภูมิคุ้มกันโรค 
ครอบครัวละไม่เกิน 570 บ�ท
       (4) ค่�วัสดุ เคมีภัณฑ์ สำ�หรับแจกจ�่ยประช�ชน เพื่อก�รปรับปรุง 
ด้�นอน�มัยสิ่งแวดล้อมและสุข�ภิบ�ลครัวเรือน ครัวเรือนละไม่เกิน 250 บ�ท
       (5) ค่�ย�ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย (8 ร�ยก�ร) ร�ค�ต�มบัญชี 
ร�ค� สำ�หรับหน่วยง�นร�ชก�ร องค์ก�รเภสัชกรรม 
     5.3.2  จัดห�วัสดุ เคมีภัณฑ์ วัสดุวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ สำ�หรับไป
ปฏิบัติง�นช่วยเหลือประช�ชน ปรับปรุงสุข�ภิบ�ลและอน�มัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ก�รควบคุมป้องกันโรคได้ เท่�ที่จ่�ยจริงต�มคว�มจำ�เป็นและเหม�ะสม ดังนี้
      (1) ค่�ย�และเวชภัณฑ์ สำ�หรับก�รรักษ�พย�บ�ลหรือป้องกันควบคุม  
ก�รแพร่ระบ�ดของโรค 
        (2) ค�่วัสดุท�งห้องปฏิบัติก�รห�เชื้อในคน
         (3) ค่�วัสดุและชุดทดสอบท�งห้องปฏิบัติก�รในนำ� อ�ห�ร และ 
อ�ก�ศ 
        (4) ค่�ตรวจวิเคร�ะห์ท�งห้องปฏิบัติก�รห�เชื้อในคน 
        (5) ค่�ตรวจวิเคร�ะห์ท�งห้องปฏิบัติก�รในนำ� อ�ห�ร และอ�ก�ศ 
     5.3.3  จัดห�วัสดุควบคุมและป้องกันโรคระบ�ดในภ�วะภัยพิบัติ จัดห�
ย�และเวชภัณฑ์สำ�หรับไปปฏิบัติง�น ก�รควบคุมป้องกันโรคและก�รปฏิบัติก�ร
ด้�นก�รแพทย์เพื่อช่วยเหลือประช�ชนในภ�วะภัยพิบัติ ได้แก่ ค�่วัสดุเก็บตัวอย่�ง 
นำ�ย� และส�รเคมีในก�รเก็บตัวอย�่งและวิเคร�ะห์ก๊�ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เท�่ที่
จ่�ยจริงต�มคว�มจำ�เป็นและเหม�ะสม 
         
 5.4 ด้านการเกษตร ให้ดำ�เนินก�รช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติที่ขึ้น
ทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกับหน่วยง�นท่ีกำ�กับดูแลแต่ละด้�นของกระทรวง
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เกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่�นั้น โดยเบิกจ�่ยได้ ดังนี้
     5.4.1 ด้�นพืช
        5.4.1.1 ให้ดำ�เนินก�รให้คว�มช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่พืชต�ยหรือ
เสียห�ยต�มจำ�นวนพื้นที่ทำ�ก�รเกษตรจริงที่ได้รับคว�มเสียห�ย ทั้งนี้ ไม่เกินครัวเรือน
ละ 30 ไร่ โดยคิดจ�กต้นทุนก�รผลิตเฉลี่ย ดังนี้
   (1) กรณีพืชอ�ยุสั้นเสียห�ยให้ช่วยเหลือต้นทุนก�รผลิตเฉลี่ยเฉพ�ะ
ร�ยก�รค่�วัสดุ
   (2) กรณีไม้ผล ไม้ยืนต้นเสียห�ย ให้ช่วยเหลือต้นทุนก�รผลิตเฉลี่ย
เฉพ�ะร�ยก�รค่�วัสดุและต้นทุนเฉลี่ยก่อนให้ผลผลิต
        5.4.1.2 กรณีพื้นที่ทำ�ก�รเพ�ะปลูกได้ถูกหิน ดิน ทร�ย ไม้ โคลน 
รวมทั้งซ�กวัสดุทุกชนิดทับถมจนไม่ส�ม�รถใช้เพ�ะปลูกได้ และหน่วยง�นของรัฐ
ไม่ส�ม�รถเข้�ไปให้คว�มช่วยเหลือ กรณีดังกล่�วได้ ให้ช่วยเหลือค่�ใช้จ�่ยเป็นค่�
จ้�งเหม�ในก�รขุดลอก ขนย้�ยหินดิน ทร�ย ไม้ โคลน รวมทั้งซ�กวัสดุที่ทับถม
พ้ืนท่ีแปลงเกษตรกรรม เพ่ือให้ส�ม�รถใช้พ้ืนท่ีเพ่ือก�รเพ�ะปลูกพืชอ�ยุส้ันได้ในขน�ด
พื้นที่ไม่เกิน 5 ไร่
        5.4.1.3 กรณีประช�ชนมีคว�มจำ�เป็นต้องขนย้�ยปัจจัยก�รผลิตและ
ผลผลิตท่ีค�ดว่�จะได้รับผลกระทบจ�กภัยพิบัติให้ช่วยเหลือค่�ใช้จ่�ยในก�รขนย้�ย
ปัจจัยก�รผลิตและผลผลิตในอัตร�ร้อยละ 50 ของปัจจัยก�รผลิตและผลผลิตของ
เกษตรกรที่ดำ�เนินก�รขนย�้ย
    5.4.2 ด้�นประมง ให้ดำ�เนินก�รช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่สัตว์นำ�ต�ย
หรือสูญห�ยโดยสนับสนุนพันธุ์สัตว์นำ� อ�ห�รสัตว์นำ� วัสดุท�งก�รประมง ได้ต�ม
คว�มจำ�เป็นและเหม�ะสม
     5.4.3 ด้�นปศุสัตว์
       5.4.3.1 ให้ดำ�เนินก�รช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีที่เป็นก�รจัดห� 
อ�ห�รสัตว์ วัคซีนและเวชภัณฑ์รักษ�สัตว์ เพื่อฟื้นฟูสุขภ�พสัตว์เลี้ยงและจัดห�
อ�ห�รสัตว์ต�มร�ค�ท้องตล�ด หรือต�มคว�มจำ�เป็นและเหม�ะสม
      5.4.3.2 ให้ดำ�เนินก�รให้คว�มช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่สัตว์ต�ยหรือ
สูญห�ยหรือแปลงหญ้�อ�ห�รสัตว์เสียห�ยได้ต�มคว�มจำ�เป็นและเหม�ะสม
     5.4.4 ด้�นก�รเกษตรอื่น
       5.4.4.1 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินก�รปรับเกลี่ยพื้นที่ ก�รไถพรวน
ยกร่อง ก�รก่อสร�้งคันดินเพื่อก�รเพ�ะปลูกพืชหรือประกอบกิจกรรมด้�นก�รเกษตร
ที่เป็นก�รบรรเท�ปัญห� คว�มเดือดร้อนของผู้ประสบภัยพิบัติ
    5.4.4.2 ค่�ซ่อมแซมอ�ค�รชลประท�นและระบบชลประท�นให้ส�ม�รถ
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ใช้ง�นได้ในช่วงฉุกเฉิน โดยให้ดำ�เนินก�รได้เฉพ�ะในส่วนที่เกี่ยวกับก�รระบ�ยนำ�
     5.4.4.3 ค่�จ�้งเหม�รถยนต์ ค�่ระว�งบรรทุกท�งรถไฟและเรือบรรทุก
ของเอกชน เพื่อใช้ในก�รขนย้�ยสัตว์เลี้ยงที่ประสบภัย และที่นำ�ไปสนับสนุนหรือ
ขนส่งพืชหญ้�อ�ห�รสัตว์ หรืออ�ห�รสัตว์ ให้เบิกจ่�ยดังนี้
       (1) ค�่จ้�งเหม�รถยนต์และเรือบรรทุกของเอกชน ให้จ่�ยเป็นร�ยวัน         
ต�มร�ค�ท้องถิ่น
        (2) ค�่ระว�งบรรทุกท�งรถไฟ ให้เบิกจ่�ยได้เท�่ที่จ่�ยจริงต�มคว�ม
จำ�เป็น
         
 5.5 ด้านบรรเทาสาธารณภัย ให้ดำาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
โดยเบิกจ่ายได้ ดังนี
     5.5.1 จัดห�ภ�ชนะรองรับนำ� เช่น โอ่งซีเมนต์ ถังเหล็กอ�บสังกะสี ถัง
เก็บนำ� ค.ส.ล. ถังปูนฉ�บเสริมลวด หรือถังเก็บนำ�ประเภทอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือร�ษฎร 
ที่ข�ดแคลนนำ�อุปโภคบริโภค
      5.5.2 ซ่อมแซมภ�ชนะรองรับนำ�ที่ชำ�รุดเสียห�ย เพื่อให้ส�ม�รถใช้
เก็บนำ�ไว้อุปโภคบริโภค
     5.5.3 ซ่อมแซมสิ่งส�ธ�รณประโยชน์ที่ได้รับคว�มเสียห�ยจ�กภัยพิบัติ 
ซึ่งมิได้อยู่ในคว�มรับผิดชอบของส่วนร�ชก�ร ให้กระทำ�ได้เฉพ�ะในกรณีเร่งด่วน
จำ�เป็นเพื่อให้กลับคืนสู่สภ�พเดิม โดยก�รซ่อมแซมนั้นต้องไม่ซำ�ซ้อนกับโครงก�ร
ที่ได้รับงบประม�ณดำ�เนินก�รในบริเวณนั้นอยู่แล้ว
 สำ�หรับก�รซ่อมแซมสิ่งส�ธ�รณประโยชน์ท่ีอยู่ในคว�มรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องเป็นกรณีที่งบประม�ณเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำ�เป็น 
ซึ่งตั้งไว้ในปีนั้น ได้ใช้จ่�ยหมดแล้ว และห�กไม่ซ่อมแซมจะบังเกิดคว�มเสียห�ยต่อ
สิ่งส�ธ�รณประโยชน์หรือสร�้งคว�มเดือดร้อนแก่ประช�ชนโดยส่วนรวม ทั้งนี้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีหนังสือยืนยันข้อมูลดังกล�่วด้วย
 สิ่งส�ธ�รณประโยชน์ที่ต้องใช้ระยะเวล�ดำ�เนินก�รซ่อมแซม เกิน 45 วัน
ให้ใช้งบประม�ณปกติดำ�เนินก�ร
 สำ�หรับสะพ�นหรือถนนที่มีท่อระบ�ยนำ�ที่ได้รับคว�มเสียห�ย จนไม่ส�ม�รถ
ซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภ�พเดิมได้ ให้ก่อสร้�งสะพ�นไม้ชั่วคร�ว หรือเท่�ที่จำ�เป็น 
เร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญห�เฉพ�ะหน�้
 กรณีในเขตชุมชนที่เกิดภัยพิบัติเป็นระยะเวล�น�น ทำ�ให้ประช�ชนได้รับ
คว�มเดือดร้อนในก�รสัญจรไปม� ให้จัดทำ�สะพ�นไม้ท�งเดินชั่วคร�วได้ เพื่อบรรเท�
คว�มเดือดร้อนต�มคว�มจำ�เป็น
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    5.5.4 จ้�งเหม�กำ�จัดสิ่งกีดขว�งท�งนำ� อันได้แก่ สิ่งก่อสร้�ง
ส�ธ�รณประโยชน์ที่กีดขว�งท�งนำ� หรือกิ่งไม้ ต้นไม้ เศษสวะ กอไผ่ ฯลฯ ที่อุดช่อง
ท�งนำ�เป็นอุปสรรคต่อก�รระบ�ยนำ�ทำ�ให้ส่ิงส�ธ�รณประโยชน์ต้�นท�นนำ�ไม่ไหว 
เกิดคว�มชำ�รุดเสียห�ย หรือเกิดคว�มเสียห�ยต่อชีวิต และทรัพย์สิน
     5.5.5 ค�่จัดห�วัสดุ ได้แก่ กระสอบทร�ย ดิน ลูกรัง เส�เข็ม ไม้แบบ 
เป็นต้น เพื่อนำ�ไปแก้ไขเหตุก�รณ์กรณีเร่งด่วนฉุกเฉินจ�กภัยพิบัติที่จะทำ�คว�มเสียห�ย
ต่อสิ่งส�ธ�รณประโยชน์ หรือคว�มเสียห�ยต่อประช�ชนโดยส่วนรวม เท่�ที่จ่�ยจริง
ต�มคว�มจำ�เป็นและเหม�ะสม
         
 5.6 ด้านการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้เบิกค่าใช้จ่าย
ดังนี
     5.6.1 ค�่ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ย�นพ�หนะ เครื่องจักรกล เครื่องสูบนำ�
หรือผลักดันนำ� เครื่องปั่นไฟ ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ด้�นก�รกู้ชีพกู้ภัยของท�ง
ร�ชก�ร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน ที่นำ�ม�ช่วยเหลือโดยสมัครใจและ
ไม่คิดมูลค่� ซึ่งชำ�รุดเสียห�ยในระหว่�งปฏิบัติง�นช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต�มคว�ม
จำ�เป็นให้อยู่ในสภ�พเดิม เฉพ�ะกรณีจำ�เป็นเร่งด่วนเพื่อให้ก�รให้คว�มช่วยเหลือ
ประช�ชนผู้ประสบภัยสำ�เร็จลุล่วงไปได้
     5.6.2 ค�่นำ�มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รวมทั้งค�่กระแสไฟฟ้� สำ�หรับ
ย�นพ�หนะเคร่ืองจักรกล เคร่ืองสูบนำ�หรือผลักดันนำ� เคร่ืองป่ันไฟ ตลอดจนเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ด้�นก�รกู้ชีพกู้ภัยของท�งร�ชก�ร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนที่
นำ�ม�ใช้ปฏิบัติง�นช่วยเหลือโดยคว�มสมัครใจ โดยไม่คิดมูลค�่และคำ�นึงถึงคว�ม
จำ�เป็นและก�รประหยัด และก�รให้ประช�ชนมีส่วนร่วมในก�รช่วยเหลือตนเองเป็น
สำ�คัญ
     5.6.3 กรณีที่เครื่องสูบนำ�หรือผลักดันนำ� ย�นพ�หนะ เครื่องจักรกล 
เครื่องปั่นไฟ ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ด้�นก�รกู้ชีพกู้ภัยของท�งร�ชก�รและเอกชน
ท่ีนำ�ม�ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติมีไม่เพียงพอและไม่ส�ม�รถขอคว�มร่วมมือจ�ก
ภ�คเอกชนได้ ให้เช่�หรือจ�้งเหม�เครื่องสูบนำ�หรือผลักดันนำ� ย�นพ�หนะ เครื่อง 
จักรกล เครื่องปั่นไฟ ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ด้�นกู้ชีพกู้ภัย เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติได้เท่�ที่จำ�เป็น เร่งด่วน โดยจ่�ยค่�เช่�เป็นร�ยวันต�มร�ค�
ท้องถิ่น
     5.6.4 ค�่จ�้งเหม�หรือจ้�งแรงง�นแบกห�มสิ่งของ รวมทั้งค�่จ�้งเหม� 
แรงง�น จัดหีบห่อให้ใช้เจ้�หน�้ที่ของส่วนร�ชก�รก่อน ในกรณีที่มีเจ้�หน้�ที่ไม่เพียง
พอให้จ้�งบุคคลภ�ยนอกได้ต�มจำ�นวนที่เห็นควร ต�มอัตร�ค่�จ�้งแรงง�นขั้นตำ�
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ต�มประก�ศของกระทรวงแรงง�น
 5.6.5 ค่�ตอบแทน ค่�ตอบแทนก�รปฏิบัติง�นนอกเวล� ค�่ใช้จ่�ยในก�ร 
เดินท�งสำ�หรับเจ้�หน้�ท่ีท่ีออกปฏิบัติง�นให้คว�มช่วยเหลือประช�ชนในพื้นท่ี
ประสบภัย ให้เบิกจ�่ยได้ในกรณีที่งบประม�ณปกติไม่เพียงพอ หรือมิได้ตั้งไว้เพื่อ
ก�รนี้ โดยให้เบิกจ่�ยต�มระเบียบของท�งร�ชก�ร สำ�หรับเจ้�หน�้ที่ที่ออกปฏิบัติง�น
ดังต่อไปนี้ ให้เบิกจ่�ยได้ ดังนี้
 (1) เจ้�หน�้ที่ควบคุมเครื่องสูบนำ�หรือเครื่องผลักดันนำ�ให้เบิกจ�่ยได้ 2 คน 
ต่อ 1 จุด ที่ตั้งเครื่องสูบนำ�หรือเครื่องผลักดันนำ�
 (2) เจ�้หน้�ที่คนขับรถยนต์บรรทุกเครื่องสูบนำ� วัสดุ และครุภัณฑ์ 1 คน 
ต่อรถยนต์ 1 คัน
 (3) หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกปฏิบัติง�นไม่เกิน 10 คน ต่อหน่วยต่อครั้ง
 (4) หน่วยสุขศึกษ�และประช�สัมพันธ์เคลื่อนที่ ออกปฏิบัติง�นไม่เกิน 3 
คน ต่อหน่วยต่อครั้ง
 (5) หน่วยปฏิบัติง�นด้�นควบคุมป้องกันโรค ออกปฏิบัติง�นครั้งละไม่เกิน 
3 คน
 (6) ค่�ตอบแทนสำ�หรับบุคคลภ�ยนอกให้เบิกจ�่ยต�มอัตร�ค่�จ�้งแรงง�น
ขั้นตำ� ต�มประก�ศของกระทรวงแรงง�น  
 5.6.6 ค�่อ�ห�รจัดเลี้ยงเจ้�หน้�ที่ของท�งร�ชก�รและผู้ม�ให้คว�มช่วยเหลือ
วันละไม่เกิน 3 มื้อ มื้อละไม่เกิน 50 บ�ทต่อคน ทั้งนี้ เจ้�หน้�ที่ของท�งร�ชก�รและ
ผู้ม�ให้คว�มช่วยเหลือต้องไม่ได้รับเงินอื่นใดจ�กท�งร�ชก�รอีก
 5.6.7 ค่�ใช้จ่�ยในก�รรับ-ส่ง และติดต่อสื่อส�ร เท�่ที่จ่�ยจริง
 5.6.8 ค�่วัสดุสำ�นักง�นซึ่งเกี่ยวเนื่องในก�รช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค�่
วัสดุในก�รจัดหีบห่อ ค่�จ้�งเหม�บริก�รอื่น ๆ ที่จำ�เป็น เช่น เช�่เครื่องถ่�ยเอกส�ร 
เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นต้น ให้เบิกได้ต�มระเบียบของท�งร�ชก�ร
 5.7 กรณีมีคว�มจำ�เป็น ห�กร�ยก�รใดมิได้กำ�หนดให้จ่�ยเป็นเงิน ให้อยู่
ในดุลยพินิจของผู้มีอำ�น�จอนุมัติให้ก�รช่วยเหลือพิจ�รณ�ให้จ่�ยเป็นเงินก็ได้ โดยคำ�นึง
ถึงสภ�พและเหตุก�รณ์ต�มคว�มเหม�ะสม
 6. ก�รให้คว�มช่วยเหลือข้�งต้น ให้มีก�รประส�นง�นกันระหว�่งส่วน
ร�ชก�ร หน่วยง�นอื่นของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และองค์กรก�ร
กุศลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ก�รช่วยเหลือทั่วถึง ไม่ซำ�ซ้อนกัน และก�รให้คว�มช่วยเหลือ
ดังกล่�ว ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับเงินงบประม�ณร�ยจ�่ยโดยอนุโลม  
 7. ให้จังหวัดร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�นให้ก�รช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินไปให้กรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยและสำ�นักง�นคลังจังหวัด
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ทร�บทุกๆ 15 วัน จนกว่�จะดำ�เนินก�รแล้วเสร็จ ให้กรมป้องกันและบรรเท�
ส�ธ�รณภัย แต่งตั้งเจ้�หน�้ที่ออกไปตรวจสอบติดต�มผลก�รปฏิบัติง�นของจังหวัด
อีกท�งหนึ่งด้วย
 8. ให้กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงส�ธ�รณสุข และกรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย มีอำ�น�จ
กำ�หนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเก่ียวกับก�รให้คว�มช่วยเหลือผู้ประสบภัยต�ม
หลักเกณฑ์และวิธีก�รให้คว�มช่วยเหลือต�มข้อ 5 และเสนอต่อกระทรวงก�รคลัง
เพื่อพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบ
 9. กรณีที่มีคว�มจำ�เป็นต้องให้คว�มช่วยเหลือนอกเหนือจ�กหลักเกณฑ์และ 
วิธีดำ�เนินก�รนี้ ให้ขออนุมัติต่อกระทรวงก�รคลัง
 10. ให้ส่วนร�ชก�รที่มีวงเงินทดรองร�ชก�รต�มระเบียบนี้ แจ้งข้อมูลและ
ร�ยละเอียดเก่ียวกับก�รใช้จ่�ยเงินทดรองร�ชก�รเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ต�มแบบและเงื่อนไขที่กระทรวงก�รคลังกำ�หนด
 11. ในระหว�่งที่ยังมิได้กำ�หนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับก�ร
ให้คว�มช่วยเหลือผู้ประสบภัยต�มหลักเกณฑ์นี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีก�รเกี่ยวกับ
ก�รให้คว�มช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติท่ีออกต�มหลักเกณฑ์ก�รใช้จ่�ยเงินทดรอง
ร�ชก�รเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ไปพล�งก่อนจนกว่�
จะมีก�รกำ�หนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยที่ส่วนร�ชก�รต�มข้อ 8 กำ�หนด เพี่อ        
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินต�มหลักเกณฑ์นี้
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ระบบเฝ้าระวังอุทกภัย นำาป่ าไหลหลากและ                 
ดินโคลนถล่ม วาตภัย และหมอกควัน

 ระบบเฝ้�ระวังภัยพิบัติดังกล่�ว กรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย
ได้ปรับปรุงระบบเฝ้�ระวังภัยพิบัติติดตั้งชุดอุปกรณ์เครื่องมือตรวจวัดและ
บันทึกข้อมูลสภ�พอ�ก�ศอัตโนมัติเพิ่มเติมจ�ก 30 จุดเดิมในพื้นที่ภ�คเหนือ 
รวมเป็น 180 จุดทั่วประเทศไทยแล้ว ยังได้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภ�พ
อ�ก�ศจ�กฝุ่นละอองขน�ด PM2.5 จำ�นวน 150 จุด รวมทั้งก�รพัฒน�
ระบบวิเคร�ะห์และค�ดก�รณ์สภ�พอ�ก�ศที่ได้ข้อมูลสภ�พอ�ก�ศจ�ก
จุดติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมด สำ�หรับประมวลผลและแสดงผลสภ�พภูมิอ�ก�ศ
ในรูปแบบโปรแกรมแบบจำ�ลองพย�กรณ์อ�ก�ศ ซึ่งส�ม�รถแสดงผลข้อมูล
ท�งด้�นลักษณะอ�ก�ศและข่�วส�รแจ้งเตือนผ่�นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์
เคลื่อนที่ 

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติ
แห่งชาติ ดำาเนินการพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติ สำาหรับอุทกภัย นำาปา
ไหลหลากและดินโคลนถล่ม วาตภัย และหมอกควัน เพือเพิมประสิทธิภาพ
ในการตรวจสอบสภาพอากาศ ปริมาณนำาฝน และระดับค่าฝุนละออง
ในอากาศ สำาหรับเชือมโยงการแจ้งเตือนภัยไปยังหน่วยงานรัฐ และภาค
ประชาชนในพืนทีเสียงภัย ซึงระบบดังกล่าวจะเริมใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพภายในกลางปี 2564 
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 จ�กระบบเฝ้�ระวังอุทกภัย นำ�ป่�ไหลหล�กและดินโคลนถล่ม ว�ตภัย 
และหมอกควัน รวมทั้งภัยหน�ว กรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย จะทำ�ก�ร
วิเคร�ะห์และประมวลผลข้อมูลของระบบพัฒน�เฝ้�ระวังภัยพิบัติในพื้นท่ีรับผิดชอบ
ได้อย่�งเที่ยงตรง แม่นยำ� และรวดเร็ว ซึ่งเป็นก�รเตรียมคว�มพร้อมให้คว�ม
ช่วยเหลือประช�ชนทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภ�ยหลังก�รเกิดภัย จะเพิ่มขีด
คว�มส�ม�รถและประสิทธิภ�พในก�รตรวจสอบสภ�พอ�ก�ศทำ�ให้ส�ม�รถแจ้ง
เตือนเหตุภัยพิบัติไปยังเจ้�หน้�ท่ีส่วนร�ชก�รท่ีเก่ียวข้องกับก�รบริห�รจัดก�ร     
ภัยพิบัติภ�ยในจังหวัด พร้อมกันนี้ หน่วยง�นภ�ครัฐ หน่วยง�นท้องถิ่น และประช�ชน 
ยังส�ม�รถใช้ข้อมูลตรวจวัดสภ�พอ�ก�ศที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ส�ธ�รณะ เพื่อติดต�ม
สถ�นก�รณ์และเตรียมคว�มพร้อมรับมือกับส�ธ�รณภัยในพ้ืนท่ีอย่�งมีประสิทธิภ�พได้ 
ดังนี้
 1.) ระบบวิเคร�ะห์และค�ดก�รณ์สภ�พอ�ก�ศ ส�ม�รถประมวลผลข้อมูล
สภ�พอ�ก�ศและก�รพย�กรณ์อ�ก�ศในระยะเวล�ทุก 10 น�ที พร้อมพย�กรณ์
อ�ก�ศได้ล่วงหน้�อย�่งน้อย 5 วัน หรือ 120 ชั่วโมงล่วงหน้� รวมทั้งวิเคร�ะห์ข้อมูล
ร่วมกับข้อมูลท่ีได้รับม�จ�กอุปกรณ์โทรม�ตรท่ีติดตั้งในพื้นท่ีเสี่ยงภัยท่ัวประเทศใน
รูปแบบจำ�ลองท�งคณิตศ�สตร์ (Numerical Weather Prediction : NWP) เพื่อ
พย�กรณ์และแจ้งเตือนเหตุภัยพิบัติในอน�คตให้ถูกต้องและแม่นยำ�ม�กยิ่งขึ้น
 2.) ระบบ Mesoscale Analysis and Prediction Support System 
(MAPSS) ที่ทำ�ง�นร่วมกับแบบจำ�ลอง Weather Research and Forecast Model 

โครงข่ายการทำางานของระบบเฝ้าระวังอุทกภัย นำาปาไหลหลากและดินโคลนถล่ม วาตภัย และ
หมอกควัน
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(WRF) จะให้ข้อมูลวิเคร�ะห์และค�ดก�รณ์สภ�พอ�ก�ศมีคว�มแม่นยำ�ขึ้น โดยข้อมูล
ที่ได้จ�กแบบจำ�ลองจะขย�ยพื้นที่ในก�รพย�กรณ์อ�ก�ศ (Expansion Outer Grid) 
ครอบคลุมถึงประเทศฟิลิปปินส์ กินพื้นที่ 14 ล�้นต�ร�งกิโลเมตรจ�กประเทศไทย
 3.) ระบบแจ้งเตือนภัยและข้อมูลสภ�พอ�ก�ศบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
Mobile Application จะเพิ่มช่องท�งก�รรับรู้ข้อมูลข�่วส�รสภ�พอ�ก�ศและก�ร
เตือนภัยสภ�พอ�ก�ศไปยังประช�ชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 นอกจ�กหน่วยง�นรัฐ หน่วยง�นท้องถิ่น และประช�ชน จะได้ข้อมูลใน
ระดับท้องที่ขน�ดเล็กเพื่อก�รเตือนภัยแล้ว และเตรียมคว�มพร้อมในก�รช่วยเหลือ
ประช�ชนทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังประสบภัย กรมป้องกันและบรรเท�
ส�ธ�รณภัยยังส�ม�รถประยุกต์ใช้ข้อมูลสภ�พอ�ก�ศดังกล่�วในก�รแจ้งเตือน    
ภัยแล้งและปริม�ณนำ�ใช้ได้ในอน�คตต่อไป  

แสดงจังหวัดติดตังอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศรวมเป็น 180 จุดทัวประเทศไทย

จังหวัดทีติดตังอุปกรณ์ใหม่ปี 2563

จังหวัดทีติดตังอุปกรณ์เมือปี 2555  
และปี 2563
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 อุปกรณ์ตรวจวัดและบันทึกข้อมูลสภ�พอ�ก�ศอัตโนมัติ (โทรม�ตร) บริเวณ
พื้นที่เสี่ยงภัย ประกอบด้วย 1) อุปกรณ์วัดคว�มเร็วและทิศท�งลม 2) อุปกรณ์วัด
ปริม�ณนำ�ฝน 3) อุปกรณ์วัดคว�มชื้นสัมพัทธ์และอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ 4) อุปกรณ์วัด
คุณภ�พอ�ก�ศ (ค่�ฝุ่นละอองในอ�ก�ศขน�ด PM2.5) และ 5) อุปกรณ์วัดคว�มกด
อ�ก�ศ

ส่วนประกอบของระบบเฝ้าระวังอุทกภัย นำาปาไหลหลากและดินโคลนถล่ม วาตภัย และหมอกควัน

การติดตังระบบเฝ้าระวังอุทกภัย นำาปาไหลหลากและดินโคลนถล่มวาตภัย และหมอกควัน
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ระบบบัญชาการเหตกุารณ์เครืองมือในการ           
จัดการความเสียงจากสาธารณภัย 

 ระบบบัญชาการเหตุการณ์ คือ  ระบบที่ใช้เพื่อสั่งก�รควบคุมและ
ประส�นคว�มร่วมมือของแต่ละหน่วยง�นในก�รจัดก�รในภ�วะฉุกเฉิน อีกทั้ง
ยังทำ�หน้�ท่ีในก�รระดมทรัพย�กรไปยังท่ีเกิดเหตุเพื่อจัดก�รเหตุฉุกเฉิน    
ให้ส�ม�รถช่วยเหลือชีวิต ทรัพย์สินและสภ�พแวดล้อมได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 
โดยมีเป้�ประสงค์ในเรื่องคว�มปลอดภัยของผู้ปฏิบัติง�นและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในเหตุก�รณ์ทั้งหมด ก�รบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธวิธี และก�รใช้ทรัพย�กร
อย่�งคุมค่�และมีประสิทธิภ�พเป็นสำ�คัญ 
 ประโยชน์ของระบบบัญชาการเหตุการณ์
 1. ส�ม�รถใช้ในก�รจัดก�รเหตุฉุกเฉินได้ทุกรูปแบบ ทุกประเภท 
ทุกขน�ด และยังใช้ในก�รจัดก�รเหตุก�รณ์ที่ไม่ฉุกเฉินได้ด้วย เช่น ก�รจัด 
ก�รประชุม สัมมน� ก�รฝึกอบรม เป็นต้น ดังนั้นจึงหม�ยคว�มได้ว่�เร�
ส�ม�รถนำ�ระบบบัญช�ก�รเหตุก�รณ์ม�ใช้เป็นเครื่องมือในก�รทำ�ง�น     
ในก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงจ�กส�ธ�รณภัยได้ในทุกระยะของก�รเกิดภัย 
 2. เสริมสร้�งก�รปฏิบัติง�นร่วมกันระหว�่งหน่วยง�นอย�่งเป็นระบบ 
รวดเร็ว ภ�ยใต้โครงสร้�งก�รจัดก�รเหตุก�รณ์เดียวกัน (Common Management 
Structure)
 3. ส่งเสริมให้เกิดก�รสนับสนุนด้�นทรัพย�กรและก�รบริห�รแก่
เจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติง�นในภ�คสน�ม 
 4. ลดก�รทำ�ง�นที่ซำ�ซ้อน ทำ�ให้ก�รปฏิบัติง�นมีประสิทธิภ�พและ
มีคว�มคุ้มค่�  

 ในการบริหารจัดการความเสียงจากสาธารณภัยจำาเป็นต้องอาศัย
เครืองมือในการบริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพทีสามารถบูรณาการการ
ทำางานของทุกภาคส่วนในลักษณะสหวิทยาการ (Interdisciplinary 
approach) ระบบบัญชาการเหตุการณ์เป็นเครืองมือหนึงทีใช้บริหารจัดการ
เหตุการณ์เป็นทียอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการจัดการความเสียงจาก
สาธารณภัย โดยใช้เป็นเครืองมือในการจัดการภาวะฉุกเฉินตามแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
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 หลักพืนฐานของระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Basic Features of ICS) 
14 ประการ ประกอบด้วย 
 1. การใช้ศัพท์มาตรฐาน (Common terminology) เพื่อให้เกิดก�รสื่อส�ร
ที่ตรงกันและเข้�ใจได้โดยง่�ย  
 2. โครงสร้างองค์กรแบบโมดูลาร์ (Modular Organization)  เป็นก�ร
กำ�หนดโครงสร้�งองค์กรในก�รจัดก�รภ�วะฉุกเฉินที่มีคว�มยืดหยุ่น และส�ม�รถ
ปรับเปลี่ยนได้สอดคล้องต�มสถ�นก�รณ์ และคว�มจำ�เป็นของแต่ละเหตุก�รณ์    
 3. การจัดการโดยยึดวัตถุประสงค ์(Management by Objective) 
หม�ยถึงก�รจัดก�รโดยทั่วทั้งองค์กรปฏิบัติ ยึดวัตถุประสงค์ที่ได้มีก�รจัดลำ�ดับ
คว�มสำ�คัญเป็นทิศท�งและกรอบในก�รปฏิบัติง�นเป็นสำ�คัญในแต่ละห้วงเวล�
ปฏิบัติง�น (Operational Period)
 4. การจัดทำาแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan) ในก�รจัดก�รกับ
เหตุก�รณ์ต้องมีก�รจัดทำ�แผนเผชิญเหตุต�มวัตถุประสงค์ที่ได้กำ�หนดไว้ เพื่อเป็น
แนวท�งก�รปฏิบัติง�นร่วมกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นก�รปฏิบัติในภ�พรวมทั้ง 5 ประเด็น 
คือ WHO WHAT WHERE WHEN HOW
     5. Manageable span of control (ช่วงก�รควบคุม) หม�ยถึงก�ร
รักษ�ระดับประสิทธิภ�พในก�รบริห�รจัดก�รภ�รกิจหน้�ท่ีท่ีได้รับมอบหม�ยด้วย
ก�รกำ�กับ ควบคุม ดูแลก�รปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญช�ได้อย�่งทั่วถึง และครอบคลุม 
โดยหลักก�รแล้วคว�มรับผิดชอบของผู้บังคับบัญช�คนหน่ึงจะส�ม�รถกำ�กับดูแลได้
อย่�งมีประสิทธิภ�พได้นั้นควรมีผู้ใต้บังคับบัญช�อยู่ระหว่�ง 3 - 7 คน หรือห�กเป็น
โครงสร้�งองค์กรก็ควรแบ่งเพียง 3 - 7 ส่วนขึ้นตรงกับส่วนง�นในระดับเหนือขึ้นไป
นั่นเอง
 6. การจัดการทรัพยากร (Resource Management)  หม�ยถึงก�รจัดห� 
จัดสรร ว�งแผนก�รใช้ทรัพย�กรที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแผนเผชิญเหตุ 
ทั้งนี้คว�มหม�ยของทรัพย�กรในระบบบัญช�ก�รเหตุก�รณ์ หม�ยถึง บุคล�กร 
ชุดปฏิบัติก�ร วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ต�มวัตถุประสงค์ของ
ก�รใช้ง�น ได้แก่ 1) ทรัพย�กรปฏิบัติง�น หม�ยถึงทรัพย�กรที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์
ในก�รปฏิบัติง�นโดยตรง เช่น รถดับเพลิง รถพย�บ�ล เป็นต้น และ 2) ทรัพย�กร
สนับสนุน หม�ยถึง ทรัพย�กรอื่นใดที่ใช้ในก�รสนับสนุนก�รปฏิบัติง�น เช่น อ�ห�ร 
อุปกรณ์ เครื่องมือก�รสื่อส�ร ที่ปรึกษ�หรือผู้เชี่ยวช�ญ เป็นต้น 
      7. พืนทีปฏิบัติงาน และสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก (Incident Facilities) 
หม�ยถึง ก�รแบ่งพื้นที่ปฏิบัติง�น และพื้นที่รองรับสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกต่�งๆ ในก�ร
ปฏิบัติง�น เช่น พื้นที่บัญช�ก�รในพื้นที่เกิดเหตุ (Incident  Command Post: ICP) 
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ศูนย์บัญช�ก�รเหตุก�รณ์ (Emergency Operation Center: EOC) จุดระดม 
ทรัพย�กร เพื่อเตรียมพร้อมออกปฏิบัติง�น (Staging Area) เป็นต้น 
 8. การจัดการระบบการสือสารเชิงบูรณาการ (Integrated Communication 
Management) เป็นก�รว�งโครงข�่ยก�รทำ�ง�นของระบบก�รติดต่อสื่อส�รของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุก�รณ์ เพื่อประโยชน์ในก�รรับรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูล เหตุก�รณ์ 
ก�รสั่งก�ร มอบหม�ยหน�้ที่ ภ�รกิจ ตลอดจนก�รควบคุมก�รปฏิบัติ
 9. การโอนอำานาจการบังคับบัญชา (Transfer of Command)  เป็นก�ร
มอบอำ�น�จหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ หรือก�รปฏิบัติง�นจ�กผู้หนึ่งสู่อีกผู้หนึ่ง ในกรณี
ที่มีผู้เหม�ะสมกว่� สถ�นก�รณ์เปลี่ยนแปลง หรือเป็นไปต�มกรอบของแผนหรือ
กฎหม�ย
 10. ลำาดับการบังคับบัญชา (Chain of Command)  เป็นก�รจัดลำ�ดับ
คว�มสัมพันธ์ของอำ�น�จ หน�้ที่ และคว�มรับผิดชอบของแต่ละบุคคลหรือหน่วยง�น 
ที่ลดหลั่นกันลงม�ต�มลำ�ดับชั้น ทำ�ให้เกิดระบบก�รทำ�ง�นที่ชัดเจน
 11. การบัญชาการร่วม (Unified Command) เป็นก�รบังคับบัญช�สั่งก�ร
เพื่อก�รจัดก�รเหตุก�รณ์ที่หล�ยหน่วยง�นซึ่งมีขอบเขตหน้�ที่รับผิดชอบด้�นต่�ง ๆ 
ม�ร่วมปฏิบัติง�นในเหตุก�รณ์เดียวกัน โดยมีก�รประส�นแผนก�รทำ�ง�นเพื่อกำ�หนด
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และยุทธวิธีก�รปฏิบัติง�นเดียวกัน 
 12. การจัดส่งทรัพยากรออกไปปฏิบัติงาน (Dispatch and Deployment)   
เป็นก�รว�งหลักก�รพื้นฐ�นในก�รจัดส่งทรัพย�กรออกไปปฏิบัติง�นเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินขึ้นบนเงื่อนไขของคว�มจำ�เป็นต�มที่กำ�หนดไว้ในแผนเผชิญเหตุ หรือเมื่อ  
ได้รับก�รร้องขอและทรัพย�กรเหล่�นั้นถูกบรรจุไว้ในแผนเผชิญเหตุเท�่นั้น ทั้งนี้ 
เพื่อป้องกันคว�มซำ�ซ้อน ลดภ�ระในก�รดูแลทรัพย�กร และเป็นก�รใช้ทรัพย�กร
อย่�งคุ้มค่�  
 13. ความรับผิดชอบ (Accountability) เป็นคุณสมบัติสำ�คัญที่สะท้อน
คว�มเป็นมืออ�ชีพของเจ้�หน้�ท่ีเผชิญเหตุด้วยก�รยึดหลักก�รปฏิบัติง�นท่ีเป็น
ม�ตรฐ�น เป็นไปต�มหลักก�ร และทิศท�งที่กำ�หนด 
 14. การจัดการข้อมูลและข่าวสาร (Information and Intelligence 
Management) เป็นหลักสำ�คัญในก�รจัดก�รเหตุก�รณ์ ด้วยก�รสร้�งระบบก�ร
จัดก�รข้อมูลข่�วส�รท่ีผ่�นก�รวิเคร�ะห์ สังเคร�ะห์อย่�งเป็นระบบ เป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง 
ฉับไวเพื่อสนับสนุนก�รตัดสินใจของผู้บัญช�ก�รเหตุก�รณ์ 
 อย่�งไรก็ต�ม ในก�รจัดก�รภ�วะฉุกเฉินต�มแผนก�รป้องกันและบรรเท�
ส�ธ�รณภัยแห่งช�ติได้มีก�รประยุกต์ใช้คุณลักษณะสำ�คัญของระบบบัญช�ก�ร
เหตุก�รณ์ดังกล่�วโดยสะท้อนออกม�เป็นหลักก�รสำ�คัญในแนวคิดเชิงกลยุทธ์
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จัดก�รภ�วะฉุกเฉิน 3 ประก�ร ได้แก่ 1) ม�ตรฐ�นก�รจัดก�รในภ�วะฉุกเฉิน  
2) เอกภ�พก�รจัดก�รภ�วะฉุกเฉิน 3) คว�มยืดหยุ่นของโครงสร้�งองค์กรในก�ร
จัดก�รภ�วะฉุกเฉิน 
         

 ระดับในการบัญชาการเหตุการณ์ ส�ม�รถกระทำ�ได้ใน 2 รูปแบบ คือ
 1. การบัญชาการเหตุการณ์โดยผู้บัญชาการเหตุการณ์คนเดียว (Single 
Incident Command) เป็นผู้ควบคุม สั่งก�รเองทั้งหมด
 2. การบัญชาการร่วมโดยผู้บัญชาการเหตุการณ์ร่วมหลายคน (Unified 
Command : UC) เป็นก�รบังคับบัญช�สั่งก�รเพื่อก�รจัดก�รเหตุก�รณ์ที่หล�ย
หน่วยง�นซึ่งมีขอบเขตหน้�ที่รับผิดชอบด้�นต�่ง ๆ  ม�ร่วมปฏิบัติง�นในเหตุก�รณ์
เดียวกัน โดยมีก�รประส�นแผนก�รทำ�ง�นเพื่อกำ�หนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และ
ยุทธวิธีก�รปฏิบัติง�นเดียวกัน
 อย่�งไรก็ต�ม ห�กจะทำ�คว�มเข้�ใจระดับในก�รบัญช�ก�รสั่งก�รเพื่อ
ก�รจัดก�รเหตุก�รณ์ จะเห็นว่�ส�ม�รถสะท้อนให้เห็นใน 2 ระดับ คือก�รบัญช�ก�ร
เหตุก�รณ์ในพื้นที่เกิดเหตุ (On scene Incident Command) และก�รบัญช�ก�ร
เหตุก�รณ์โดยองค์กรปฏิบัติในก�รจัดก�รภ�วะฉุกเฉิน (EOC) ต�มแผนก�รป้องกัน
และบรรเท�ส�ธ�รณภัยแห่งช�ติ ซึ่งได้กำ�หนดก�รบัญช�ก�รเหตุก�รณ์ให้สอดคล้อง
กับระดับก�รจัดก�รส�ธ�รณภัย 4 ระดับ    
 โครงสร้างการบัญชาการเหตุการณ์ มีก�รปรับใช้องค์คว�มรู้เกี่ยวกับ
ระบบบัญช�ก�รเหตุก�รณ์ในส่วนของโครงสร้�งก�รบัญช�ก�รเหตุก�รณ์ให้สอดรับ
ต�มบริบทของประเทศ โดยมีก�รกำ�หนดโครงสร้�งหลักต�มหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ
ขององค์กรปฏิบัติในก�รจัดก�รภ�วะฉุกเฉิน (EOC) ไว้ในแผนก�รป้องกันและบรรเท�
ส�ธ�รณภัยแห่งช�ติ กล่�วคือ
  1.  ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander) หม�ยถึงผู้บัญช�ก�ร 
ผู้อำ�นวยก�ร ต�ม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย ซึ่งมีอำ�น�จในก�รบังคับ
บัญช� อำ�นวยก�ร ควบคุม สั่งก�ร รับผิดชอบภ�พรวมก�รจัดก�รส�ธ�รณภัย        
ในแต่ละระดับก�รจัดก�รส�ธ�รณภัยต�มแผนก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย
แห่งช�ติ
 2. ทีปรึกษา/ผู้เชียวชาญ (Specialist) มีหน้�ที่ให้ข้อเสนอแนะ คำ�แนะนำ� 
ข้อมูลท�งวิช�ก�ร ก�รสังเคร�ะห์แนวโน้มสถ�นก�รณ์ เทคนิคปฏิบัตทิี่ถูกต้อง รวมถึง
ประเด็นด�้นคว�มปลอดภัย ซึ่งผู้ที่รับผิดชอบในส่วนนี้จะถูกกำ�หนดขึ้นต�มประเภท
และคุณลักษณะของส�ธ�รณภัยเป็นสำ�คัญ
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  3. ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Joint Information Center/Public     
Information Officer) รับผิดชอบประส�นรวบรวมข้อมูลสถ�นก�รณ์ของเหตุก�รณ์
เพื่อสื่อส�รข้อมูลดังกล่�ว รวมทั้งสื่อส�รคว�มเสี่ยง (Risk Communication) ให้กับ
ประช�ชนและสื่อมวลชนได้รับทร�บและเข้�ใจก�รปฏิบัติในก�รรับมือกับ
สถ�นก�รณ์ต�่งๆ รวมถึงก�รบริห�รจัดก�รข่�วปลอม (Fake News) และปฏิบัติ
ก�รจิตวิทย�มวลชน 
 4. ศูนย์ประสานการปฏิบัติ (Liaison Officer) มีหน้�ที่รับผิดชอบประส�นง�น
กับภ�คเอกชน ภ�คประช�ชน 
 5. ส่วนอำานวยการ (Planning Section) มีหน�้ที่ ติดต�มสถ�นก�รณ์ 
วิเคร�ะห์แนวโน้มสถ�นก�รณ์ แจ้งเตือน รวบรวมและประเมินคว�มต้องก�รและ
คว�มจำ�เป็นในก�รสนับสนุนทรัพย�กรในภ�วะฉุกเฉิน และจัดทำ�แผนเผชิญเหตุ
บนฐ�นของข้อมูลที่รับจ�กส่วนปฏิบัติก�ร
 6. ส่วนปฏิบัติการ (Operation) มีหน้�ที่สนับสนุนก�รปฏิบัติง�นในก�ร
เข้�ควบคุมสถ�นก�รณ์ ด้�นก�รปฏิบัติก�รในด้�นต่�งๆ ที่มีลักษณะสอดคล้องและ
คว�มจำ�เป็นของแต่ละสถ�นก�รณ์ 
  7. ส่วนสนับสนุน (Support Section) มีหน�้ที่ ตอบสนองก�รร้องขอรับ
ก�รสนับสนุนในทุกด้�นที่จำ�เป็นต่อก�รจัดก�รในภ�วะฉุกเฉิน รวมทั้งสนับสนุนในด�้น
ก�รงบประม�ณ ก�รเงิน ก�รคลัง และก�รรับบริจ�คด้วย 
 อย่�งไรก็ต�ม โครงสร�้งองค์กรดังกล่�วส�ม�รถนำ�ไปปรับใช้ในลักษณะ
เดียวกันกับก�รบัญช�ก�รในที่เกิดเหตุได้ แต่ประเด็นที่เป็นส�ระสำ�คัญคือโครงสร�้ง
ของส่วนต่�ง ๆ ดังกล่�วนั้นจะเกิดขึ้นหรือถูกกำ�หนดขึ้นต่อเมื่อมีคว�มจำ�เป็น และ
ไม่ต้องกำ�หนดขึ้นในคร�วเดียวกัน สถ�นก�รณ์จะเป็นเงื่อนไขสำ�คัญในก�รกำ�หนด
โครงสร้�ง สิ่งเหล่�นี้จึงสะท้อนคุณลักษณะสำ�คัญของระบบบัญช�ก�รเหตุก�รณ์ที่ว�่
ด้วยคว�มยืดหยุ่นของโครงสร้�งองค์กรนั้นเอง 
 จ�กท่ีกล่�วม�ข้�งต้นระบบบัญช�ก�รเหตุก�รณ์จึงเป็นเครื่องมือท�งก�ร
บริห�รท่ีสำ�คัญในก�รจัดก�รเหตุก�รณ์ท่ีมีประสิทธิภ�พซึ่งให้คว�มสำ�คัญกับก�ร
บริห�รจัดก�รเชิงบูรณ�ก�รได้ในทุกมิติ ท้ังมิติก�รปฏิบัติก�ร คว�มเช่ียวช�ญเฉพ�ะด้�น
ที่สอดคล้องกับประเภทภัย มิติก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรที่เป็นระบบและคุ้มค่� 
รวมไปถึงก�รบัญช�ก�รสั่งก�รที่เป็นไปในทิศท�งเดียวกัน (Single Command)
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มาตรฐาน INSARAG

 สำานักงานเพือการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ 

(United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
: UNOCHA) รับผิดชอบก�รประส�นง�นในก�รให้คว�มช่วยเหลือด้�นมนุษยธรรม
ระหว่�งประเทศ กรณีเกิดภัยพิบัติขน�ดใหญ่ที่ต้องก�รคว�มช่วยเหลือจ�ก
ต่�งประเทศ จึงต้องมีก�รประส�นให้คว�มช่วยเหลือท�งมนุษยธรรมโดยจัดส่ง
ทีม USAR เข้�ดำ�เนินก�รค้นห�และกู้ภัย ดังนั้นจึงต้องกำ�หนดม�ตรฐ�น
ในก�รปฏิบัติง�น ซึ่งก็คือม�ตรฐ�น INSARAG นั่นเอง
 ดังนั้น ทีม USAR จะต้องเข�้รับก�รประเมินทีม (INSARAG External 
Classification : IEC) จึงจะถือว่�ได้รับก�รรับรองศักยภ�พต�มม�ตรฐ�น 
INSARAG และต้องเข้�รับก�รประเมินทีมซำ� (INSARAG External 
Reclassification : IER) ทุกๆ 5 ปี เพื่อรักษ�ม�ตรฐ�น โดยทีม USAR 
ส�ม�รถเข้�รับก�รประเมินเป็นทีมขน�ดใหญ่ (Heavy USAR Team) ทีม
ขน�ดกล�ง (Medium USAR Team) หรือทีมขน�ดเล็ก (Light USAR Team) 
ภ�ยใต้เกณฑ์ต�มที่ม�ตรฐ�น INSARAG ได้กำ�หนดไว้ โดยในปี พ.ศ. 2563 
มีทีม USAR ที่ได้รับก�รรับรองศักยภ�พต�มม�ตรฐ�น INSARAG รวมทั้งสิ้น 
56 ทีม 

 ในปี พ.ศ. 2534 ผู้แทนจาก 15 ประเทศ ได้ร่วมกันก่อตังคณะ      
ทีปรึกษาด้านการค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองสากล (International 
Search and Rescue Advisory Group : INSARAG) ซึงเป็นคณะ
ทีปรึกษาทีทำาหน้าทีกำาหนดมาตรฐานขันตำาสำาหรับการทำางานด้านการ
ค้นหาและกู้ภัยในต่างประเทศของชุดค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (Urban 
Search And Rescue Team) หรือทีม USAR โดยจัดทำาเป็นคู่มือ  
ทีกำาหนดแนวทางปฏิบัติงานตามมาตรฐาน INSARAG ซึงมีวัตถุประสงค์
เพือให้การปฏิบัติงานเป็นระบบและมาตรฐานเดียวกัน โดยไม่เป็นภาระแก่
ประเทศทีประสบภัยพิบัติ ซึงทีประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ 
57 / 150 กำาหนดให้ทีม USAR ทีทำางานในต่างประเทศต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐาน INSARAG
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 มาตรฐาน INSARAG มีก�รแก้ไขปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ อ�ทิ ก�ร
จัดทำ�คู่มือฉบับใหม่ (INSARAG Guideline 2020) ก�รปรับปรุงแก้ไขร�ยก�รตรวจสอบ 
(checklists) สำ�หรับก�รประเมินทีม (IEC) และก�รประเมินทีมซำ� (IER) ก�รปรับปรุง
แนวท�งก�รจัดก�รฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภ�ค ก�รพัฒน�เทคโนโลยีด้�น
ก�รจัดก�รและแสดงผลข้อมูล ESRI และก�รจัดทำ�กระบวนก�รประกันคุณภ�พ
ระดับช�ติ (National Accreditation Process : NAP) เป็นต้น นอกจ�กนี้ยังมี
ก�รนำ�บทเรียนจ�กสถ�นก�รณ์โควิด - 19 ม�พัฒน�แผนยุทธศ�สตร์ INSARAG 
ระดับโลกและระดับภูมิภ�ค เพื่อดำ�รงคว�มส�ม�รถในก�รตอบสนองคว�มต้องก�ร
ได้อย�่งเหม�ะสมทั้งในปัจจุบันและในอน�คต 

โครงสร้างของ INSARAG

 กระบวนก�รทำ�ง�นของ INSARAG ดำ�เนินก�รตัดสินใจเชิงนโยบ�ยในรูป
ของคณะกรรมก�รขับเคลื่อนด�้นก�รค้นห�และกู้ภัยในเขตเมืองส�กล (INSARAG 
Steering Group : ISG) โดยมีประธ�นคณะกรรมก�รขับเคลื่อนระดับโลก 
(INSARAG Global Chair) ทำ�หน้�ที่ประธ�นก�รประชุม ISG และมี UNOCHA   
ทำ�หน�้ที่เป็นฝ่�ยเลข�นุก�ร INSARAG มีสม�ชิกคณะกรรมก�รขับเคลื่อน INSARAG 
จ�ก 3 ภูมิภ�ค ได้แก่ ภูมิภ�คอเมริก� ภูมิภ�คแอฟริก� - ยุโรป - ตะวันออกกล�ง 
และภูมิภ�คเอเชีย - แปซิฟิก รวมถึงหัวหน้�ทีม USAR และคณะทำ�ง�นด้�นต่�ง ๆ 
ของ INSARAG ประเทศไทยเป็นสม�ชิกของภูมิภ�คเอเชีย - แปซิฟิก ปัจจุบันมีส�ธ�รณรัฐ
สิงคโปร์เป็นประธ�นคณะกรรมก�รขับเคล่ือนระดับภูมิภ�ค (Regional Chair) 
  คณะทำางานของ INSARAG มีทั้งสิ้น 7 คณะ ได้แก่ 1) คณะทำ�ง�นด้�น
ก�รประเมินทีมและก�รประเมินทีมซำ� (IEC & IER Working Group) 2) คณะ
ทำ�ง�นฝึกอบรม (Training Working Group : TWG) 3) คณะทำ�ง�นด้�นก�รแพทย์ 
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(Medical Working Group : MWG) 4) คณะทำ�ง�นประกันคุณภ�พทีมขน�ดเล็ก 
(Light Team Quality Assurance Working Group : LTWG) 5) คณะทำ�ง�นด้�น
ก�รจัดก�รข้อมูล (Information Management : IMWG) 6) คณะทำ�ง�นปรับปรุง
คู่มือ INSARAG (Guidelines Review Working Group : GRG) และ 7) คณะ
ทำ�ง�นประกันคุณภ�พระดับช�ติ (National Accreditation Working Group : 
NAWG) ทั้งนี้ ในแต่ละภูมิภ�คจะมีก�รจัดตั้งคณะทำ�ง�นสนับสนุนเชิงเทคนิค 
(Technical Support Group & Technical Recognition Group : TSG/TRG) 
ม�สนับสนุนคณะทำ�ง�น NAWG ในก�รดำ�เนินก�รประกันคุณภ�พระดับช�ติให้เป็น
ไปต�มม�ตรฐ�น INSARAG
 การดำาเนินการของประเทศไทย อธิบดีกรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย 
กระทรวงมห�ดไทย เป็นผู้ประส�นง�นหลักด้�นนโยบ�ยและด�้นปฏิบัติก�ร (Policy 
and Operational Focal Points) ของประเทศไทย และกองส่งเสริมก�รป้องกัน
ส�ธ�รณภัย กรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย เป็นผู้ประส�นง�นของชุดค้นห�
และกู้ภัย (USAR Team Focal Point) โดยประเทศไทยมีเป้�หม�ยที่จะสมัครเข�้รับ
ก�รประเมินเป็นทีมขน�ดกล�ง (Medium USAR Team) ในปี พ.ศ. 2546 ซึ่งมี     
ดับเพลิงและกู้ภัยแห่งรัฐนิวเซ�ท์เวลส์ เครือรัฐออสเตรเลีย หรือทีม AUS - 2 เป็นพี่เลี้ยง 
(mentor)
 ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ดำ�เนินก�รเป็นเจ้�ภ�พฝึกจัดก�รฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ
ระดับภูมิภ�คเอเชีย - แปซิฟิก พ.ศ. 2563 ระหว่�งวันที่ 9 - 18 ธันว�คม 2562 ณ 
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้�น�น�ช�ติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษ� 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข�้ร่วมก�รฝึก จำ�นวน 577 คน จ�ก 23 ประเทศ และ 3 
องค์ก�รระหว่�งประเทศ
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

การขับเคลือนตัวชีวัดระดับโลกตามกรอบเซนได

 กรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยเป็นหน่วยง�นกล�งด้�นก�ร
จัดก�รส�ธ�รณภัยของประเทศไทย และเป็นหน่วยง�นรับผิดชอบหลักในก�ร
ขับเคลื่อนกรอบเซนได ร่วมกับหน่วยง�นภ�คีเครือข่�ย ดำ�เนินก�รแปลงตัว
ชี้วัดระดับโลกต�มกรอบเซนไดไปสู่ก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ กลยุทธ์ แผนง�น 
โครงก�รในก�รขับเคล่ือนก�รจัดก�รคว�มเส่ียงจ�กส�ธ�รณภัยอย่�งบูรณ�ก�ร
ในทุกระดับและสอดคล้องกับตัวชี้วัดของกรอบก�รดำ�เนินง�นระดับโลก
ที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงจ�กส�ธ�รณภัย
 ตัวชีวัดของกรอบเซนได ได้กำ�หนดแนวท�งปฏิบัติระดับโลกเพื่อ
ก�รลดคว�มเสี่ยงจ�กภัยพิบัติ โดยมีเป้�หม�ย (Goal) คือ การป้องกัน
ความเสียงใหม่ ลดความเสียงทีมีอยู่เดิม และเพิมศักยภาพในการเตรียม
ความพร้อมสำาหรับการเผชิญเหตุและฟืนฟูทีดียิงขึน อันจะนำ�ไปสู่คว�ม
ส�ม�รถท่ีจะรับมือและฟ้ืนคืนกลับได้ในระยะเวล�ท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภ�พ 
พร้อมทั้งได้กำ�หนดตัวชี้วัดสำ�หรับประเมินคว�มก้�วหน�้ระดับโลก จำ�นวน 
7 เป้�ประสงค์ (Target) 38 ตัวชี้วัด (Indicator) ดังนี้

 ประเทศไทยได้ร่วมรับรองกรอบการดำาเนินงานเซนไดเพือการ
ลดความเสียงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2557 - 2573 (Sendai Framework 
for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030) และเป้าหมายการพัฒนา         
ทียังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึงเป็นกรอบใหญ่
ทีรองรับหลักการและเชือมโยงตัวชีวัดของกรอบต่าง ๆ 
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Target A ลดอัตราการเสียชีวิต
จากภัยพิบัติ ภายในปี พ.ศ. 2573 
ด้วยการลดค่าเฉลียการเสียชีวิต
ต่อแสนประชากรของปี พ.ศ. 2563 
- 2573 ให้น้อยกว่าค่าเฉลียของปี 
พ.ศ. 2548 - 2558
A-1 จำานวนผู้เสียชีวิตและผู้สูญหาย
จากภัยพิบัติต่อแสนประชากร
A-2 จำานวนผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติ
ต่อแสนประชากร
A-3 จำานวนผู้สูญหายจากภัยพิบัติ
ต่อแสนประชากร

Target B ลดจำานวนผู ้ได้รับผล 
กระทบจากภัยพิบัติภายในปี พ.ศ. 
2573 ด้วยการลดค่าเฉลียผู ้ได้รับ
ผลกระทบต่อแสนประชากรของ 
ปี พ.ศ. 2563 - 2573 ให้น้อยกว่า
ค่าเฉลียของปี พ.ศ. 2548 - 2558
B-1 จำานวนผู้ ได้รับผลกระทบโดยตรง
จากภัยพิบัติต่อแสนประชากร
B-2 จำานวนผู้บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
จากภัยพิบัติต่อแสนประชากร
B-3 จำานวนผู้ทีทีอยู่อาศัยเสียหาย
จากภัยพิบัติ
B-4 จำานวนผู้ทีทีอยู่อาศัยพังทลาย
จากภัยพิบัติ
B-5 จำานวนผู้ทีการดำารงชีพหยุดชะงัก
หรือถูกทำาลายจากภัยพิบัต ิ  
    

ลด 4

Target E เพิมจำานวนประเทศทีมี
ยุทธศาสตร์การลดความเสียงจากภัย
พิบัติในระดับชาติและท้องถิน ภายในปี 
พ.ศ. 2563
E-1 จำานวนประเทศทีจัดทำาและดำาเนิน
ยุทธศาสตร์การลดความเสียงจากภัย
พิบัติในระดับชาติทีสอดคล้องกับกรอบ
เซนได
E-2 จำานวนรัฐบาลท้องถินทีจัดทำาและ
ดำาเนินยุทธศาสตร์การลดความเสียงจาก
ภัยพิบัติ ในระดับพืนทีทีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การลดความเสียงจากภัย
พิบัติของชาติ

Target F เพิมประสิทธิภาพความร่วมมือ
ระหว่างประเทศให้แก่ประเทศกำาลัง
พัฒนา โดยให้การสนับสนุนทีเพียงพอ
และยังยืนแก่ประเทศสมาชิกในการ
ดำาเนินงานตามกรอบเซนได ภายในป 
พ.ศ. 2573
F-1 ยอดรวมการสนับสนุนระหว่างประเทศ
ทีเป็นทางการ (การช่วยเหลือด้านการ
พัฒนาอย่างเป็นทางการ รวมถึงการช่วยเหลือ
ทีเป็นทางการในรูปแบบอืน ๆ) สำาหรับการ
ดำาเนินการลดความเสียงจากภัยพิบัติใน
ระดับชาติ
F-2 ยอดรวมการสนับสนุนระหว่างประเทศ
ทีเป็นทางการ (การช่วยเหลือด้านการ
พัฒนาอย่างเป็นทางการ รวมถึงการ  
ช่วยเหลือทีเป็นทางการในรูปแบบอืนiๆ) 
สำาหรับการดำาเนินการลดความเสียงจาก
ภัยพิบัติในระดับชาติ ซึงให้ผ่านความร่วมมือ
แบบพหุภาคี
F-3 ยอดรวมการสนับสนุนระหว่างประเทศ
ทีเป็นทางการ (การช่วยเหลือด้านการพัฒนา
อย่างเป็นทางการ รวมถึงการช่วยเหลือ

เพิม 3
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

ลด 4 เพิม 3

ทีเป็นทางการในรูปแบบอืน ๆ) สำาหรับการ
ดำาเนินการลดความเสียงจากภัยพิบัติ       
ในระดับชาติ ซึงให้ผ่านความร่วมมือแบบ
ทวิภาคี
F-4 ยอดรวมการสนับสนุนระหว่างประเทศ
ทีเป็นทางการ (การช่วยเหลือด้านการพัฒนา
อย่างเป็นทางการ รวมถึงการช่วยเหลือ
ทีเป็นทางการในรูปแบบอืน ๆ) สำาหรับการ
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้าน
การลดความเสียงจากภัยพิบัติ
F-5 จำานวนแผนงานโครงการและความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค และ
แบบทวิภาคี สำาหรับการถ่ายทอดและแลก
เปลียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติ ให้แก่ประเทศกำาลัง
พัฒนา
F-6 ยอดรวมการสนับสนุนระหว่างประเทศ
ท่ีเป็นทางการ (การช่วยเหลือด้านการพัฒนา
อย่างเป็นทางการ รวมถึงการช่วยเหลือ 
ทีเป็นทางการในรูปแบบอืน ๆ ) สำาหรับการ
พัฒนาศักยภาพด้านการลดความเสียง
จากภัยพิบัติ 
F-7 จำานวนแผนงานโครงการและความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค และ
แบบทวิภาคี สำาหรับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติใน
ประเทศกำาลังพัฒนา   
F-8 จำานวนประเทศกำาลังพัฒนาทีได้รับ
การสนับสนุนจากความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ระดับภูมิภาค และแบบทวิภาคี 
เพื่ อ เ ส ริ มสร้ า งศั กยภาพด้ า นสถิ ติ               
ทีเกียวข้องกับการลดความเสียงจาก        
ภัยพิบัติ

Target C ลดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจทีเกิดจากภัยพิบัติ
โดยตรงต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ภายในปี 
พ.ศ. 2573
C-1 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจทีเกิด
จากภัยพิบัติโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ
C-2 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของ
ภาคเกษตรกรรมทีเกิดจากภัยพิบัติ
โดยตรง
C-3 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของ
ภาคการผลิตทีได้รับความเสียหาย
หรือถูกทำาลายโดยตรงจากภัยพิบัติ
C-4 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของ
ภาคทีอยู่อาศัยทีเกิดจากภัยพิบัติ
โดยตรง
C-5 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของ
สาธารณูปโภคทีสำาคัญทีได้รับความ
เสียหายหรือถูกทำาลายโดยตรงจาก
ภัยพิบัติ
C-6 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของ
มรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับความ
เสียหายหรือถูกทำาลายโดยตรงจาก
ภัยพิบัติ     
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ลด 4

Target G เพิมปริมาณและการเข้าถึง
ของระบบเตือนภัยล่วงหน้า และข้อมูล
ความเสี่ยงภัยพิบัติ และการประเมิน
ความเสียงภัยพิบัติให้แก่ประชาชน 
ภายในปี พ.ศ. 2573
G-1 จำานวนประเทศทีมีระบบเตือนภัยล่วงหน้า   
ทีครอบคลุมภัยหลากหลายประเภท
G-2 จำานวนประเทศทีมีระบบติดตามและ
พยากรณ์ภัยทีครอบคลุมภัยหลากหลาย
ประเภท
G-3 จำานวนคนต่อแสนประชากรทีเข้าถึง
ข้อมูลเตือนภัยล่วงหน้า โดยผ่านรัฐบาล
ท้องถิน หรือกลไกการเผยแพร่ข้อมูล
ระดับชาติ
G-4 ร้อยละของรัฐบาลท้องถินทีมีแผน
ปฏิบัติการด้านการเตือนภัยล่วงหน้า
G-5 จำานวนประเทศทีมีข้อมูลความเสียง
ภัยพิบัติและการประเมินความเสียง      
ภัยพิบัติทีประชาชนเข้าถึงได้ เข้าใจได้       
ใช้ประโยชน์ได้ และเหมาะสมทังในระดับชาติ
และระดับท้องถิน
G-6 ร้อยละของประชาชนซึงมีความล่อแหลม 
หรือมีความเสียงต่อภัยพิบัติ ได้รับการ
ปกป้องด้วยการสังให้อพยพภายหลังจาก
การเตือนภัยล่วงหน้า

เพิม 3

Target D ลดความเสียหายต่อ
โครงสร้างพืนฐานทีสำาคัญและ
การหยุดชะงักของบริการขัน     
พืนฐาน ได้แก่ สถานพยาบาล และ
สถานศึกษา เป็นต้น ด้วยการพัฒนา
ความสามารถในการต้านทานภัย
พิบัติ ภายในปี พ.ศ. 2573
D-1 จำานวนสาธารณูปโภคทีสำาคัญ 
ทีได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ
D-2 จำานวนสถานพยาบาลทีได้รับ
ความเสียหายหรือถูกทำาลายจากภัย
พิบัติ     
D-3 จำานวนสถานศึกษาทีได้รับความ
เสียหายหรือถูกทำาลายจากภัยพิบัติ
D-4 จำานวนสาธารณูปโภคทีสำาคัญ
อืน ๆ ทีได้รับความเสียหายหรือถูก
ทำาลายจากภัยพิบัติ    
D-5 จำานวนการหยุดชะงักของบริการ
ขันพืนฐานทีเกิดจากภัยพิบัติ
D-6 จำานวนการหยุดชะงักของบริการ
ด้านการศึกษาทีเกิดจากภัยพิบัติ
D-7 จำานวนการหยุดชะงักของบริการ
ด้านสุขภาพทีเกิดจากภัยพิบัติ
D-8 จำานวนการหยุดชะงักของบริการ
ขันพืนฐานอืน ๆ ทีเกิดจากภัยพิบัติ
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

 โดยประเทศไทยได้กำ�หนดขอบเขตของภัยพิบัติสำ�หรับก�รจัดทำ�ร�ยง�น
ผลก�รดำ�เนินง�นต�มกรอบเซนได จำ�นวน 6 ประเภทภัย ได้แก่ อุทกภัย (Flood) 
ภัยแล้ง (Drought) ภัยจ�กดินโคลนถล่ม (Landslide) ภัยจ�กแผ่นดินไหว (Earthquake) 
ว�ตภัย (Storm) และอัคคีภัย (Fire)
 เป้าหมายการพัฒนาทียังยืน (SDGs) ได้กำ�หนดให้ใช้ตัวชี้วัดเดียวกันกับ
ตัวชี้วัดของกรอบเซนไดสำ�หรับก�รดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มเป�้หม�ยย่อย (Target) 
ภ�ยใต้เป้�หม�ย (Goal) ที่ 1, 11 และ 13 ดังนี้

Goal 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที
Target 1.5 ภายในปี พ.ศ. 2573 สร้างภูมิต้านทาน
ให้กับผู้ทียากจนและอยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 
รวมทังลดความเสี่ยงและความล่อแหลมต่อภาวะ
สภาพอากาศผันผวนรุนแรง การเปลียนแปลงอย่าง
รุนแรงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิงแวดล้อม และภัย
พิบัติ      
     
Goal 11 ทำาให้เมืองและการตังถินฐานของมนุษย ์

มีความครอบคลุมปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการ
เปลียนแปลง และยังยืน
Target 11.5 ลดจำานวนผู้เสียชีวิตและผู้ทีได้รับผลกระทบ
ตลอดจนลดความสูญเสียโดยตรงทางเศรษฐกิจ
เทียบเคียงกับ GDP ของโลก ทีเกิดจากภัยพิบัติ     
ซึงรวมถึงภัยพิบัติทีเกียวกับนำา โดยมุ่งเป้าปกป้องคนจน
และคนทีอยู่ในสถานการณ์ทีเปราะบาง ภายในปี พ.ศ. 
2573
Target 11.b ภายในปี พ.ศ. 2563 เพิมจำานวนเมือง
และกระบวนการตังถินฐานของมนุษย์ทีเลือกใช้และ
ดำาเนินการตามนโยบายและแผนทีบูรณาการ เพือนำา
ไปสู่ความครอบคลุมประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร 
การลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ มีภูมิต้านทานต่อภัยพิบัติ และให้
พัฒนาและดำาเนินการตามการบริหารความเสียง
จากภัยพิบัติแบบองค์รวมในทุกระดับ โดยเป็นไปตาม
กรอบเซนได

เป้าหมายการพัฒนาทียังยืน (SDGs)

Target A B C และ E

Target A B C D และ E
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Goal 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพือต่อสู้กับ
การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
ทีเกิดขึน
Target 13.1 เสริมภูมิต้านทานและขีดความ
สามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติทีเกียวข้องกับภูมิอากาศในทุก
ประเทศ

เป้าหมายการพัฒนาทียังยืน (SDGs)

Target A B และ E

กรอบเซนได

 ทั้งนี้ ขอบเขตของภัยพิบัติสำ�หรับก�รร�ยง�นตัวชี้วัดของ SDGs มีจำ�นวน 
4 ประเภทภัย ได้แก่ อุทกภัย (Flood) ภัยแล้ง (Drought) ว�ตภัย (Storm) และ
อัคคีภัย (Fire)
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ดิจิทัล ปภ.

 กรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย ซึ่งเป็นหน่วยง�นกล�งของรัฐ
ในก�รดำ�เนินง�นด�้นก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยของประเทศ ได้มี
ก�รเตรียมคว�มพร้อมในก�รขับเคลื่อนก�รนำ�เทคโนโลยีม�ใช้ในก�รพัฒน�
ออกแบบและปรับเปลี่ยนรูปแบบก�รทำ�ง�นโดยอ�ศัยรูปแบบข้อมูลดิจิทัล 
พร้อมกับบูรณ�ก�รข้อมูลด�้นส�ธ�รณภัย โดยกลยุทธ์สำ�คัญในก�รทำ�ง�น 
เพื่อยกระดับก�รทำ�ง�นของกรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยให้เป็นระบบ
และมีคว�มทันสมัยและสร้�งบูรณ�ก�รข้อมูลท่ีมีคุณภ�พสู่หน่วยง�นภ�ครัฐ 
หน่วยง�นอิสระ ภ�คเอกชน และภ�คประช�ชน โดยได้มีก�รดำ�เนินก�ร 
ดังนี้
 1. บูรณาการภาครัฐ (Government Integration) กรมป้องกัน
และบรรเท�ส�ธ�รณภัยได้มีก�รบูรณ�ก�รก�รเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
ท้ังข้อมูลจ�กหน่วยง�นภ�ยในของกรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยและ
ข้อมูลจ�กหน่วยง�นต่�งๆ ท่ีมีภ�รกิจเก่ียวกับก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย
เข้�สู่ระบบคลังข้อมูลส�ธ�รณภัยแห่งช�ติโดยมีก�รพัฒน�ก�รเชื่อมโยง
ข้อมูลให้เป็นในรูปแบบแพลตฟอร์มดิจิทัลกล�ง (Digita lPlatform) ด้�นก�ร
ป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยของประเทศ สำ�หรับก�รดำ�เนินง�นด้�นก�ร
จัดก�รส�ธ�รณภัยที่น่�เชื่อถือและแหล่งอ้�งอิงของระบบข้อมูลดิจิทัล

 เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมาก ซึงประเทศไทยมีการเตรียมพร้อม
ระบบโครงสร้างพืนฐานคลาวด์กลางภาครัฐ หรือโครงการ GDCC หรือ 
Government Data Center and Cloud Service ซึงเป็นการบูรณาการ
ระดับโครงสร้างพืนฐานคลาวด์ให้อยู่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้
กรอบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data 
Analytics Framework) เพือให้บริการข้อมูลข้ามหน่วยงานได้อย่างเป็น
ระบบ รวดเร็ว ปลอดภัย และควบคุมได้ เพือนำาไปสู่การวิเคราะห์และใช้
ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สำาหรับหน่วยงานภาครัฐ
เปลียนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล (Government Digital Tranformation)
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ด้�นส�ธ�รณภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รปฏิบัติง�น และเป็นก�รเปลี่ยนระบบ
ก�รทำ�ง�นจ�กเดิมเป็นก�รใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) 
เข้�ม�ช่วยลดระยะเวล�และลดขั้นตอนในก�รปฏิบัติง�น
 2. การดำาเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operations) เป็นก�รนำ�
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลม�สนับสนุนก�รปฏิบัติง�นท่ีมีก�รใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ที่เหม�ะสม โดยกรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยได้มีก�รนำ�ระบบเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ดิจิทัลม�ใช้เพื่อมุ่งสู่ก�รเป็นองค์กรท่ีพร้อมจัดก�รส�ธ�รณภัยในทุกรูปแบบ 
ได้แก่
    2.1 เทคโนโลยีการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency 
Management Technology) ในรูปแบบ Web EOC ภ�ยใต้ชื่อ “ระบบบริห�ร
จัดก�รข้อมูลส�รสนเทศในภ�วะวิกฤต” (CrisisInformation Management          
System : CIMS)  เพื่อใช้ติดต�ม ก�รสั่งก�ร ควบคุม และประส�นคว�มร่วมมือ
ของแต่ละหน่วยง�นในก�รบริห�รสถ�นก�รณ์ฉุกเฉินส�ธ�รณภัยต�มโครงสร้�งของ
ระบบบัญช�ก�รเหตุก�รณ์ (Incident Command System: ICS)
    2.2 เทคโนโลยีการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ที่มีชื่อว�่ “ศูนย์
ปฏิบัติก�รข้อมูลส�ธ�รณภัย” สำ�หรับใช้ในก�รร�ยง�นข้อมูลสถ�นก�รณ์ส�ธ�รณภัย 
ก�รติดต�มสถ�นก�รณ์ก�รประเมินคว�มเสี่ยงและคว�มรุนแรงของภัย พร้อมทั้ง
วิเคร�ะห์ข้อมูลที่ได้แบบหล�ยมิติ เช่น แผนที่ในรูปแบบภูมิศ�สตร์ส�รสนเทศ แผนภูมิ 
กร�ฟ เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริห�รได้ใช้ในก�รตัดสินใจ
     2.3 เทคโนโลยีเว็บ 2.0 (Web 2.0) ในรูปแบบของ “เว็บท�่ส�ธ�รณภัย” 
(WebPortal) ทำ�หน้�ท่ีเป็นศูนย์กล�งก�รแลกเปล่ียนและเช่ือมโยงข้อมูลด้�นส�ธ�รณภัย 
รวมถึงระบบฐ�นข้อมูลต�่งๆ ภ�ยในกรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยและระบบ
ฐ�นข้อมูลจ�กหน่วยง�นภ�ยนอก พร้อมให้บริก�รข้อมูลผ�่นเว็บ (Web Service) 
แก่หน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชน
   2.4 เทคโนโลยีโปรแกรมประยุกต์สำาหรับอุปกรณ์เคลือนที (Mobile 
Application) ท่ีใช้ช่ือว่� “DPM Reporter” เพ่ือใช้ในก�รร�ยง�นข่�วด้�นส�ธ�รณภัย 
ก�รแจ้งเตือน เหตุด่วน ส�ธ�รณภัยประจำ�วัน องค์คว�มรู้ด�้นก�รจัดก�รส�ธ�รณภัย 
รวมถึงสถิติก�รเกิดส�ธ�รณภัย ครอบคลุมตั้งแต่ร�ยปี ร�ยเดือน ร�ยสัปด�ห์แก่
บุคล�กรที่ปฏิบัติง�นด้�นส�ธ�รณภัยและประช�ชนทั่วไป ผ�่นระบบปฏิบัติก�ร iOS 
และ Android
   2.5 เทคโนโลยีการสรุปข้อมูลหลายมิติ หรือ Business Intelligence (BI)       
ที่ใช้ในก�รจัดก�รกับข้อมูลด้�นส�ธ�รณภัย รวมถึงก�รนำ�ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
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ส�ธ�รณภัยม�นำ�เสนอเป็นร�ยง�นในรูปแบบต�่ง ๆ ที่เหม�ะสม เพื่อให้ผู้บริห�ร      
ได้ใช้ในก�รตัดสินใจ ได้แก่ Microsoft Power BI, Tableau, IBM Cognos เป็นต้น
   2.6 เทคโนโลยีการสือสารและโทรคมนาคม เพื่อใช้ในก�รสั่งก�ร ควบคุม 
ติดต�มและประส�นก�รปฏิบัติง�นของหน่วยง�นภ�ยในกรมป้องกันและบรรเท�
ส�ธ�รณภัย และหน่วยง�นภ�คีเครือข่�ยภ�ยนอกให้เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ 
มีคว�มพร้อมใช้ง�นทั้งในภ�วะปกติ ภ�วะเร่งด่วน ตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย
       1.) ระบบประชุมท�งไกล (Video conference) เป็นรูปแบบก�ร
สื่อส�รระยะไกลท่ีผู้เข้�ร่วมประชุมอยู่กันคนละสถ�นท่ีส�ม�รถประชุมร่วมกันและ
มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันได้พร้อมท้ังก�รส่งข้อคว�มและภ�พไปยังสถ�นท่ีประชุม
ต่�ง ๆ ที่มีประสิทธิภ�พ
       2.) ระบบประชุมท�งไกลผ่�นเครือข่�ยอินเตอร์เน็ต (CATconference) 
เป็นรูปแบบก�รประชุมท�งไกลออนไลน์ผ่�นเครือข่�ยอินเตอร์เน็ตคว�มเร็วสูง          
ท่ีส�ม�รถทำ�ก�รประชุมแบบเห็นภ�พและฟังเสียงของผู้เข้�ร่วมประชุมตลอดจน     
นำ�เสนอข้อมูลต่อที่ประชุม (Presentation) ได้ในเวล�เดียวกัน
         3.) ระบบโครงข่�ยวิทยุส่ือส�ร RoIP รองรับก�รกระจ�ยเสียงท่ัวประเทศ 
(Broadcast Call) เป็นรูปแบบระบบสื่อส�รที่นำ�วิทยุสื่อส�รม�เชื่อมต่อผ�่นระบบ
อินเตอร์เน็ต (Internet Protocol) โดยใช้ซอฟต์แวร์ (Software) เป็นตัวกล�งในก�ร
เชื่อมต่อ ซึ่งส�ม�รถใช้ง�นได้ในหล�ยระบบปฏิบัติก�ร ทั้งระบบปฏิบัติก�ร Window 
ระบบปฏิบัติก�ร IOS และระบบปฏิบัติก�ร Android 
        4.) ระบบวิทยุสื่อส�ร VHF/FM และ HF/SSB เป็นวิทยุสื่อส�รที่มี
ก�รใช้ง�นในย�่นคว�มถี่กล�งและวิทยุสื่อส�รที่มีก�รใช้ง�นในย่�นคว�มถี่ HF (High 
Frequency) ที่ใช้สำ�หรับก�รติดต่อประส�นง�นระหว�่งหน่วยง�นของรัฐและประช�ชน 
เพื่อให้ทุกภ�คส่วนส�ม�รถใช้เครื่องวิทยุโทรคมน�คมในก�รติดต่อประส�นง�น
 3. ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric Services) 
เป็นก�รยกระดับง�นบริก�รภ�ครัฐให้ตรงกับคว�มต้องก�รของประช�ชน       
ท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวล� โดยกรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย ได้มีก�รขับเคล่ือน
ก�รบริห�รจัดก�รข้อมูลส�ธ�รณภัยให้เป็นศูนย์กล�งข้อมูลภ�ครัฐเพื่อให้ผู้ใช้บริก�ร
ที่เป็นหน่วยง�นทั้งภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และภ�คประช�ชน ส�ม�รถค้นห�และเข�้ถึง
ข้อมูลด้�นส�ธ�รณภัยที่มีคุณภ�พได้ง่�ย ส่งเสริมให้เกิดคว�มร่วมมือของหน่วยง�น
ที่เกี่ยวข้องกับส�ธ�รณภัย และสร้�งก�รมีส่วนร่วมของภ�คประช�ชน สร้�งมูลค่� 
ทั้งในด้�นของคว�มโปร่งใส ก�รปรับปรุง สร้�งนวัตกรรมก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พ 
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และประสิทธิผลในข้อมูลด้�นส�ธ�รณภัย ยกระดับง�นด้�นก�รจัดก�รส�ธ�รณภัย
ให้ตรงกับคว�มต้องก�รของประช�ชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวล�
 4. ขับเคลือนไปสู่การเปลียนแปลง (Driven Transformation) ก�รขับ
เคลื่อนก�รเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบ�ลดิจิทัลในทุกระดับของบุคล�กรภ�ครัฐ ซึ่งรวมไป
ถึงก�รเปลี่ยนแปลงองค์กรในด้�นขั้นตอนก�รทำ�ง�นเทคโนโลยี และกฎระเบียบ 
โดยกรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยได้มีก�รเตรียมคว�มพร้อมของบุคล�กรด้วย
ก�รนำ�เทคโนโลยีในก�รปฏิบัติง�น (Digital Culture) พร้อมเช่ือมโยงระบบเทคโนโลยี
ส�รสนเทศ เพื่อมุ่งสู่ก�รเป็นองค์กรที่พร้อมจัดก�รส�ธ�รณภัยในทุกรูปแบบ รวมถึง
ก�รปรับเปลี่ยนทัศนคติด้�นเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคล�กรท่ีเป็นอุปสรรคต่อก�ร
พัฒน�องค์กร ให้พร้อมรับกับก�รทำ�ง�นในยุคดิจิทัล 
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จรรยาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 พึงดำาเนินชีวิตด้วยความมีคุณธรรม มีความรู้ สติ และปัญญา
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ข้อ 10) ดังนี้
 (1) ดำ�รงชีวิตด้วยคว�มเรียบง่�ยเหม�ะสมกับฐ�นะท�งเศรษฐกิจ
และสังคมของตนโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
 (2) มีก�รว�งแผนก�รดำ�รงชีวิตเพื่อดำ�เนินก�รไปสู่เป้�หม�ยด้วย
คว�มรอบคอบอดทนประหยัด และมัธยัสถ์
 (3) พิจ�รณ�วิเคร�ะห์ถึงเหตุปัจจัยอย่�งรอบคอบ ก่อนตัดสินใจ 
ดำ�เนินก�รใดๆ ด้วยคว�มมีเหตุผล
 (4) เผชิญปัญห�อย่�งรู้เท่�ทัน เข้มแข็ง และควบคุมอ�รมณ์ จัดก�ร
กับปัญห�ด้วยกลวิธีที่เหม�ะสม
 พึงพัฒนาความรู้ด้วยการศึกษาหาความรู้ทีเกียวข้องกับหน้าที
ราชการของตนอย่างสมำาเสมอ (ข้อ 11) ดังนี้
 (1) หมั่นติดต�มข้อมูลข่�วส�รที่เกี่ยวข้องกับง�นในหน้�ที่โดย
สมำ�เสมอเพ่ือประโยชน์แก่ก�รปฏิบัติร�ชก�รอันเป็นประโยชน์แก่ก�รปฏิบัติ
หน้�ที่ร�ชก�ร
 (2) นำ�ข้อมูลข่�วส�รอันเป็นประโยชน์แก่ก�รปฏิบัติหน้�ที่ร�ชก�ร
ม�ประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น และเหม�ะสมแก่สถ�นก�รณ์
 (3) นำ�ข้อมูลข่�วส�รท่ีเป็นประโยชน์แก่ก�รปฏิบัติร�ชก�รม�แลกเปล่ียน
เรียนรู้กับผู้ร่วมง�น เพื่อสร�้งก�รรับรู้ร่วมกัน เพื่อประโยชน์แก่ท�งร�ชก�ร

 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2561 ได้กำาหนดขันตอนเพือให้ข้าราชการใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าทีด้วยความวิริยะอุตสาหะ      
ซือสัตย์ สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ โดยให้ระลึกเสมอว่า ข้าราชการกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยทุกภาคส่วนพร้อมทีจะปฏิบัติภารกิจหน้าที       
ทุกเวลา ทุกสถานทีทุกรูปแบบโดยมีความตระหนักเสมอว่า เราเป็นตัวแทน
ของรัฐ มีหน้าทีในการป้องกันบรรเทาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยในหมวด 2 จรรยาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กำาหนดสิงทีพึงประสงค์ ดังนี
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 พึงปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเททังแรงกาย แรงใจ สติปัญญาและเวลา 
เพือผลักดันภารกิจในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้บรรลุเป้าหมาย 
(ข้อ 12) ดังนี้
 (1) เอ�ใจใส่ต่อประช�ชนผู้ม�ติดต่อง�น ผู้ประสบภัย รวมทั้งเครือข่�ย
ด้วยคว�มสุภ�พและมีคว�มเป็นมิตร
 (2) ปฏิบัติหน�้ที่อย่�งเต็มกำ�ลังคว�มส�ม�รถ เพื่อให้คว�มช่วยเหลือและ
บรรเท�คว�มเดือดร้อนของประช�ชน ผู้ประสบภัยได้อย�่งรวดเร็ว ทั่วถึงเป็นธรรม 
และทันสถ�นก�รณ์
 (3) ให้คำ�ปรึกษ� แนะนำ� หรือช่วยแก้ปัญห�ของประช�ชน ผู้ประสบภัย
ในขอบเขตหน้�ท่ีของตนอย่�งเต็มคว�มส�ม�รถ โดยไม่เรียกร้องหรือหวังผลประโยชน์ใด ๆ
 พึงปฏิบัติงานโดยมุ่งให้เกิดความร่วมมือร่วมใจประสานกัน สร้างพลัง
กลุ่มหรือเครือข่ายให้ปฏิบัติงานด้วยความพึงพอใจ มีความคิดสร้างสรรค์ในการ
ทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ (ข้อ 13) ดังนี้
 (1) ให้เกียรติและปฏิบัติต่อประช�ชน ผู้ประสบภัยด้วยคว�มสุภ�พอ่อนน้อม 
และเข้�ใจในคว�มแตกต่�งของแต่ละบุคคล
 (2) สร้�งและรักษ�คว�มสัมพันธ์ที่ดีกับทุกภ�คส่วน เพื่อให้เกิดคว�มร่วมมือ
ในก�รผลักดันภ�รกิจง�นด�้นก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย รวมถึงก�รช่วยเหลือ
ฟื้นฟูผู้ประสบภัย และสภ�พพื้นที่ประสบภัยให้มีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น
 (3) มุ่งมั่นขย�ยเครือข่�ยอยู่เสมอ เพื่อให้ก�รปฏิบัติง�นบรรลุเป้�หม�ย
อย่�งมีประสิทธิภ�พเป็นไปด้วยคว�มร�บรื่น     
 พึงดูแลใส่ใจและช่วยเหลือในกิจกรรมของสังคมทีอาศัยอยู่ด้วยความ
เต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ (ข้อ 14) ดังนี
 (1) ปฏิบัติง�น โดยมุ่งเน้นถึงคว�มต้องก�รและคว�มค�ดหวังของประช�ชน
ในพื้นที่เป็นสำ�คัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมและประเทศช�ติ
 (2) ให้คว�มร่วมมือ ช่วยเหลือในกิจกรรมของชุมชนที่อ�ศัยอยู่ และประช�ชน
ทั่วไปด้วยคว�มเต็มใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน เพื่อให้มีคว�มเข้มแข็งในก�รป้องกัน
และบรรเท�ส�ธ�รณภัย
 (3) ระมัดระวัง ใส่ใจในก�รปฏิบัติง�น เพื่อคว�มปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประช�ชน และส�ธ�รณสมบัติที่ประช�ชนใช้ประโยชน์ร่วมกันและเข�้ไปมีส่วนร่วม
ในก�รรักษ�สิ่งแวดล้อม

สายด่วนนิรภัย 1784  l
		www.disaster.go.th

251

่
้

่
้



 พึงปฏิบัติหน้าทีด้วยความรวดเร็วและฉับไว พร้อมปฏิบัติงานเมือเกิดเหตุ
สาธารณภัย โดยเฉพาะในภาวะฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที และแก้ ไขปัญหาไปในทิศทาง
ทีถูกต้อง (ข้อ 15) ดังนี้
 (1) มีคว�มตื่นตัวและฉับไวในก�รทำ�ง�น โดยพร้อมที่จะปฏิบัติง�นได้ทันที
เมื่อเกิดเหตุส�ธ�รณภัย เพื่อคว�มปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประช�ชน
 (2) ปฏิบัติง�นด้วยคว�มอดทน อดกลั้น มีสติ ภ�ยใต้ภ�วะกดดันได้ทุก
สถ�นก�รณ์โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในขณะเกิดส�ธ�รณภัย เพื่อให้ง�นบรรลุผลสำ�เร็จ
 (3) มีคว�มส�ม�รถในก�รปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีก�รทำ�ง�นให้ทันต่อ
เหตุก�รณ์สภ�พปัญห�ต่�งๆ และพร้อมท่ีจะปฏิบัติง�นในสภ�วะท่ีมีก�รเปล่ียนแปลง
อยู่ตลอดเวล�
 พึงทำางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ เพือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำาเร็จตามทีได้รับ
มอบหมาย มีการพัฒนางานร่วมกันเพือประโยชน์ต่อองค์กรและส่วนรวม (ข้อ 16) ดังน้ี
 (1) ทำ�ง�นร่วมกับหมู่คณะโดยมุ่งเน้นก�รสร้�งคว�มส�มัคคีและคว�มสัมพันธ์
อันดีต่อกันเพื่อให้ก�รปฏิบัติง�นบรรลุผลสำ�เร็จ
 (2) ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเค�รพในคว�มคิดเห็นที่แตกต่�ง
 (3) นำ�คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ ทักษะ และคว�มเชี่ยวช�ญในง�นม�ร่วมกัน
พัฒน�สร้�งสรรค์ง�นด้�นก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย
 (4) สร้�งบรรย�ก�ศและสภ�พแวดล้อมที่ดีในก�รปฏิบัติง�นให้บรรลุผล
สำ�เร็จ
 (5) ให้คว�มร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนในก�รทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่น 
ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร
 พึงมุ่งมันทีจะให้ความสำาคัญกับความปลอดภัยด้านสาธารณภัยโดยรับรู้
และตระหนักถึงความสำาคัญในการป้องกันและการเตรียมพร้อมรับมือกับ
สาธารณภัยทีอาจเกิดขึนได้ตลอดเวลา ทังการปฏิบัติตนในชีวิตประจำาวัน หรือการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ รวมทังตระหนักถึงความสำาคัญในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
และฟืนฟูผู้ประสบภัยให ้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ (ข้อ 17) ดังนี้
 (1) ตระหนักและให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�งคว�มปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินทั้งของตนเองและผู้อื่น
 (2) ปฏิบัติตนหรือดำ�เนินกิจกรรมใด ๆ  ด้วยคว�มรอบคอบ ไม่ประม�ท 
เพื่อลดคว�มเสี่ยงต่อเหตุก�รณ์ที่จะทำ�ให้เกิดอันตร�ย ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ตนเองและผู้อื่น
 (3) พัฒน�ตนเองโดยศึกษ�ห�คว�มรู้และทักษะด้�นก�รป้องกันและแก้ไข
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ปัญห�ส�ธ�รณภัยอย่�งต่อเนื่อง รวมถึงก�รเตรียมพร้อมเผชิญเหตุส�ธ�รณภัยที่อ�จ
เกิดขึ้นได้ตลอดเวล�
 (4) ให้คว�มร่วมมือกับหน่วยง�นในก�รประช�สัมพันธ์ให้ประช�ชนได้รับรู้
ข้อมูลข่�วส�รด�้นก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย รวมถึงก�รช่วยเหลือและฟื้นฟู
ผู้ประสบภัย
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สิทธิและสวัสดิการ อปพร. 

 1. ค่าตอบแทนกรณีสังใช้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้ปฏิบัติ
หน้าทีด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะศูนย์อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ได้ตรวจสอบระเบียบและกฎหมายทีเกียวข้อง
กับสิทธิและสวัสดิการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามทีได้
ประกาศใช้มีในกรณีต่างๆ ดังนี

ได้รับคำาสังให้ปฏิบัติหน้าทีในเขตพืนทีหรือนอกเขตพืนที
จะได้รับค่าใช้จ่ายตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2560 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย       
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2560 ในอัตราต่อวันต่อคน ทังนี ให้คำานึงถึงฐานะทางการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินด้วย ดังนี

ปฏิบัติหน้าที

ไม่เกิน 4 ชัวโมง

เกิน 4 ชัวโมง  
แต่ไม่เกิน 8 ชัวโมง

เกิน 8 ชัวโมงขึนไป

ได้รับค่าใช้จ่าย

100 บาท

200 บาท

300 บาท

*การกำาหนดอัตราค่าใช้จ่าย
เป็นค่าตอบแทน
เ ป็ น ดุ ล พิ นิ จ ข อ ง อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถินแต่ละแห่ง
ในการบริหารจัดการสาธารณภัย
ในพืนทีของตน ตามจำานวน
การสัง และมีความเหมาะสม
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กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจังหวัดสามารถเบิกจ่ายเงินทดรอง
ราชการในเชิงป้องกันหรือยับยังภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึงได้รับการขยาย
วงเงินจากกรมบัญชีกลางเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกประเภททีได้รับ
มอบหมายหรือได้รับคำาสังให้ปฏิบัติงานป้องกันหรือยับยังภัยพิบัติ เพือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในลักษณะเหมาจ่ายในอัตรา ดังนี

เงินสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เนืองจากการช่วยเหลือ
ราชการการปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าทีมนุษยธรรม  
พ.ศ. 2563 โดยจะได้รับเงินชดเชยเป็นจำานวนเท่าของอัตราเงินเดือน

ลักษณะความทุพพลภาพ

เกิน 6 ชัวโมงขึนไป แต่ไม่เกิน 12 ชัวโมง

เสียชีวิตหรือทุพพลภาพขนาดหนัก

เกิน 12 ชัวโมงขึนไป

เสียชีวิต

ทุพพลภาพขนาดหนัก

วันละ 120 บาท

ได้ 30 เท่าของอัตราเงินเดือน

วันละ 240 บาท

ทายาทจะได้รับเงินชดเชยและค่า
จัดการศพจำานวน 45,000 บาท

ได้รับเงินดำารงชีพในอัตราร้อยละ  
ห้าสิบต่อเดือนของอัตราเงินเดือน
**โดยให้ ใช้อัตราเงินเดือนขันตำาของ
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 
ตำาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติ
การทีใช้อยู่ขณะประสบภัย

เงินชดเชย

 2. สิทธิและสวัสดิการอืน ๆ 
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

เงินสงเคราะห์จากมูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยแบ่งเป็น 3 
กรณี ดังนี

สวัสดิการอืนๆ

ลักษณะความทุพพลภาพ

การลดหย่อน

เครืองแต่งกายชุดฝึก

กรณีเสียชีวิต

ค่าโดยสารรถไฟ

หมวก เสือ กางเกง เข็มขัด รองเท้า

กรณีทุพพลภาพ พิการ หรือ  
สูญเสียอวัยวะ

ค่าโดยสารรถประจำาทางของบริษัท 
ขนส่ง จำากัด

การเสนอขอพระราชทานเครืองราช
อิสริยาภรณ์

บัตรประจำาตัว

บัตรประจำาตัว

เป็นผู้ป่วยใน เกินกว่า 3 วัน

การใช้เครืองวิทยุคมนาคม

วุฒิบัตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

ค่าจัดการศพ รายละ 5,000 บาท

ร้อยละ 20 ทุกระยะทาง เฉพาะการ
เดินทางในรถนังชัน 3 ธรรมดา

** องค์กรปกครองส่วนท้องถินอาจ
พิจารณาตังงบประมาณและเบิก
จ่ายได้คนละไม่เกิน 2 ชุดต่อปี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครืองแต่งกาย
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2560

รายละ 3,000 บาท

ลงร้อยละ 20

ดิเรกคุณาภรณ์

รายละ 2,000 บาท

โดยใช้คลืนความถีของทางราชการ 
162.800 MHz

เงินสงเคราะห์

อัตรา
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พ.ศ. จำานวนประชากร

หมายเหตุ : 1. ประชากรกลางปี 2562 : http//spd.moph.go.th/new_bps / ข้อมูลประชากรกลางป ี

ที่มา : สำานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (ประชากรประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 และ 31 ธันวาคม 2562)       
2. รวบรวมและวิเคราะห์โดย : กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทศาสตร์และแผนงาน 
กรมควบคุมโรค

ตารางแสดงค่าเป้าหมายการดำาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
พ.ศ. 2565 - 2570

จำานวนผู้เสียชีวิต          
(ราย)

อัตราการเสียชีวิต          
ต่อประชากรแสนคน ค่าเฉลี่ย / วัน

2563

2565

2567

2569

2564

2566

2568

2570

17,831 65,557,054 27.20

14,986 65,557,054 22.86

12,135 65,557,054 18.51

9,289 65,557,054 14.17

16,409 65,557,054 25.03

13,564 65,557,054 20.69

10,712 65,557,054 16.34

7,867 65,557,054 12.00

49

45

41

37

33

29

25

22
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

วันที่

ปี 2564 25602562 25582563 25592561 2557 2556

ที่มา : ศูนย์อำานวยการความปลอดภัยทางถนน

ที่มา : ศูนย์อำานวยการความปลอดภัยทางถนน

สถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่   

จำานวนการเกิดอุบัติเหตุ 
(ครั้ง)

จำานวนผู้บาดเจ็บ           
(คน)

จำานวนผู้เสียชีวิต          
(ราย)

30 ธันวาคม 63            

31 ธันวาคม 63              

1 มกราคม 64

2 มกราคม 64                  

3 มกราคม 64                    

4 มกราคม 64

29 ธันวาคม 63

จำานวนครั้ง

จำานวนผู้เสียชีวิต

จำานวนผู้บาดเจ็บ 
(admit)

414

585

649

712

383

325

265

3,333

51

77

72

84

46

40

22

392

430

571

634

705

382

333

271

3,326รวม 7 วัน

3,333 3,9193,791 2,9973,421 3,3793,841 3,174 3,176

392 478463 341373 380423 367 365

3,326 4,1283,892 3,1173,499 3,5054,005 3,344 3,329

สถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่                                   
สถิตอิุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564                                               
(วันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564)

หมายเหตุ : สถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ที่เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือรับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
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วันที่

ปี 2564 25602562 25582563 25592561 2557 2556 2555

หมายเหตุ : สถิติอุบัติเหตุรายวันช่วงเทศกาล ได้มีการปรับเพ่ิมเติมกรณีบาดเจ็บเป็นเสียชีวิตเสร็จส้ินเรียบร้อย

สถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต ์                    
สถิตอิุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564                                               

(วันที่ 10 - 16 เมษายน 2564)

สถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์

จำานวนการเกิดอุบัติเหตุ 
(ครั้ง)

จำานวนผู้บาดเจ็บ           
(คน)

จำานวนผู้เสียชีวิต          
(ราย)

11 เมษายน 63              

12 เมษายน 63             

13 เมษายน 63

14 เมษายน 63              

15 เมษายน 63             

16 เมษายน 63

10 เมษายน 63

จำานวนครั้ง

จำานวนผู้เสียชีวิต

จำานวนผู้บาดเจ็บ 
(admit)

345

356

390

377

331

313

253

2,365

36

34

69

43

40

29

26

277

343

369

375

379

326

310

255

2,357รวม 7 วัน

2,365 3,6903,338 3,3731,307 3,4473,724 2,992 2,828 3,129

277 390386 326167 442418 326 321 320

2,357 3,8083,442 3,2251,260 3,6233,897 3,225 3,040 3,320

หมายเหตุ : สถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ที่เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือรับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

ปี จงัหวัด ตำาบลอำาเภอ หมูบ้่านจำานวน  
ครัง้

ผูไ้ดร้บั 
ผลกระทบ

(ราย)

ผูไ้ดร้บั 
ผลกระทบ

(ราย)
เสียชวีติ
(ราย)

บาดเจบ็
(คน)

บา้นเรอืนเสียหาย
(หลงั)

สรุปสถิติอัคคีภัย ปี 2559 - 2563

2559

2560

2561

2562

2563

1,115

1,534

1,294

1,479

1,463

466

523

464

432

406

1,115

1,525

1,202

1,147

1,088

22,133

9,005

3,996

9,576

4,614

1,094

1,524

1,375

1,155

1,176

854

980

980

896

857

4,275

3,067

1,416

4,979

1,744

182

159

146

104

59

68

63

29

20

30

77

77

75

65

70

ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                         
ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2654
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แบบรายงานผลการดำาเนินงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต           
สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และสำานักงานป้องกันและ                    

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ต่อหน่วยงานส่วนกลาง                                            
จัดทำาโดย กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จำานวน 26 เรื่อง

ที่ เรื่อง
วันที่             

รายงาน
ผู้รับ            

ผิดชอบหนังสืออ้างอิง
หน่วยงานที่ต้องรายงาน

สาขาจังหวัดศูนย์

ระบบศูนย์ปฏิบัติการ
ข้อมูลสาธารณภัย
ด้านนำ้า

มาตรการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
แล้ง ปี 2563 / 2564

รายงานการใช้จ่าย
เงนิทดรองราชการ

รายงานผลการขับ
เคลื่ อนปฏิ บัติ ง าน
ด้านข้อมูลสาธารณภัย
ประจำ า สัปดาห์และ
ประจำาเดอืน

การบันทึกรายการ    
การใช้จ่ายสาธารณูปโภค          
ในระบบบรหิารจดัการ
ขอ้มลูในภาวะวิกฤต

เ มื่ อ เ กิ ด
เ ห ตุ ก า ร ณ์
สาธารณภัย
ขึ้นหรือไม่เกิน        
12 ชั่วโมง นับ 
ตั้ ง แต่ ที่ เ กิ ด
เหตุการณ์

ทุ ก วั น / ต า ม
ความจำ า เป็น
เร่งด่วน

ทกุวนัอังคาร

ทุกวันศุกร์และ
ทกุวนัที ่15 ของ 
ทกุเดือน

ต้องเบิกจ่าย
ภายใน 15 วนั 
นับจากได้รับ
ใบแจ้งหนี้และ
บนัทกึลงระบบ
บริหารจัดการ
ข้อมูลในภาวะ
วกิฤต

ห นั ง สื อ i ป ภ . 
ด่วนที่สุด ที่ มท 
0624/ว13597 
ลงวนัท่ี 4 ธนัวาคม 
2560

หนงัสือiปภ.ที ่มท 
1 6 0 8 / 6 6 0    
ล ง วั น ที่ i 1 9 

กุ ม ภ า พั น ธ์ 
2564

หนงัสือiปภ.ที ่มท 
06 17 /ว3254 
ล ง วั น ที่ i 2 5 

เมษายน 2557

หนงัสือiปภ.ที ่มท 
0 6 2 4 / ว 7 2 6    
ลงวนัท่ีi5 มนีาคม 
2563

ส่วนกลาง สพบ. 
และกองโรงงาน
เครื่ องจักรกล  
- หนังสือ ปภ.ที่ 
มท0626/ว112 
ลงวนัที ่10 มนีาคม 
2563

1

2

3

4

5

ศอ.

มส.

ชภ.

ศอ.

ตส.
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

ที่ เรื่อง
วันที่             

รายงาน
ผู้รับ            

ผิดชอบหนังสืออ้างอิง
หน่วยงานที่ต้องรายงาน

สาขาจังหวัดศูนย์

รายงานผลการปฏบิตัิ
หน้าที่ของเครือข่าย
อาสาสมัครและภาค
ป ร ะ ช า ช น ใ น ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั เพ่ือแกไ้ข
ปญัหาอทุกภยั วาตภยั 

แล ะดิ น โคลนถล่ ม       
ในพ้ืนทีภ่าคใต้

การรายงานผลความ
คืบหน้าของโครงการ
ซ่อมปรับปรุงอาคาร
ป ฏิ บั ติ ก า ร แ ล ะ
สาธารณูปโภคและ
โครงการก่อสร้างอื่นๆ
ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (รายงาน
ความก้าวหน้าก่อสร้าง 
/ ซ่ อ ม ป รั บ ป รุ ง          
ส่ิงกอ่สร้าง)

ให้เริ่มรายงาน
ตัง้แตวั่นที ่ 15 
ธนัวาคม 2563 
( จ น ก ว่ า
สถานการณ์
เ ข้ า สู่ ภ า ว ะ
ปกต)ิ

ทกุวนัที ่ 1 และ 
15 ของเดอืน

สนง.ปภ.จังหวัด
ทุกสาขา  

- หนังสือiปภ. ที่ 
มท 0624/ว2300 

ลงวนัที ่30 มนีาคม 
2563   

สนง.ปภ.จังหวัด
ทุกสาขา  

- หนังสือiปภ. ที่ 
มท 0626/ว2301 
ลงวนัที ่10 มนีาคม 
2563 โดยให้หนว่ยงาน
ในสังกัด ปภ. ที่ใช้
ค่าสาธารณูโภค
บันทึกลงระบบ
ทุกหน่วยงาน

สำาหรบัสำานกังาน ปภ. 
จังหวัด/สาขา 
- หนังสือiปภ. ที่ 
มท 0608/ว9028 
ลงวนัที ่27 ตลุาคม 
2563   

สำาหรบัศูนยป์ภ. เขต 
- หนังสือiปภ. ที่ 
มท 0608/ว323 
ลงวนัที ่27 ตลุาคม 
2563  

สำาหรับสพบ/วปภ. 
- หนังสือiปภ. ที่ 
มท 0608/3735 
ลงวนัที ่27 ตลุาคม 
2563

ห นั ง สื อ i ป ภ . 
ด่วนที่สุด ที่ มท 
0609/ว1706 
ลงวนัที ่14 ธนัวาคม 
2563

6

7

สส.

มส.
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ที่ เรื่อง
วันที่             

รายงาน
ผู้รับ            

ผิดชอบหนังสืออ้างอิง
หน่วยงานที่ต้องรายงาน

สาขาจังหวัดศูนย์

รายงานผลการดำาเนนิงาน
ศูนย์ ข้อมูลข่าวสาร
ข อ ง ร า ช ก า ร ข อ ง 
ศูนย ์ปภ.เขต ประจำาปี 
งบประมาณ (เปน็ราย
ไตรมาส)

การรายงานข้อมูล
ผ่ านระบบรายงาน
ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน 
(e-Report)  
- สถติอิบุตัเิหตทุางถนน  
- อบัุตเิหตใุหญ่

รายงานผลการดำาเนนิงาน
ตามมติทีป่ระชมุ คปต.
และข้อส่ังการประธาน 
คปภ.

รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำาปี 
งบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการปฏบิตัิ
หน้าที่ของชุดเผชิญ
สถานการณ์ วิ กฤต
ประจำากรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

การสำารวจเครือข่าย
อาสาสมัครเตือนภัย 
“มสิเตอรเ์ตอืนภัย”

วันที่ 10 ของ 
เดอืนถดัไป

วันที่ 15 ของ 
เดอืนถดัไป

ทกุวนัที ่1 ของ 
ทกุเดือน

ทกุวนัที ่3 ของ 
ทกุเดือน

วันที่ 5 ของ 
ทกุเดือน (เฉพาะ
สำานักงาน ปภ. 
จั ง ห วั ด ที่ มี      
ชุ ด เ ผ ชิ ญ
สถานการณ์
วกิฤต)

วันที่ 10 ของ 
ทุกเดือนเริ่ม
รายงาน

หนงัสือiปภ.ที ่มท 
1 60 1 /0989    
ลงวนัท่ีi27 มถินุายน 
2559

หนังสือiปภ.ด่วน
ทีสุ่ด ที ่มท 1601 
/ว1575 ลงวันที ่
28 ธนัวาคม 2563

หนังสือiปภ.ด่วน
ทีสุ่ด ที ่มท 0609 
/ว579 ลงวันที ่
22 มกราคม 2563

หนังสือiปภ.ด่วน
ทีสุ่ด ที ่มท 0601 
/ว579 ลงวันที ่
22 มกราคม 2563

หนังสือiปภ.ด่วน
ทีสุ่ด ที ่มท 1601 
/ว579 ลงวันที ่

22 มกราคม 2553

หนั ง สื อ i ศปถ .
ดว่นทีสุ่ด ที ่ มท 
0606/ว04448  
ล ง วั น ที่ i 1 0 

พฤษภาคม 2559

11

13

8

9

10

12

สล.

นส.

สส.

ปตัตานี
นราธวิาส    

และ           
ยะลา

สล.

บถ.

สส.
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

ที่ เรื่อง
วันที่             

รายงาน
ผู้รับ            

ผิดชอบหนังสืออ้างอิง
หน่วยงานที่ต้องรายงาน

สาขาจังหวัดศูนย์

การรายงานผลการ
ดำา เนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน 
ของศูนย์อำานวยการ
ความปลอดภัยทาง
ถนนจงัหวดัรายเดอืน

การรายงานผลการ 
ใช้งานเครือ่งตรวจจับ
ความเรว็แบบพกพา

การชี้แจงข้อราชการ
ที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยหรือการ
สร้างการเรียนรู้ ใน
เรื่องการจัดการความ
เส่ียงจากสาธารณภัย
ในการประชมุประจำาเดอืน
ของกำานนั ผูใ้หญบ่า้น 
( ร า ย ง า น ผ ล ก า ร        
ดำาเนนิงานฯ ใหศู้นย์ 
ปภ.เขต)

การชี้แจงข้อราชการ
ที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยหรือการ
สร้างการเรียนรู้ ใน
เรื่องการจัดการความ
เส่ียงจากสาธารณภัย
ในการประชมุประจำาเดอืน
ของกำานนั ผูใ้หญบ่า้น 
(เก็บรวบรวมรายงาน
ผลการดำาเนินงานฯ 
ของจังหวัดในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบจัด
ส่งให้ ปภ.)

วันที่ 15 ของ 
เดอืนถัดไป

วันที่ 15 ของ 
เดอืนถัดไป

วันที่ 18 ของ 
ทกุเดือน

วันที่ 18 ของ 
ทกุเดือน

หนั ง สื อ i ศปถ .
ด่วนที่สุด ที่ มท 
0607/ว04936 
ลงวนัที ่26 มถินุายน 
2563

หนั ง สื อ i ศปถ .
ด่วนที่สุด ที่ มท 
0 6 0 7 / ว 7 5 9        
ลงวนัที ่26 มกราคม 
2564

หนงัสือiปภ.ที ่มท 
0606/ว2 177 
ลงวนัที ่10  มนีาคม 
2564

หนงัสือiปภ.ที ่มท 
0606/ ว638 
ลงวนัท่ี 8 มนีาคม 

2564

14

15

16

17

บถ.

บถ.

นส.

นส.
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ที่ เรื่อง
วันที่             

รายงาน
ผู้รับ            

ผิดชอบหนังสืออ้างอิง
หน่วยงานที่ต้องรายงาน

สาขาจังหวัดศูนย์

การรายงานผลความ
คืบหน้าการฝึกอบรม
ห ลั ก สู ต ร จั ด ตั้ ง
ป ฏิ บั ติ ภ า ร กิ จ จิ ต
อาสาภัยพิบัติประจำา
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รายงานยอดส่ิงของ
สำารองจ่าย

ก า ร ร า ย ง า น ผ ล
การนำาเครื่องตรวจ
วัดระดับแอลกอฮอล์
แบบยืนยันผล ไปใช้ใน
การบงัคบัใชก้ฎหมาย

โ ค ร ง ก า ร เ พ่ิ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
สำานกังาน ปภ. จงัหวดั
แ ล ะ ศู น ย์ ป ภ . เ ข ต 
ประจำาปี พ.ศ.2564

ทกุวนัที ่15 ของ 
ทุกเดอืน

วันที่ 15 ของ 
ทุกเดอืน

รายไตรมาส
ภายใน 15 วัน 
ห ลั ง ส้ิ น
ไตรมาส

- ครัง้ที ่1 ภายใน
เดอืนธนัวาคม 
2563   

- ครัง้ที ่2 ภายใน
เดือนมีนาคม 
2564   

- ครัง้ที ่3 ภายใน
เดือนมิถุนายน 
2564

ห นั ง สื อ i ป ภ . 
ด่วนที่สุด ที่ มท 
0609 / ว 2 60 1     
ลงวันที่ 19 กันยายน 
2562

- หนงัสือiปภ.ที ่มท 
0605/ว 1227       
ลงวนัที ่10 กมุภาพันธ ์
2564  

- หนงัสือiปภ.ที ่มท 
0605/ว1228       
ลงวนัที ่10 กมุภาพันธ ์
2564

หนงัสือiบถ.ท่ี มท 
0607/ว9539     
ลงวนัที ่22 ตลุาคม 
2561

- หนงัสือiปภ.ดว่น
ทีสุ่ด ที ่มท 0629 
/ว595 ลงวันที ่
9 ธนัวาคม 2563 
- หนงัสือiปภ.ดว่น
ทีสุ่ด ที ่มท 0627 
/ว10474 ลงวันที ่
9 ธนัวาคม 2563 
- หนงัสือiปภ.ดว่น
ทีสุ่ด ที ่มท 0627 
/ว240รลงวันที ่
16 มนีาคม 2563 
- หนงัสือiปภ.ดว่น
ทีสุ่ด ที ่มท 0627 
/ว2328 ลงวันที่ 
16 มนีาคม 2563

18

19

21

20

สส.

ชภ.

บถ.

พบ.



ที่ เรื่อง
วันที่             

รายงาน
ผู้รับ            

ผิดชอบหนังสืออ้างอิง
หน่วยงานที่ต้องรายงาน

สาขาจังหวัดศูนย์

การติดตามผลการ
ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร
ป้องกันและลดอุบัติ
ดหตุทางถนนในระดับ
พ้ืนที่

- ครัง้ที ่1 ภายใน
เดอืนมีนาคม 2563  
- ครัง้ที ่2 ภายใน
เดือนมิถุนายน 
2564   

- ครัง้ที ่3 ภายใน
เดือนกันยายน 
2564

หนั ง สื อ i ศปถ .
ด่วนที่สุด ที่ มท 
0 6 0 7 / ว 7 5 9       
ลงวนัที ่26 มกราคม 
2564

22 บถ.

ก า ร จั ด ทำ า แ ผ น ที่
ยทุธศาสตร ์ (Strategy 

Map) และการกำาหนด
ตวัชีว้ดั และคา่เป้าหมาย
ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564

แผนงาน/โครงการใน
การลดความเ ส่ียง
จากสาธารณภัยภาย
ใต้แผนพัฒนาจังหวัด
และแผนพัฒนากลุ่ม
จั ง ห วั ด แ ล ะ แ ผ น
ปฏิบัติราชการประจำา
ปขีองจงัหวดัและกลุ่ม
จงัหวัด

ก า รจั ดทำ า ค วบคุ ม
ภายในกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564

การจัดกิจกรรมวัน
โลกรำ าลึกถึ งผู้ สูญ
เสียจากอุบัติเหตุทาง
ถนน (World Day of 
Remembrance or Road 
Traffic Victims) ประจำาปี

- รอบ 6 เดือน 
(16iเมษายน 
2564)  
- รอบ 12 เดือน 
( 1 5 ตุ ล า ค ม 
2564)

วนัที ่31 กรกฎาคม 
2564

รอบ 12 เดือน
( 8 ตุ ล า ค ม 
2564)

รายงานผล
ภายในเดือน
มกราคมของ
ปีถัดไป

- หนงัสือiปภ.ที ่มท 
0 6 2 7 / ว 5 9 7       
ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 
2563  

- หนงัสือiปภ.ที ่มท 
0627/ว10482 
ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 
2563

หนังสือiปภ.ด่วน
ทีสุ่ด ที ่มท 0606 
/ว927 ลงวันที ่
1 กมุภาพันธ ์2564

หนงัสือiพบ.ที ่มท 

0 6 2 7 / ว 1 4 9     
ลงวนัที ่16 กมุภาพันธ ์
2564

หนังสือiศปถ.ที่ 
มท 0607/ว9669 
ลงวนัที ่13 พฤศจกิายน 

2563

23

24

25

26

พบ.

นส.

พบ.

บถ.
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

ส่วนติดตามและประเมินผล                                                                                                     
ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2654



สายด่วนนิรภัย 1784  l
		www.disaster.go.th

267

กล
ุ่มท

ี่ 1
  :
 เจ

้าพ
นัก

งาน
ธุร

กา
ร, 

เจ้า
พน

ักง
าน

           
   

   
   

พัส
ดุ 

   
 

กล
ุ่มท

ี่ 2
 : 

 เจ
้าพ

นัก
งาน

กา
รเง

ินแ
ละ

บัญ
ช ี 

กล
ุ่มท

ี่ 3
 : 

เจ้า
พน

ักง
าน

สื่อ
สา

ร, 
เจ้า

พน
ักง

าน
 

   
   

   
 โส

ตท
ัศน

ศึก
ษา

 
 

กล
ุ่มท

ี่ 7
 : 

นา
ยช

่างเ
คร

ื่อง
กล

, น
าย

ช่า
งโย

ธา
,

   
   

   
 น

าย
ช่า

งไฟ
ฟ้า

, เ
จ้า

พน
ักง

าน
  

   
   

   
 เค

รื่อ
งค

อม
พิว

เตอ
ร์

• 
กา

รแ
ต่ง

ตั้ง
ข้า

รา
ชก

าร
ให้ด

ำาร
งต

ำาแห
น่ง

ปร
ะเภ

ทใด
 ร

ะด
ับต

ำาแห
น่ง

ใด
 

ต้อ
งพ

ิจาร
ณา

ถึง
กร

อบ
ตำา

แห
น่ง

แล
ะอ

ัตร
าว่า

ง ก
ฎร

ะเบ
ียบ

 แล
ะห

ลัก
เกณ

ฑ ์
ก.พ

. ร
วม

ทั้ง
คุณ

สม
บัต

ิเฉพ
าะต

ำาแห
น่ง

แล
ะค

วา
มร

ู้คว
าม

สา
มา

รถ
แล

ะ
สม

รร
ถน

ะท
ี่จำา

เป็น
สำา

หร
ับต

ำาแห
น่ง

นั้น
 

 
 

• 
กา

รแ
ต่ง

ตั้ง
ข้า

รา
ชก

าร
ให้ด

ำาร
งต

ำาแห
น่ง

ปร
ะเภ

ทอ
ำาน

วย
กา

รร
ะด

ับต
้น

หร
ือร

ะด
ับส

ูง 
ตั้ง

แต
่ปีง

บป
ระ

มา
ณ

 พ
.ศ.

25
62

 เป
็นต

้นไป
 ต

้อง
ถือ

ปฏ
ิบัต

ิตา
มห

นัง
สือ

สำา
นัก

งาน
 ก

.พ
. ท

ี่ น
ร 1

00
6/

ว 1
7 

ลง
วัน

ที่ 2
8 

กร
กฎ

าค
ม 

25
58

 โ
ดย

ต้อ
งน

ำาป
ระ

สบ
กา

รณ
์ใน

งาน
ที่ห

ลา
กห

ลา
ย     

มา
กำา

หน
ดเป

็นค
ุณ

สม
บัต

ิ ใน
กา

รเข
้าส

ู่ตำา
แห

น่ง
ดัง

กล
่าว

ด้ว
ย

นัก
จัด

กา
รงา

นท
ั่วไป

, น
ักว

ิเทศ
สัม

พัน
ธ์, 

นัก
วิเค

ราะ
ห์น

โยบ
าย

แล
ะแผ

น, 
นัก

ทรั
พย

าก
ร

บุค
คล

, นิ
ติก

ร, 
นัก

วิช
าก

ารพ
ัสด

ุ, น
ักว

ิชา
กา

รค
อม

พิว
เตอ

ร ์
 

นัก
วิช

าก
าร

เงิน
แล

ะบ
ัญ

ชี, 
นัก

วิช
าก

ารต
รว

จส
อบ

ภา
ยใน

  
 

นัก
วิช

าก
าร

เผย
แพ

ร่, 
นัก

วิช
าก

ารโ
สต

ทัศ
นศ

ึกษ
า 

 
 

นัก
วิท

ยา
ศา

สต
ร์, 

นัก
อุท

กว
ิทย

า, 
นัก

ธร
ณ

ีวิท
ยา

 
   

   
   

   
 

วิศ
วก

รเค
รื่อ

งก
ล, 

วิศ
วก

รโย
ธา

, ว
ิศว

กร
ไฟ

ฟ้า
สื่อ

สา
ร 

 
 

นัก
สัง

คม
สง

เคร
าะห

์

ทั่ว
ไป

กล
ุ่มต

ำาแ
หน

่ง
วิช

าก
าร

กล
ุ่มต

ำาแ
หน

่ง

กล
ุ่มท

ี่ 1
  :

กล
ุ่มท

ี่ 2
  :
 

กล
ุ่มท

ี่ 3
  :
 

กล
ุ่มท

ี่ 5
  :
 

กล
ุ่มท

ี่ 7
  : 

กล
ุ่มท

ี่ 8
  : 

 

ภา
พร

วม
สา

ยท
าง

คว
าม

ก้า
วห

น้า
ขอ

งข
้าร

าช
กา

ร 
กร

มป้
อง

กัน
แล

ะบ
รร

เท
าส

าธ
าร

ณ
ภัย

ระ
ดับ

สูง
 (M

2)
                      

ผอ
.ส

ำาน
ัก 

/ 
กอ

ง
ผอ

.ศ
ูนย

์ฯ 
เข

ต

ระ
ดับ

สูง
 (S

2)
           

           
อธ

ิบด
ี /

 ผ
วจ

.

ชำา
นา

ญ
กา

รพ
ิเศ

ษ 
(K

3)
อา

วุโ
ส 

(O
3)

ชำา
นา

ญ
กา

ร 
(K

2)
ชำา

นา
ญ

งา
น 

(O
2)

ปฏ
ิบัต

ิกา
ร 

(K
1)

ปฏ
ิบัต

ิงา
น 

(O
1)

1.ก
าร

ดำา
รง

ตำา
แห

น่ง
บร

ิหา
รต

้อง
ผ่า

นก
าร

อบ
รม

หล
ักส

ูตร
 “น

ักบ
ริห

ารร
ะด

ับส
ูง” 

จาก
 ก

.พ
. ห

รือ
หล

ักส
ูตร

ที่ 
ก.พ

. ร
ับร

อง
  

 
2.

กา
รพ

ิจา
รณ

าค
ัดเ

ลือ
กข

้าร
าช

กา
รไป

ดำา
รง

ตำา
แห

น่ง
ปร

ะเภ
ทบ

ริก
าร

ระ
ดับ

ต้น
พิจ

าร
ณ

า
คัด

เลือ
กจ

าก
ผู้ด

ำาร
งต

ำาแห
น่ง

ผู้อ
ำาน

วย
กา

รส
ำานั

ก 
/ก

อง
/ศู

นย์
 (อ

ำาน
วย

กา
รสู

ง) 
ที่มี

คุณ
สม

บัติ
เหม

าะส
ม

ตา
มเก

ณ
ฑ์ก

ำาห
นด

- อ
ำ�น

วย
ก�

ร 
 

- อ
ำ�น

วย
ก�

รเฉ
พ�

ะด
้�น

สอ
บแ

ข่ง
ขัน

สอบ
แข่ง

ขัน

ไม่ก
ำาห

นด
ระย

ะเว
ลา

เช
ียว

ชา
ญ

 (K
4)

หม
าย
เห
ตุ

กา
รย

้าย
 / 

แต
่งต

ั้ง (
เลื่อ

น) 
ภา

ยใน
ปร

ะเภ
ทเด

ียว
กัน

 
กา

รย
้าย

 / 
แต

่งต
ั้ง ต

่างป
ระเ

ภท

ระ
ดับ

ต้น
 (M

1)  
            

        
ผอ

.ก
อง

 /
 เท

ียบ
เท

่า            
หน

.ส
นง

.ป
ภ.

จัง
หว

ัด

ระ
ดับ

ต้น
 (S

1) 
             

        
รอ

งอ
ธิบ

ดี 
/ ร

อง
 ผ

วจ
.

O
2
 >
  

6
 ป

ี

ป
ว
ช
. 
>
 8

 ป
ี  

ป
ว
ท
. 
>
 7

 ป
ี 

ป
ว
ส
. 
>
 6

 ป
ี

K
2
 >

 4
 ป

ี

K
3
 >

 3
 ป

ี

ป
.ต

ร
ี  

>
 6

 ป
ี 

ป
.โ
ท
  

 >
 4

 ป
ี   
   
  

ป
.เ
อ
ก
  
>
 2

 ป
ี

K
3
 >

 4
 ป

ี

K
3
 >

 4
 ป

ี

M
1 
>
 1
 ป

ี

M
1 

+
 K

3
 >

 4
 ป

ี

ห
ร
ือ
 M

1 
+

 0
3
 >

 4
 ป

ี

ห
ร
ือ
 M

1 
>
 1

 ป
ี

S
1 

>
 1

 ป
ี

ห
ร
ือ
 S

1+
M

 >
 3

 ป
ี

M
 >

 2
 ป

ี

O
3
 >

 6
 ป

ี

หน
.ส

นง
.ป

ภ.
  

จัง
หว

ัด

O
3
 >

 7
 ป

ี

บร
ิหา

ร

อำา
นว

ยก
าร

่



268

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

กองการเจ้าหน้าที - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มท. 0603 (ศปท.ปภ.)/...

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี  

กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์

กองกฎหมาย

กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี 

กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำาแพงเพชร

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาต ิ   

สำานักงานเลขานุการกรม 

ชือหน่วยงานลำาดับ เลขทีหนังสือออก

กองคลัง  

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี  

กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน  

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา

กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย  

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก 

  มท 0603  

  มท 0606  

  มท 0614  

  มท 0602  

  มท 0605  

  มท 0613  

  มท 0608 

  มท 0616  

  มท 0610  

  มท 0618  

  มท 0620  

  มท 0601  1

9

5

13

3

11

7

15

17

19

2

10

6

14

4

12

8

16

18

20

  มท 0604 

  มท 0612  

  มท 0607  

  มท 0615 

  มท 0609  

  มท 0617  

  มท 0619  

  มท 0611  

เลขทีหนังสือและอักษรย่อของหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  

่

่ ่

่

่
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กจ. ผอ.กจ. 

มส. ผอ.มส. 

ศูนย์ ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรี ผอ. ศูนย์ ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรี 

ศูนย์ ปภ.เขต 5 นครราชสีมา ผอ. ศูนย์ ปภ.เขต 5 นครราชสีมา

กม. ผอ.กม. 

บถ. ผอ.บถ. 

ศูนย์ ปภ.เขต 1  ปทุมธานี ผอ. ศูนย์ ปภ.เขต 1  ปทุมธานี

สล. ลปภ.

นส. ผอ.นส.

ทส. ผอ.ทส. 

ชภ. ผอ.ชภ. 

ศภช. ผอ.ศภช.

ศูนย์ ปภ.เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ ผอ. ศูนย์ ปภ.เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ 

ศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร

ศูนย์ ปภ.เขต 9 พิษณุโลก 

ผอ. ศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร

ผอ. ศูนย์ ปภ.เขต 9 พิษณุโลก 

ชือย่อหน่วยงาน ชือย่อผู้บริหาร หมายเหตุ

กค. ผอ.กค.

สส. ผอ.สส. 

ศูนย์ ปภ.เขต 3 ปราจีนบุรี ผอ. ศูนย์ ปภ.เขต 3 ปราจีนบุรี

ศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น 

ศูนย์ ปภ.เขต 8 กำาแพงเพชร

ผอ. ศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น 

ผอ. ศูนย์ ปภ.เขต 8 กำาแพงเพชร

ลำาดับที 1 - 27                                             
เป็นส่วนราชการ                                               
ต า ม ก ฎ ห ม า ย                                              
ว่ าด้วยการแบ่ง                                           
ส่วนราชการ ฯ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

่ ่

่
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

เลขทีหนังสือและอักษรย่อของหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ่

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี 

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำาปาง 

ชือหน่วยงานลำาดับ เลขทีหนังสือออก

ศูนย์อำานวยการบรรเทาสาธารณภัย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

  มท 0623  

  มท 0626  

  มท 0622  

  มท 0625  

  มท 0621  21

25

23

27

22

26

24   มท 0624 

  มท 0627  

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปภ.

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุร ี

สำานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

กองโรงงานเครืองจักรกล

สำานักผู้ตรวจราชการกรม

  มท 0630  

  มท 0629  

  มท 0632 

  มท 0634  

  มท 0637  

  มท 0636  

  มท 0639  

29

31

33

35

38

30

28

32

34

37

36

39

  มท 0628  

  มท 0631 

  มท 0633  

  มท 0635 

  มท 0638  

่

่ ่
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ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา ผอ. ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา

ศูนย์ ปภ.เขต 11  สุราษฎร์ธานี ผอ. ศูนย์ ปภ.เขต 11 สุราษฎร์ธานี

พบ. ผอ.พบ. 

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำาปาง ผอ. ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำาปาง

ตส. ผอ.ตส.

สพบ. ผอ.สพบ.

ชือย่อหน่วยงาน ชือย่อผู้บริหาร หมายเหตุ

ศอ. ผอ.ศอ.

ศูนย์ ปภ.เขต 17 จันทบุรี ผอ. ศูนย์ ปภ.เขต 17 จันทบุรี

ผพ. ผอ. ผพ.

ศูนย์ ปภ.เขต 16 ชัยนาท ผอ. ศูนย์ ปภ.เขต 16 ชัยนาท

ศูนย์ ปภ.เขต 15 เชียงราย ผอ. ศูนย์ ปภ.เขต 15 เชียงราย

ศูนย์ ปภ.เขต 14 อุดรธานี ผอ. ศูนย์ ปภ.เขต 14 อุดรธานี

สว. ผอ. สว.

คจ. ผอ. คจ.

ศูนย์ ปภ.เขต 13 อุบลราชธานี ผอ. ศูนย์ ปภ.เขต 13 อุบลราชธานี

ศูนย์ ปภ.เขต 18 ภูเก็ต ผอ. ศูนย์ ปภ.เขต 18 ภูเก็ต

รจ.

ศอ.บต.

ผต.

ผอ. รจ.

ผช. ลธ.ศอ.บต. (ปภ.)

หน. ผต.

ลำาดับที 28 - 39 
เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น                                  
ทีมิ ได้จัดตังตาม                          
กฎหมายว่าด้วย                                     
ก า ร แ บ่ ง ส่ ว น                             
ราชการฯ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

่

้่

่ ่
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

หน่วยงานส่วนกลาง

ชือหน่วยงาน ตำาแหน่ง ระดับตำาแหน่ง                                                    
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ไทย/อังกฤษ)

สำานักผู้ตรวจราชการกรม

กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย    

Office of DDPM Inspector 

Disaster Prevention Promotion Division  

Office of the Secretariat 

Disaster Management Center 

Disaster Prevention and Mitigation Policy Division 

Nation Disaster Warning Center

Disaster Prevention Criteria Division 

Disaster Victim Relief Division 

สำานักงานเลขานุการกรม 

ศูนย์อำานวยการบรรเทาสาธารณภัย  

กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ       

กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย 

กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

่

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกัน

Public Relations Division

Human Development Institute of Disaster

Personnel Division 

Public Sector Development Section

Information Technology and Communication Center 

Prevention and  Mitigation

Finance and Account Division 

Mechanical Workshop Division 

Internal Audit Section 

Disaster Prevention and Mitigation Academy, 

Legal Division 

Ethics Protection Section

ตามด้วยชื่อวิทยาเขต เช่น Prachinburi Campus

กองการเจ้าหน้าที  

Research and international cooporation bureauสำานักวิจัยและร่วมมือระหว่างประเทศ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กลุ่มตรวจสอบภายใน  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

และบรรเทาสาธารณภัย 

กองคลัง  

กองโรงงานเครืองจักรกล 

วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองกฎหมาย

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

่

่

่

Disaster Road Traffic Safety Integrated  
Gollabobrtion Divition

กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน
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ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เขต 1 ปทุมธานี  
Disaster Prevention and Mitigation Regional Center 1 Pathumthani

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เขต 8 กำาแพงเพชร 
Disaster Prevention and Mitigation Regional Center 8 Kamphaengphet 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เขต 2 สุพรรณบุรี  
Disaster Prevention and Mitigation Regional Center 2 Suphanburi 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เขต 9 พิษณุโลก 
Disaster Prevention and Mitigation Regional Center 9 Phitsanulok 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เขต 3 ปราจีนบุรี  
Disaster Prevention and Mitigation Regional Center 3 Prachinburi 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เขต 10 ลำาปาง 
Disaster Prevention and Mitigation Regional Center 10 Lampang 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ 
Disaster Prevention and Mitigation Regional Center 4 Prachuapkhirikhan 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เขต 11 สุราษฎร์ธานี 
Disaster Prevention and Mitigation Regional Center 11 Suratthani 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เขต 5 นครราชสีมา 
Disaster Prevention and Mitigation Regional Center 5 Nakhonratchasima 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เขต 12 สงขลา 
Disaster Prevention and Mitigation Regional Center 12 Songkhla

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เขต 6 ขอนแก่น 
Disaster Prevention and Mitigation Regional Center 6 Khonkaen  

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เขต 13 อุบลราชธานี 
Disaster Prevention and Mitigation Regional Center 13 Ubonratchathani  

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เขต 7 สกลนคร 
Disaster Prevention and Mitigation Regional Center 7 Sakonnakhon 
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เขต 14 อุดรธานี 
Disaster Prevention and Mitigation Regional Center 14 Udonthani  

ส่วนฝึกอบรม             
Training Section

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เขต 15 เชียงราย 
Disaster Prevention and Mitigation Regional Center 15 Chiangrai 

ฝ่ายบริหารทัวไป             
Administration Unit

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เขต 16 ชัยนาท 
Disaster Prevention and Mitigation Regional Center 16 Chainat 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เขต 17 จันทบุรี 
Disaster Prevention and Mitigation Regional Center 17 Chanthaburi 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เขต 18 ภูเก็ต 
Disaster Prevention and Mitigation Regional Center 18 Phuket 

ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ              
Strategy and Management Section 

ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ           
Disaster Prevention and Emergency Management Section 

่
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สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

ฝ่ายปฎิบัติการและบรรเทาสารารณภัย 

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ

ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย

สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขา

Disaster Prevention and Mitigation 
Provincial Office, ตามด้วยชื่อจังหวัด เช่น Tak 
Province

Strategy and Management Section

Disaster Victim Assistance Unit

Emergency Management Unit

Operation Unit 

Disaster Prevention Unit 

Disaster Prevention and  Mitigation 
Provincial Office, ตามด้วยชือจังหวัดและชือสาขา 
เช่น สาขานครไทย Disaster Prevention and 
Mitigation Provincial Office, Phitsanulok 
Province, Nakhonthai Branch

่ ่
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

ตำาแหน่งในทางบริหาร 

Finance and Accounting Officer เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

เจ้าพนักงานเครืองคอมพิวเตอร์  

นักทรัพยากรบุคคล  

เจ้าพนักงานสือสาร

เจ้าพนักงานพัสดุ 

นักจัดการงานทัวไป 

เจ้าพนักงานธุรการ  

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 

Computer Operator 

Human Resource Officer 

Telecommunications Officer  

Supply Officer 

General Administration Officer

Office Clerk  

Audio – Visual Officer  

รักษาราชการแทน

ผู้อำานวยการสำานัก/ศูนย์ฯ เขต/กอง

หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าสำานักงาน

อธิบดี 

นักบริหาร

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม 

ผู้อำานวยการส่วน 

ปฏิบัติราชการ

รองอธิบดี 

For ตามด้วยตำาแหน่ง

Director 

Chief

Director - General 

Executive  

Chief of Inspector 

Section Director 

Acting ตามด้วยตำาแหน่ง 

Deputy Director - General  

ตำาแหน่งข้าราชการ

่

่

่
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นักวิชาการเงินและบัญชี 

นักวิชาการพัสดุ   

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

นักวิชาการเผยแพร่   

นักวิทยาศาสตร์  

นักสังคมสงเคราะห์  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน   

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นักวิเทศสัมพันธ์  

Finance and Accounting Analyst 

Supply Analyst  

Computer Technical Officer 

Dissemination Technical Officer

Scientist 

Social Worker  

Printer 

Plan and Policy Analyst 

Internal Auditor

Audio - Visual Technical Officer

Foreign Relations Officer 

Mechanic 

ตำาแหน่งข้าราชการ

นายช่างพิมพ์  

นายช่างเครืองกล  

นายช่างไฟฟ้า 

นิติกร

วิศวกรไฟฟ้า

นักอุทกวิทยา  

นายช่างโยธา

วิศวกรเครืองกล

Electrician 

Legal Officer  

Electrical Engineer  

Hydrologist 

Civil Works Technician 

Mechanical Engineer 

นักอุตุนิยมวิทยา  Meteorologist  

่

่
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

พนักงานนโยบายและแผนงาน

พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                  
(ด้านปฏิบัติการ)

พนักงานประจำาสำานักงาน (ด้านบัญชี) 

พนักงานประจำาสำานักงาน (ด้านบัญชี) 

พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พนักงานประจำาสำานักงาน   

(ด้านบริหารทัวไป)

Policy and Plan Officer 

Disaster Prevention and Mitigation 
Officer (Operation) 

Office Administrator (Accounting) 

Office Administrator (Accounting) 

Disaster Prevention and Mitigation Officer

Office Administrator (General  
Administration) 

Communicative Electrical Engineer

Geologist

วิศวกรไฟฟ้าสือสาร

นักธรณีวิทยา 

ตำาแหน่งข้าราชการ 

ตำาแหน่งพนักงานราชการ 

พนักงานประจำาสำานักงาน (ด้านปฏิบัติการ)

พนักงานขับและควบคุมเครืองจักรกลขนาดหนัก

เจ้าพนักงานเตือนภัย 

พนักงานขับและควบคุมเครืองจักรกลขนาดกลาง

เจ้าพนักงานธุรการ 

พนักงานขับและควบคุมเครืองจักรกลขนาดเบา

เจ้าพนักงานเครืองคอมพิวเตอร์  

Office Administrator (Operation)  

Heavy Machine Controller

Disaster Warning Officer 

Medium Machine Controller    

General Service Office หรือ Office Clerk 

Light Machine Controller  

Computer Operator 

เจ้าหน้าทีรับรอง Receptionist 

่

่

่

่

่

่

่
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ตำาแหน่งพนักงานราชการ 

เจ้าหน้าทีสารสนเทศ 

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักอุตุนิยมวิทยา  

เจ้าพนักงานอุทกวิทยา 

นักธรณีวิทยา 

นักวิชาการเผยแพร่

นักจัดการงานทัวไป

นักวิทยาศาสตร์ 

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา

นักวิชาการเตือนภัย 

นักวิเทศสัมพันธ์

นักอุทกวิทยา 

ผู้เชียวชาญพิเศษ

Information Management Officer

Information Technology Officer

Meteorologist  

Hydrological Officer

Geologist 

Dissemination Technical Officer

Plan and Policy Analyst 

Supply Analyst   

General Administration Officer

Scientist  

Meteorological Officer 

Disaster Warning Analyst  

Foreign Relations Ofiicer

Hydrologist 

Specialist

Technician 

Ecologist 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิชาการพัสดุ 

นายช่างเทคนิค 

นักนิเวศวิทยา 

่

่

่
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

ระดับตำาแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับตำาแหน่งประเภททัวไป

ชำานาญการ 

ชำานาญงาน 

เชียวชาญ 

ทักษะพิเศษ

ปฏิบัติการ 

ปฏิบัติการ 

ชำานาญการพิเศษ

อาวุโส

Professional Level 

Experienced Level 

Expert Level 

Highly Skilled Level 

Practitioner Level

Operational Level 

Senior Professional Level 

Senior Level 

Advisory Level ทรงคุณวุฒิ  

่

่
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สำาหรับการเลือนเงินเดือนในวันที 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป                                          
(แนบท้ายหนังสือสำานักงาน ก.พ. ด่วนทีสุด ที นร 1012.2/ว 7 ลงวันที 25 พฤษภาคม 2558) 

สูง

สูง

ต้น

ต้น

ทรงคุณวุฒิ

เชียวชาญ

ชำานาญการ       
พิเศษ

ชำานาญการ 

ปฏิบัติการ 

ทักษะพิเศษ

อาวุโส

ชำานาญงาน

ปฏิบัติงาน

71,700               

69,910                        

68,530     

62,210      

60,990      

52,320      

51,290      

37,210       

68,560    

60,830      

66,700      

60,830      

59,630      

50,320      

49,330      

37,200      

36,470      

24,410      

23,930      

17,980      

63,840      

53,430      

44,970      

32,250      

35,070      

32,250      

31,610      

18,480      

18,110      

12,310

76,800               

69,910                        

74,320               

62,730      

70,360      

52,320      

59,500      

43,080       

76,800    

60,830      

74,320      

60,830      

69,040      

50,320      

58,390      

40,270      

43,600      

29,330      

26,900      

20,950      

69,040      

58,630      

54,820      

35,120      

41,620      

32,250      

38,750      

24,470      

21,010      

15,210

69,920               

29,980                        

62,740     

24,400      

52,330      

24,400      

43,090      

19,860       

60,840    

29,980      

60,840      

29,980      

50,330      

24,400      

40,280      

19,860      

29,340      

13,160      

20,960      

7,140      

58,640      

48,220      

35,130      

15,410      

32,260      

15,410      

24,480      

10,190      

15,220      

4,870

ฐานในการคำานวณ

ระดับ
 ช่วงเงินเดือน ระดับประเภท                

ตำาแหน่ง อัตรา

*
*

*
*

* สำาหรับผู้ดำารงตำาแหน่งในสายงานที่กำาหนดไว ้ในมาตรฐานกำาหนดตำาแหน่งให ้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 

บน               

ล่าง                    

บน               

ล่าง                    

บน               

ล่าง               

บน               

ล่าง                   

บน 2               

ล่าง 2            

บน 1               

ล่าง 1                

บน               

ล่าง                 

บน               

ล่าง               

บน               

ล่าง                    

บน               

ล่าง              

บน               

ล่าง              

บน 2              

ล่าง 2                

บน 1               

ล่าง 1               

บน               

ล่าง               

บน               

ล่าง                     

-  

-  

-   

-         

-  

-  

-   

-     

-  

-  

-   

-     

-  

-  

-   

-     

-  

-  

-   

-      

-  

-  

-   

-      

-   

-     

-  

-  

-   

- 

ฐานในการคำานวณและช่วงเงินเดือนสำาหรับการเลือน       
เงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำาแหน่งตามกฎ ก.พ.             
ว่าด้วยการเลือนเงินเดือน พ.ศ. 2552 และทีแก ้ไขเพิมเติม 

่

่่่

่ ่
่ ่ ่

่

่

บริหาร

อำานวยการ

วิชาการ

ทัวไป



282

ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค

1137 1677 
ศูนย์วิทยุ                   

ร่วมด้วยช่วยกัน

1199 
กรมเจ้าท่า                     

-เหตุด่วนทางนำา

1197 
ศูนย์ควบคุมและ              
สังการจราจร

1646 
สำานักการแพทย์กรุงเทพมหานคร 

ศูนย์เอราวัณ

1669 
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

แห่งชาติ

1554 
หน่วยแพทย์กู้ชีวิต                

วชิรพยาบาล

1192 
แจ้งรถหาย - ถูกขโมย

1784
กรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

199 191
แจ้งไฟไหม้ - ดับเพลิงเหตุด่วนเหตุร้าย

1691 
แจ้งอุบัติเหตุ

1182
กรมอุตุนิยมวิทยา

1193 
ตำารวจทางหลวง

1586
กรมทางหลวง

1155
ตำารวจท่องเทียว

1195 
กองปราบปราม

192 
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ            
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1584 1543 
การทางพิเศษแห่ง

ประเทศไทย

ศูนย์จราจรอุบัติเหตุ          
จส.100

1130 1125 1129 1662 

หมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน

่

ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร    
และรับเรืองร้องเรียน่

่้
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หัวข้อ หน้า

วิสัยทัศน์ 2

6

พันธกิจ 2

โครงสร้างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภาพผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

27

ค่านิยมองค์กร       3

การแบ่งเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

การขับเคลือนงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2564 - 2566

28

สู่ทศวรรษที่ 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
10 ประเด็นขับเคลื่อนงาน ปภ. ปีงบประมาณ 2564

4

5่

ส่วนที 2  ข้อมูลการติดต่อประสานงาน

หัวข้อ หน้า

ส�านักงานรัฐมนตรี  กระทรวงมหาดไทย 30

หน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง 35

ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 31

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 18 ศูนย์ฯ เขต 59

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 32

ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 76 จังหวัด

ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 30 สาขา

78

155

่



ส่วนที 3  แนวทางการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หัวข้อ หน้า

ส่วนที ่3.1 บทความประชาสัมพันธ์

ปภ. ขับเคลื่อนการจัดการสาธารณภัย ภายใต้แนวคิด DDPM+S   
สร้างประเทศไทยปลอดภัยอย่างยั่งยืน

172

ปภ.บูรณาการขับเคลื่อน “ปฏิญญาสตอกโฮล์ม” ตั้งเป้าลดอุบัติเหต ุ 
ทางถนน - สร้างการสัญจรปลอดภัยยั่งยืน

180

ปภ.บรูณาการแก ้ไขปัญหาภัยแล้ง จัดสรรน�้าอุปโภคบริโภคทั่วถึงอย่าง
ต่อเนื่อง

176

ศปถ.บูรณาการทุกภาคส่วน สร้างความปลอดภัยทางถนนเข้มข้น          
ในทุกมิติ

184

ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วน วางมาตรการเชิงรุก - ป้องกันภัยในช่วง 
ฤดูหนาว

188

ปภ. บูรณาการจัดการสาธารณภัย รองรับทุกบริบทของการเปลี่ยนแปลง  
ก้าวสู่ประเทศไทยปลอดภัยอย่างยั่งยืน

170

ปภ. ขับเคลื่อนโครงการแก ้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนด้วยเกษตร 
ทฤษฎีใหม่ สร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน�้าอย่างยั่งยืน

178

ปภ. วางมาตรการรับมือและแก ้ไขปัญหาภัยแล้ง ใช้กลไกระบบบัญชาการ
เหตุการณ์บริหารจัดการ – จัดสรรน�้าทั่วถึง มีประสิทธิภาพสูงสุด

174

ปภ.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความปลอดภัยทางถนน 20 ปี   
สร้างการสัญจรปลอดภัยอย่างยั่งยืน 

182

ปภ.เข้มข้นมาตรการ 4 พ้ืนที่ 5 มาตรการบริหารจัดการ - แก ้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน

186

่
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

สารบัญ

หัวข้อ หน้า

ปภ.ขับเคลื่อนการจัดการอุทกภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน เสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนรู้รับ ปรับตัว รับมืออุทกภัย 

192

ปภ.บูรณาการทรัพยากรเครืองจักรกล ด้านสาธารณภัย พร้อมปฏิบัติการ
แก ้ไขปัญหาอุทกภัยครอบคลุมทุกมิติ
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ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมเชิงรุก - ป้องกัน – แก ้ไขปัญหา
อุทกภัยครอบทุกมิติ
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ปภ.แจ้งแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย มุ่งดูแลชีวิต  
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ส่วนที 3.2 แนวทางการปฏิบัติงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หัวข้อ หน้า

แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยในอ�านาจ       
ของผู้อ�านวยการจังหวัด และผู้อ�านวยการกรุงเทพมหานคร

207

ระบบบัญชาการเหตุการณ์เครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย 
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หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563
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สรุปสาระส�าคัญพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
พ.ศ. 2550
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ระบบเฝ้าระวังอุทกภัย น�้าปา่ไหลหลากและดินโคลนถล่ม วาตภัย และ
หมอกควัน
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สรุปสาระส�าคัญระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ 
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
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การขับเคลื่อนตัวชี้วัดระดับโลกตามกรอบเซนได

จรรยาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สิทธิและสวัสดิการ อปพร. 

มาตรฐาน INSARAG

ดิจิทัล ปภ.
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ตารางแสดงค่าเป้าหมายการด�าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
พ.ศ. 2565 - 2570

สถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ สถิติอุบัติเหตุทางถนน          
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ปภ. ห่วงใยความปลอดภัย
 คนไทยทุกคน

สารบัญ

หัวข้อ หน้า

ภาพรวมสายทางความก้าวหน้าของข้าราชการ กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
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เลขที่หนังสือและอักษรย่อของหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการ

268

ชื่อหน่วยงาน ต�าแหน่ง ระดับต�าแหน่ง กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ไทย/อังกฤษ)
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หมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 282

ส่วนที 4  ข้อมูลอืนๆ ทีเกียวข้องกับการปฏิบัติราชการ่ ่ ่ ่

แบบรายงานผลการด�าเนินงานของศูนย์ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต           
ส�านักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และส�านักงานปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ต่อหน่วยงานส่วนกลาง จัดท�าโดย 
กองนโยบายปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย จ�านวน 26 เรื่อง
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สรุปสถิติอัคคีภัย ปี 2559 - 2563

สถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สถิติอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 (วันที่ 10 - 16 เมษายน 2564)
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ฐานในการค�านวณและช่วงเงินเดือนส�าหรับการเลื่อนเงินเดือน               
ในแต่ละประเภทและระดับต�าแหน่งตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน  
พ.ศ. 2552 และที่แก ้ไขเพ่ิมเติม
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