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วิสัยทัศน์
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นองค์กรชั้นนำ�ด้านการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยในระดับสากล เพื่อประเทศไทยปลอดภัยอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
1
พัฒนาระบบ กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย
และดำ�เนินการจัดการสาธารณภัย ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย
และหลังเกิดภัยให้มีมาตรฐานสากล
2
บูรณาการความร่วมมือองค์กรและเครือข่ายด้านการจัดการสาธารณภัย
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
3
พัฒนาระบบ ทรัพยากร และเครือข่ายให้มีความพร้อมและเพียงพอ
ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
4
ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
5
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักให้แก่ทุกภาคส่วน
6
ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและบรรเทาทุกข์ ในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย
พัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
7
ฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยที่ ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยให้กลับสู่
สภาพปกติโดยเร็วและพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม
8
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำ�เนินงานตามแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ
2 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย

ค่านิยมองค์กร
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้นำ�คำ�ว่า “DISASTER”

มาเป็นคำ�หลักในการกำ�หนดค่านิยมองค์กร เพื่อให้บุคลากรทุกระดับใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาตนเอง และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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D edication

การอุทิศตน เสียสละ และมีจิตให้บริการ

Integrit y

การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
และจริยธรรม โดยน้อมนำ�แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ ในการดำ�รงชีวิต

Safet y Mind

การมีจิตมุ่งเน้นความปลอดภัย

Aler t & Agilit y

ความตื่นตัวและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา

Social 		
Responsibilit y

ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลางในการทำ�งาน		

Team Work

การทำ�งานร่วมกันเป็นหมู่ / คณะ โดยใช้การ
สื่อสารอย่างเปิดเผย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ
ที่ดีภายในองค์กร

Ef ficiency

การมุ่งเน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน

Relationship

ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
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ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
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โมเดลการจัดการสาธารณภัย : ปภ. 4.0

จัดการสาธารณภัยเชิงรุก
l

l

l

จัดตั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
โดยรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกัน
มุ่งวางระบบจัดการสาธารณภัยครอบคลุม
ทุกมิติ (ก่อน - ขณะ - หลังเกิดภัย)
เน้นการเตรียมพร้อมรับมือ ป้องกันและ
ลดผลกระทบในช่วงก่อนเกิดภัย

แก้ ไขปัญหาสาธารณภัยเชิงรับ
l

l

l

มุ่งแก้ ไขปัญหาสาธารณภัยในระยะ
เร่งด่วนเฉพาะหน้า
เน้นสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ในเบื้องต้น
ไม่มีหน่วยงานหลักจัดการสาธารณภัย
ของประเทศ

l

พรบ.
ปภ. ปภ.2550 กรอบ
แผน 58
เซนได
ปี

l

l

l

l

l

จัดการสาธารณภัยเชิงบูรณาการ
ตรา พ.ร.บ.ปภ.2550 เป็นกฎหมายหลัก
กำ�หนดกรอบการปฏิบัติที่เป็นเอกภาพ
ปภ.ทำ�หน้าที่เป็นหน่วยงานกลางป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ
กำ�หนดหน่วยงานรับผิดชอบและผู้มีอำ�นาจ
สั่งการแก้ ไขปัญหาสาธารณภัยในทุก
ระดับ
เชื่อมโยงกรอบเซนไดฯ และแผน ปภ.ชาติ
สู่การปฏิบัติ ในระดับพื้นที่

l

จัดการสาธารณภัยอย่างยั่งยืน
ประสานพลัง “ประชารัฐ” ขับเคลื่อน
การจัดการสาธารณภัย
น้อมนำ�แนวพระราชดำ�ริ “เศรษฐกิจ
พอเพียง”และหลักการทรงงาน “เข้าใจ
เข้าถึง พัฒนา” ต่อยอดงานจัดการ
สาธารณภัย 		
นำ�นวัตกรรม เทคโนโลยีและงานวิจัย
เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพการจั ด การ
สาธารณภัยของประเทศ
มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่พร้อมจัดการ
สาธารณภัยทุกรูปแบบ และใช้
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน (Digital
Culture)

“ปภ. สานพลังประชารัฐ ร่วมสร้างประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand)”
4 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ปภ. 4.0 การจัดการสาธารณภัยอย่างยั่งยืน
เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายให้มีภูมิคุ้มกันจากสาธารณภัยในทุกระดับ
l

l

l

ส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีขีดความสามารถในการจัดการภัยพิบัติ
ผลักดัน อปท.สร้างเครือข่ายป้องกันภัยในพื้นที่
พัฒนางานอาสาสมัครป้องกันภัยให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ยกระดับการจัดการสาธารณภัยระหว่างประเทศสู่มาตรฐานสากล
l

l

l

ส่งเสริมบทบาทการป้องกันภัยในภูมิภาคอาเซียนและประชาคมโลกภายใต้กรอบเซนไดฯ
จัดตั้งทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองขนาดกลาง (USAR Team)
วางระบบคลังสิ่งของสำ�รองจ่าย และระบบโลจิสติกส์ ในการช่วยเหลือประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่ประสบภัย

เชื่ อมโยงเทคโนโลยีสู่การวางระบบการจัดการสาธารณภัย
G

IS

l

l

l

l

จัดทำ�ฐานข้อมูลสาธารณภัย และพัฒนาคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติให้มีเอกภาพ
วางระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่แม่นยำ� และเข้าถึงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างรวดเร็ว
นำ�ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ ในการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่
ประสบภัย
ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำ�คัญในการอำ�นวยการ สั่งการ และแก้ ไขปัญหา
สาธารณภัย

ส่งเสริมการนำ�นวัตกรรมเทคโนโลยีและพัฒนางานวิจัยด้านการจัดการสาธารณภัย
l

l

l

ให้ความสำ�คัญกับการคิดค้นนวัตกรรมและแนวคิดในการจัดการสาธารณภัย
นำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ในการพัฒนางานด้านการจัดการสาธารณภัยเชิงสร้างสรรค์
สนับสนุนงานวิจัยที่ต่อยอดการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการสาธารณภัยของประเทศ

สานพลัง “ประชารัฐ” ขับเคลื่อนกลไกการจัดการสาธารณภัย
l

l

l

l

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ ไขปัญหาสาธารณภัย
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมลดความเสี่ยงและจัดการสาธารณภัย
เชื่อมโยงเครือข่ายให้พร้อมรับมือและจัดการสาธารณภัยอย่างเข้มแข็ง		
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เตรียมพร้อมองค์กรรองรับการจัดการสาธารณภัย : ปภ. 4.0
l

l

l

l

ใช้เทคโนโลยี ในการขับเคลื่อนการทำ�งานทั้งระบบ (Digital Culture)
พัฒนาบุคลากรให้ปรับตัวเท่าทันต่อเทคโนโลยี
สร้างองค์กรให้พร้อมรับมือและจัดการสาธารณภัยทุกรูปแบบ
วางแผนรับมือสาธารณภัยเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุมทุกมิติ

“ปภ. สานพลังประชารัฐ ร่วมสร้างประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand)”
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อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายพรพจน์ เพ็ญพาส
รองอธิบดี

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ฝ่ายบริหาร)

นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
รองอธิบดี

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ฝ่ายวิชาการ)
สายด่วนนิรภัย 1784
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นายกอบชัย บุญอรณะ
รองอธิบดี

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ฝ่ายปฏิบัติการ)
ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
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ผู้ตรวจราชการกรม

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

นายเชษฐา โมสิกรัตน์

นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ

นางภัชธนิตา สดุดีพศิน

ผู้ตรวจราชการกรม

ผู้ตรวจราชการกรม

ผู้ตรวจราชการกรม

นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช

นายมาหะมะพีสกรี วาแม

ผู้ตรวจราชการกรม

ผู้ตรวจราชการกรม

8 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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นางจรัส ใยเยื่ อ
ผู้ตรวจราชการกรม

ผู้บริหารส่วนกลาง

นายเชษฐา โมสิกรัตน์

นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ

ผู้อำ�นวยการกองนโยบายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ผู้อำ�นวยการกองมาตรการ
ป้องกันสาธารณภัย

นายโชตินรินทร์ เกิดสม
ผู้อำ�นวยการกองส่งเสริม
การป้องกันสาธารณภัย

ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร
ผู้อำ�นวยการศูนย์อำ�นวยการ             
บรรเทาสาธารณภัย

นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th

นายชยสาร โทณานนท์
ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

นายณัชนนท์ สนประเสริฐ
ผู้อำ�นวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร          
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
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ผู้บริหารส่วนกลาง

นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ

นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์

ผู้อำ�นวยการกองบูรณาการ
ความปลอดภัยทางถนน

ผู้อำ�นวยการ
กองการเจ้าหน้าที่

นายอภิชัย อร่ามศรี

นายคูณ ควรกระโทก

นายพงษ์ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา

เลขานุการกรม

ผู้อำ�นวยการกองคลัง

ผู้อำ�นวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

นางสาวพัชรอร วงศ์กำ�แหง

นายสมชาย ลีหล้าน้อย

ผู้อำ�นวยการกองกฎหมาย

ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

10 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย

ผู้บริหารส่วนกลาง

นางสาววรรณี หงษ์มณี

นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์

ผู้อำ�นวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิจัยและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

นางสาวศิริวรรณ จุลวนิชรัตนา

นายชาสันต์ คงเรือง

นายยุทธ์ พันธ์สีดา

ผู้อำ�นวยการกองเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์

รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

ผู้อำ�นวยการ
กองโรงงานเครื่องจักรกล

นายมาหะมะพีสกรี วาแม
(รก.) ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำ�นวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปภ.
สายด่วนนิรภัย 1784
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นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์
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ต่อต้านการทุจริต
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ผู้อำ�นวยการศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต

นายธนะ พรหมดวง
ผู้อำ�นวยการศูนย์ ปภ.                    
เขต 1 ปทุมธานี

นายเจษฎา วัฒนานุรักษ์
ผู้อำ�นวยการศูนย์ ปภ.                    
เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์
ผู้อำ�นวยการศูนย์ ปภ.                    
เขต 7 สกลนคร

12 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายศุภภิมิตร เปาริก
ผู้อำ�นวยการศูนย์ ปภ.                    
เขต 2 สุพรรณบุรี

นางปิยะฉัตร อินสว่าง
ผู้อำ�นวยการศูนย์ ปภ.                    
เขต 5 นครราชสีมา

นายพิจิตร วัฒนศักดิ์
ผู้อำ�นวยการศูนย์ ปภ.                    
เขต 8 กำ�แพงเพชร
กระทรวงมหาดไทย

นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน
ผู้อำ�นวยการศูนย์ ปภ.                    
เขต 3 ปราจีนบุรี

นายสุเทพ มณีโชติ
ผู้อำ�นวยการศูนย์ ปภ.                    
เขต 6 ขอนแก่น

นายสมภพ สมิตะสิริ
ผู้อำ�นวยการศูนย์ ปภ.                    
เขต 9 พิษณุโลก

ผู้อำ�นวยการศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต

นายคมสัน สุวรรณอัมพา
ผู้อำ�นวยการศูนย์ ปภ.                    
เขต 10 ลำ�ปาง

นายชัยรัตน์ ประเสริฐศรี
ผู้อำ�นวยการศูนย์ ปภ.                    
เขต 13 อุบลราชธานี

นายปรีชา ทองคำ�
ผู้อำ�นวยการศูนย์ ปภ.                    
เขต 16 ชัยนาท
สายด่วนนิรภัย 1784

นายอุดม เพชรคุต

ว่าทีร่ ้อยตรี ตระกูล โทธรรม

ผู้อำ�นวยการศูนย์ ปภ.                    
เขต 11 สุราษฎร์ธานี

ผู้อำ�นวยการศูนย์ ปภ.                    
เขต 12 สงขลา

นายพิทยา กุดหอม

นายไพฑูรย์ นาคแท้

ผู้อำ�นวยการศูนย์ ปภ.                    
เขต 14 อุดรธานี

ผู้อำ�นวยการศูนย์ ปภ.                    
เขต 15 เชียงราย

นางจรัส ใยเยื่ อ

นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์

ผู้อำ�นวยการศูนย์ ปภ.                    
เขต 17 จันทบุรี
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เขต 18 ภูเก็ต
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นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ (ส่วนกลาง)

ว่าง

ว่าง

นักวิเคราะห์ฯ เชี่ยวชาญ                   
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ว่าง
นักวิเคราะห์ฯ เชี่ยวชาญ                   
ศูนย์อำ�นวยการบรรเทาสาธารณภัย

นายสมบัติ ไตรศักดิ์

นักวิเคราะห์ฯ เชี่ยวชาญ                   
กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย

นางศุภราพร จักรมานนท์

รก. นักวิเคราะห์ฯ เชี่ยวชาญ                   
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

ว่าง

นักวิเคราะห์ฯ เชี่ยวชาญ                   
ศูนย์เตือนภัยพิบัติเแห่งชาติ

ว่าง

นักวิเคราะห์ฯ เชี่ยวชาญ                   
สำ�นักช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นักวิเคราะห์ฯ เชี่ยวชาญ                   
ศูนย์ประสานราชการจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ปภ.

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชีย่ วชาญ (ศูนย์ ปภ.เขต)

นายชุมพล พิชญชัย
รก. นักวิเคราะห์ฯ เชี่ยวชาญ                  
ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี

14 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ว่าง
นักวิเคราะห์ฯ เชี่ยวชาญ                  
ศูนย์ ปภ. เขต 2 สุพรรณบุรี
กระทรวงมหาดไทย

ว่าง
นักวิเคราะห์ฯ เชี่ยวชาญ                  
ศูนย์ ปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ (ศูนย์ ปภ.เขต)

ว่าง
นักวิเคราะห์ฯ เชี่ยวชาญ                  
ศูนย์ ปภ. เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์

นายทแกล้ว นุศรีวอ
รก. นักวิเคราะห์ฯ เชี่ยวชาญ                  
ศูนย์ ปภ. เขต 7 สกลนคร

ว่าง
นักวิเคราะห์ฯ เชี่ยวชาญ                  
ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำ�ปาง
สายด่วนนิรภัย 1784

นายชาญชัย อตมศิริกุล
รก. นักวิเคราะห์ฯ เชี่ยวชาญ                  
ศูนย์ ปภ. เขต 5 นครราชสีมา

ว่าง

นักวิเคราะห์ฯ เชี่ยวชาญ                  
ศูนย์ ปภ. เขต 6 ขอนแก่น

นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ

นักวิเคราะห์ฯ เชี่ยวชาญ                  
ศูนย์ ปภ. เขต 8 กำ�แพงเพชร

ว่าง

รก. นักวิเคราะห์ฯ เชี่ยวชาญ                  
ศูนย์ ปภ. เขต 9 พิษณุโลก

ว่าง

นักวิเคราะห์ฯ เชี่ยวชาญ                  
ศูนย์ ปภ. เขต 11 สุราษฎร์ธานี
www.disaster.go.th

ว่าง

นักวิเคราะห์ฯ เชี่ยวชาญ                  
ศูนย์ ปภ. เขต 12 สงขลา
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ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสาธารณภัย

นายสุพร รัตนนาคินทร์

นายอวยชัย อัศวลาภสกุล

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการประสานงาน
สาธารณภัยระหว่างประเทศ

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ                        
ด้านวิศวกรรมโยธา

นางสาวลักขณา มนิมนากร

นายโส เหมกุล

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาองค์กร
และสมรรถนะบุคลากร

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาองค์กร
และสมรรถนะบุคลากร

พลเรือเอก เกาะหลัก เจริญรุกข์

พลเรือตรี ถาวร เจริญดี

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาระบบการเตือนภัย
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเตือนภัย

16 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ                         
ด้านปฏิบัติการเตือนภัย
กระทรวงมหาดไทย

พลอากาศเอก สมนึก สวัสดิ์ถึก
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการสื่อสารและสารสนเทศ
เพื่อการเตือนภัย

หัวหน้าสำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ปภ.จ.)

นายไพศาล ขุนศรี

นางสาววัจนา วัจนคุปต์

นายวิชาญ แท่นหิน

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดกระบี่

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดกาฬสินธุ์

นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม

นายครรชิต คงสมของ

นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดกำ�แพงเพชร

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดขอนแก่น

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดจันทบุรี

นายสัญญา นามี

นายศิวกร บัวป้อง

นางปวีณ์นุช พุ่มพฤกษ์

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดชลบุรี

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดชัยนาท

สายด่วนนิรภัย 1784
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หัวหน้าสำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ปภ.จ.)

นายสมพงษ์ เข็มเหล็ก

นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์

นายสว่าง ม่อมดี

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดชัยภูมิ

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดชุมพร

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดเชียงราย

นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ

นางกุลธารินทร์ โรจนสุรสีห์

นายฐิตนันท์ อุดมสุข

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดตรัง

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดตราด

นายบุญยิ่ง คุ้มสุพรรณ

นางศิรินันท์ มณีโชติ

นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดตาก

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดนครนายก

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดนครปฐม

18 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าสำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ปภ.จ.)

นายเดชา พลกล้า

่ื
นายสุเทพ รนถวิ
ล

นายอุดมพร กาญจน์

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดนครพนม

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดนครราชสีมา

(รกท.) หัวหน้าสำ� นักงาน ปภ.
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายธีรศักดิ์ ทรัพย์ศิริ

นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์

นายเถลิงศักดิ์ ภูวญาณพงศ์

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดนครสวรรค์

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดนนทบุรี

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดนราธิวาส

นายณรงค์ อินโส

นายวิจารณ์ เหล่าธรรมยิ่งยง

นายฉัตรณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดน่าน

(รกท.) หัวหน้าสำ� นักงาน ปภ.
จังหวัดบึงกาฬ

(รกท.) หัวหน้าสำ� นักงาน ปภ.
จังหวัดบุรีรัมย์

สายด่วนนิรภัย 1784
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หัวหน้าสำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ปภ.จ.)

นายประทีป บริบูรณ์รัตน์

นายกิตติกรณ์ เทพอยู่อำ�นวย

นายศิระ ศิริสูงเนิน

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดปทุมธานี

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดปราจีนบุรี

นายอำ�นาจ ผลมาตย์

นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา

นายกร มหาวงศ์นันท์

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดปัตตานี

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(รกท.) หัวหน้าสำ� นักงาน ปภ.
จังหวัดพะเยา

นายสายัน กิจมะโน

นายเชาวลิต นิฒรรัตน์

นางรติรส มีคำ�แหง

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดพังงา

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดพัทลุง

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดพิจิตร

20 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าสำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ปภ.จ.)

นายหรรณพ พุกจันทร์

นายธีระชาติ ไทรทอง

นางสาวกฤตยา เปรมปราโมชย์

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดพิษณุโลก

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดเพชรบุรี

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดเพชรบูรณ์

นายปรีชา ด้วงบุญมา

นายชัยธวัช ศิวบวร

นายพีรพล ยังขาว

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดแพร่

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดภูเก็ต

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดมหาสารคาม

นายสัญญ์ธวัชช์ ริว้ เหลือง

นายเพิ่ มวิทยา กันทะทรง

นายชยุต วงศ์วณิช

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดมุกดาหาร

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดยโสธร
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หัวหน้าสำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ปภ.จ.)

นายกาส เส็นโต๊ะเย็บ

นายสรวุฒิ ปาลวัฒน์

นายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดยะลา

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดร้อยเอ็ด

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดระนอง

นายธนทร ศรีนาค

ว่าง

นายศิริศักดิ์ สกุลโสรัจจะ

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดระยอง

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดราชบุรี

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดลพบุรี

นายสมคิด ผานุการณ์

นายประพันธ์ สนิทมัจโร

นายประมวล ลาภจิตต์

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดลำ�ปาง

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดลำ�พูน

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดเลย

22 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าสำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ปภ.จ.)

ว่าง

นายนิติวัทธน์ นิธินันท์ธาร

นายวสันต์ ไชยทวีวงศ์

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดศรีสะเกษ

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดสกลนคร

(รกท.) หัวหน้าสำ� นักงาน ปภ.
จังหวัดสงขลา

นางสาวสุนารี บุญชุบ

นายอุทัย กันทะวงศ์

นายศุภชัย แสนยุติธรรม

(รกท.) หัวหน้าสำ� นักงาน ปภ.
จังหวัดสตูล

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดสมุทรปราการ

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดสมุทรสงคราม

นายวิทยา จันทน์เสนะ

นายพีระพงศ์ หมื่ นผ่อง

ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์

(รกท.) หัวหน้าสำ� นักงาน ปภ.
จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดสระแก้ว

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดสระบุรี
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หัวหน้าสำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ปภ.จ.)

นายอดิศักดิ์ ไพบูลย์ศิริ

นายเอกกฤต จิตตางกูร

นายเอกภพ จันทร์เพ็ญ

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดสิงห์บุรี

(รกท.) หัวหน้าสำ� นักงาน ปภ.
จังหวัดสุโขทัย

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดสุพรรณบุรี

นายจำ�นง สวัสดิ์วงศ์

นายพรเชษฐ์ แสงทอง

นางสาววรางคนา ศิลปกิจ

(รกท.) หัวหน้าสำ� นักงาน ปภ.
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(รกท.) หัวหน้าสำ� นักงาน ปภ.
จังหวัดสุรินทร์

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดหนองคาย

นายประสิทธิ์ ไชยเวช

นายวินัย อำ�่ รัศมี

นายกฤษฎิ์ พูนเกษม

(รกท.) หัวหน้าสำ� นักงาน ปภ.
จังหวัดหนองบัวลำ�ภู

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดอ่างทอง

(รกท.) หัวหน้าสำ� นักงาน ปภ.
จังหวัดอำ�นาจเจริญ

24 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าสำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ปภ.จ.)

นายธีรภัทธ์ ผิวสวัสธ์

นายณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดอุดรธานี

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดอุตรดิตถ์

นายสันต์ สร้อยแสง

นายสิทธิพล เสงีย่ ม

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดอุทัยธานี

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.
จังหวัดอุบลราชธานี
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ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขต

ว่าง

นายไสว นะธิศรี

นายสายัณห์ กาวีวงค์

ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี

ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่น

ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่

นายอาชวงศ์ สาริพัฒน์

นายบรรจง โพธิวงศ์

ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปราจีนบุรี

ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตพิษณุโลก

นายประทีป บุญสิทธิ์

นายบุญเรือง หลงละลวด

ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตภูเก็ต

ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตสงขลา

26 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย

โครงสร้างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำ�นักผู้ตรวจราชการกรม

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ศูนย์ประสานราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กองโรงงานเครื่องจักรกล
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

สำ�นักงาน
เลขานุการกรม

กองบูรณาการ
ความปลอดภัยทางถนน

กองการเจ้าหน้าที่

ศูนย์อ�ำ นวยการ
บรรเทาสาธารณภัย

กองกฎหมาย

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

กองนโยบายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

สำ�นักช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย

กองคลัง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

กองมาตรการป้องกัน
สาธารณภัย

สำ�นักวิจัยและความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ

ศูนย์เตือนภัยพิบัติ
แห่งชาติ

กองส่งเสริมการป้องกัน
สาธารณภัย

กองเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์

ศูนยป้์ องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1-12
ศูนยป้์ องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13-18

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
(76 จังหวัด)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์
และการจัดการ

ฝ่ายป้องกันและ
ปฏิบัติการ

ฝ่ายสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย

ส่วนราชการตามกฎกระทรวง พ.ศ.2557
ส่วนราชการภายใน
สายด่วนนิรภัย 1784
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การแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศู			
นย์ ปภ.เขต 10 ลำ�ปาง		
แม่ฮ่องสอน			
สาขาฝาง
เชียงใหม่ 			
สาขาฮอด
			
สาขาเชียงดาว
			
สาขาสะเมิง
ลำ�พูน 			
ลำ�ปาง

สาขาเถิน
สาขาวังเหนือ

ศู			
นย์ ปภ.เขต 15 เชียงราย 		
สาขาเชียงของ
เชียงราย			
สาขาเวียงป่าเป้า
พะเยา			
สาขาเชียงกลาง
น่าน			
สาขานาน้อย
แพร่

ศูนย์ ปภ.เขต 14 อุดรธานี
เลย
สาขาด่านซ้าย
หนองบัวลำ�ภู		
หนองคาย		
อุดรธานี 		
บึงกาฬ

ศูนย์ ปภ.เขต 9 พิษณุโลก
สาขาแม่สอด
ตาก
สุโขทัย		
อุตรดิตถ์		
พิษณุโลก สาขานครไทย
เพชรบูรณ์

ศูนย์ ปภ.เขต 8 กำ�แพงเพชร
กำ�แพงเพชร 			
พิจิตร			
า
นครสวรรค์ 		 สาขาตากฟ้
สาขาชุมตาบง
อุทัยธานี
ศูนย์ ปภ.เขต 16 ชัยนาท
ชัยนาท		
ลพบุรี		
สิงห์บุรี 		
อ่างทอง
ศูนย์ ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี 			
กาญจนบุรี
สาขาทองผาภูมิ
นครปฐม			
ราชบุรี
ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี		
สระบุรี 		
พระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานี			
นนทบุรี
ศูนย์ ปภ.เขต 11 สุราษฎร์ธานี
ชุมพร 			
สาขาเกาะสมุย
สาขาท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี 		
สาขาพระแสง
			
			
สาขาทุ่งใหญ่
สาขาพิปูน
นครศรีธรรมราช 		
สาขาสิชล
พัทลุง

ศูนย์ ปภ.เขต 3 ปราจีนบุรี
นครนายก 		
ปราจีนบุรี 		ศูนย์ ปภ.เขต 13 อุบลราชธานี
สระแก้ว		ยโสธร
		
สมุทรปราการ 		อำ�นาจเจริญ 			
ฉะเชิงเทรา อุบลราชธานี 			
ศรีสะเกษ
สาขากันทรลักษ์
ศูนย์ ปภ.เขต 17 จันทบุร		
ี
ชลบุร			
ี
ระยอง 			
จันทบุรี 			
ศูนย์ ปภ.เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์
ตราด
สมุทรสาคร 			ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา
สมุทรสงคราม			
เพชรบุรี			สตูล 		 สาขาระโนด
สงขลา
ประจวบคีรีขันธ์
สาขาเทพา
ปัตตานี		
ยะลา 		
นราธิวาส

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
18 ศูนย์ฯ เขต		

ศูนย์ ปภ.เขต 18 ภูเก็ต		
ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง

28 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น
สาขาชุมแพ
ขอนแก่น 			
สาขาพล
กาฬสินธุ์
สาขากุฉินารายณ์
มหาสารคาม			
ร้อยเอ็ด
ศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร
สกลนคร 			
นครพนม			
มุกดาหาร
ศูนย์ ปภ.เขต 5 นครราชสีมา
ชัยภูมิ 		
มพวง
นครราชสีมา สาขาชุ
สาขาปากช่อง
บุรีรัมย์		
สุรินทร์

กระทรวงมหาดไทย

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด 76 จังหวัด
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขา 30 สาขา ใน 16 จังหวัด

ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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สำ�นักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2222-1141-55
เว็บไซต์ : www.minister.moi.go.th E-mail : MOIO100@moi.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล

โทรสาร

องค์การ ฯ

ภายใน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

0-2224-6320
0-2224-6341

50004-5

0-2226-4371

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

0-2226-0192
0-2226-0197

50051-3

		
0-2221-9091

0-2226-0194

50045-6

0-2225-6188

0-2221-4201

50031

		
0-2221-4201

0-2226-0197

50051-3

0-2224-9897

50012

0-2226-4998

50051

0-2221-9091

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
นายสุธี มากบุญ

ผู้ช่วยรัฐมนตรี			
ประจำ�กระทรวงมหาดไทย

พลตำ�รวจโท ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ		
กระทรวงมหาดไทย 		
นายอนุชา โมกขะเวส

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ		
กระทรวงมหาดไทย
นายศิวะ แสงมณี

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ		
กระทรวงมหาดไทย		
		

พลตำ�รวจตรี ธารา ปุณศรี

0-2226-5888

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 			
นายจาดุร อภิชาตบุตร

30 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0-2226-0192

กระทรวงมหาดไทย

สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2222-1141-55
เว็บไซต์ : www.moi.go.th Email : webteam@moi.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน
องค์การฯ

สื่อสาร
สป.

โทรสาร

โทรศัพท์
เคลื่อนที่

0-2226-4372

50200

0-2221-0823

08-1848-1668

0-2226-4372-3 50200-3 0-2226-1966

08-1805-8262

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายกฤษฎา บุญราช
เลขานุการ		
นายชูชาติ จั่นทอง

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

(หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชน		
และส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)		

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ

0-2225-4664

50215

0-2221-1887

08-9897-9286

นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์

0-2221-1887

50215-6 0-2221-1887

08-3565-0999

นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ

0-2222-4821

50235-6 0-2225-9199

08-1374-9119

นายรอมดอน หะยีอาเว

0-2221-4821

50235-6 0-2225-9199

08-4856-2749

นายชยพล ธิติศักดิ์		

0-2221-1131

50225

0-2221-1131

08-9203-1905

นายชวิศ ป้องขันธ์

0-2221-1131

50225-6 0-2221-1131

09-5601-4173

นายประยูร รัตนเสนีย์

0-2221-1132

50220

0-2221-6851

08-1820-4153

นายถวัลย์ เพชรสุข

0-2221-1132

50220-1

0-2221-6851

08-7819-7159

เลขานุการ 		

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

(ด้านบริหาร)		

เลขานุการ 		

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

(หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัย		
และพัฒนาเมือง)		

เลขานุการ 		
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการ
ความมั่นคงภายใน)		

เลขานุการ 		
สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th
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กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3/12 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0-2637-3000 สายด่วนนิรภัย 1784
สื่อสาร สป. 55050-58 เว็บไซต์ : www.disaster.go.th

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
อธิบดีกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

เลขานุการ		
นางสาวอนงค์ณภัษ บุญลาภ
นายเจริญ รัตนบรรณสกุล
นายกร พันธุเสน		
นายปิยะพงษ์ ปลื้มใจ		
นางสาวอาทิตา ชุ่มใจ

รองอธิบดีกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
นายพรพจน์ เพ็ญพาส

เลขานุการ		

นายนิรุทธ์ สาธุวงษ์		
นางสาวกมลชนก เจียรวิวัฒนวงศ์
นางสาวอรุณวดี บัณฑิต

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน
องค์การฯ

สาร
ภายใน สื่อสป.

โทรสาร

โทรศัพท์
เคลื่อนที่

0-2637-3110

3110 55040 0-2637-3111

08-1174-3940

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

3112
3111
3111
3111
3111

08-1924-9313
09-0982-7001
08-9968-7225
08-4051-9392
09-0993-2968

0-2637-3333

3333 55042 0-2241-4819 08-5485-1509

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

3331 55042 0-2241-4819 08-9969-6820
3334 55042 0-2241-4819 08-4874-7375
3332 55042 0-2241-4819 08-4874-7376

32 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย

55040
55040
55040
55040
55040

0-2243-2211
0-2243-2211
0-2243-2211
0-2243-2211
0-2243-2211

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3/12 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0-2637-3000 สายด่วนนิรภัย 1784
สื่อสาร สป. 55050-58 เว็บไซต์ : www.disaster.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล

องค์การฯ

รองอธิบดีกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์

สาร
ภายใน สื่อสป.

โทรสาร

โทรศัพท์
เคลื่อนที่

0-2637-3222

3222 55043 0-243-3511

08-1921-7456

0-2637-3221
0-2637-3223
0-2637-3220

3221 55043 0-243-3511
3223 55043 0-243-3511
3220 55043 0-243-3511

08-9968-7223
08-0696-0191
08-1860-7721

0-2637-3444

3444 55041 0-2637-3443 08-1174-3889

นางสาววิยดา โสภณ
0-2637-3440
			0-2637-3442
นายธราดล มินวงษ์ 		
0-2637-3441
นางสาวลักษณียา มณีโรจน์ 0-2637-3443

3440 55041 0-2637-3443 08-9969-6817
3442
3441 55041 0-2637-3443 08-9969-6818
3441 55041 0-2637-3443
-

เลขานุการ		
นายศราวุธ พันธุ์สังวร
นางสาววิภาวดี อุตมินทร์
นายหนึ่งสยาม มีแสงเพ็ชร์

รองอธิบดีกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
นายกอบชัย บุญอรณะ

เลขานุการ		

สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th
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กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3/12 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0-2637-3000 สายด่วนนิรภัย 1784
สื่อสาร สป. 55050-58 เว็บไซต์ : www.disaster.go.th

ชื่อ-สกุล
นายสุพร รัตนนาคินทร์
			
นายอวยชัย อัศวลาภสกุล
นางสาวลักขณา มนิมนากร
			
นายโส เหมกุล

ตำ�แหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสาธารณภัย
• ด้านการประสานงาน		

สาธารณภัยระหว่างประเทศ		
• ด้านวิศวกรรมโยธา

ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณภัย
• ด้านการพัฒนาองค์กรและ
สมรรถนะบุคลากร		
• ด้านการพัฒนาองค์กรและ
สมรรถนะบุคลากร

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเตือนภัย

พลเรือเอก เกาะหลัก เจริญรุกข์		
• ด้านการพัฒนาระบบการเตือนภัย
				
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
			
เตือนภัย			
พลเรือตรี ถาวร เจริญดี
• ด้านปฏิบัติการเตือนภัย 		
พลอากาศเอก สมนึก สวัสดิ์ถึก
• ด้านการสื่อสารและสารสนเทศ
เพื่อการเตือนภัย

34 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์เคลื่อนที่
09-1009-5229
		
08-1878-1388
08-9035-4639
		
09-3581-6332

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

สำ�นักผู้ตรวจราชการกรม
โทรศัพท์ 0-2241-7464
โทรสาร 0-2241-7464
E-mail : ddpm0639@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล

องค์การ ฯ

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม 		
นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์

ผู้ตรวจราชการกรม 		
นายเชษฐา โมสิกรัตน์ 		
นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ 		
นางภัชธนิตา สดุดีพศิน 		
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช 		
นายมาหะมะพีสกรี วาแม 		
นางจรัส ใยเยื่อ

ส่วนสนับสนุนการตรวจราชการ
นางปิยารัตน์ นิจถาวร

สายด่วนนิรภัย 1784

ภายใน

0-2637-3201

3201

0-2241-7464
0-2241-7464
0-2241-7464
0-2241-7464
0-2241-7464
0-2241-7464

-

0-2637-3202

3202

www.disaster.go.th

โทรศัพท์เคลื่อนที่
		
08-1174-3898
08-5485-1508
08-1174-3931
09-8258-3010
08-9813-4557
09-3745-9716
08-9920-1649
		
08-9969-2961

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
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สำ�นักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท์ 0-2637-3121-2, 0-2637-3127, 0-2637-3131-2
โทรสาร 0-2243-0031
E-mail : secretariat@disaster.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล

โทรศัพท์เคลื่อนที่

องค์การ ฯ

ภายใน

0-2637-3133

3133

		
08-9969-2937

0-2637-3134

3134

		
08-1174-3914

0-2637-3127

3127

08-9969-6819

นางสาวพิญญานันท์ วิริยกมลพร

0-2637-3121

3121

08-3055-5789

งานบริหารทั่วไป			

0-2637-3131
0-2637-3132

3131
3132

-

เลขานุการกรม 			
นายอภิชัย อร่ามศรี

ฝ่ายสารบรรณ

		

นางเบญจวรรณ กนกวารี

ฝ่ายช่วยอำ�นวยการ			
นางคัชรินทร์ ศรีปัญญา

ส่วนกิจการพิเศษและตรวจราชการ
-

36 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย

กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์ 0-2637-3301-26
โทรสาร 0-2243-2204, 0-2243-2178
E-Mail : policy@disaster.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้อำ�นวยการกองนโยบายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย			
นายเชษฐา โมสิกรัตน์

นักวิเคราะห์ฯ เชี่ยวชาญ 		
ว่าง

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการ		
ด้านสาธารณภัย			
นางนุชนาถ ประสพทรัพย์

ส่วนนโยบายภัยธรรมชาติ 		
นางสาวฉัตราภรณ์ แก้วยนต์

ส่วนนโยบายภัยจากมนุษย์และความมั่นคง
นางมณีรัตน์ อดุลยประภากร

ส่วนยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นายณัฐวรรธน์ พรรังสรรค์

ส่วนติดตามและประเมินผล
นางศิริอร นันตติกูล

ฝ่ายบริหารทั่วไป

		

นางสาวนันทนิตย์ ศรีจันทร์

สายด่วนนิรภัย 1784

โทรศัพท์เคลื่อนที่

องค์การ ฯ

ภายใน

0-2637-3299

3299

08-5485-1508

0-2243-4081

3298

		
-

0-2637-3328

3328

		
08-1868-5203

0-2637-3304

3304

08-9202-8061

0-2637-3321

3321

		
08-1174-3907

0-2243-3320

3320

08-7588-2881

0-2637-3315

3315

08-4874-1598

0-2637-3301

3301

08-1174-3890

www.disaster.go.th
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กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย
โทรศัพท์ 0-2637-3350
โทรสาร 0-2243-2212, 0-2243-2209, 0-2241-7477
E-Mail : measures@disaster.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้อำ�นวยการกองมาตรการป้องกัน
สาธารณภัย			
นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ

นักวิเคราะห์ฯ เชี่ยวชาญ
ว่าง

ส่วนมาตรฐานความปลอดภัย
นายมนต์ชัย มโนสมุทร

ส่วนป้องกันและลดผลกระทบ		
นายวิชิต ชื่นชวนสังคม

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลสาธารณภัย
นายสมเชษฐ กองเขน

ฝ่ายบริหารทั่วไป 			
นายพิสุทธิ์ อนุรัตน์

38 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทรศัพท์เคลื่อนที่

องค์การ ฯ

ภายใน

0-2637-3351

3351

0-2637-3382

3382

-

0-2637-3388

3388

08-9969-2946

0-2637-3681

3681

08-9798-6595

0-2637-3361

3361

		
08-9969-2945

0-2637-3353

3350

08-4874-7385

กระทรวงมหาดไทย

		
08-1174-3931

กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย
โทรศัพท์ 0-2243-4257, 0-2243-2218, 0-2243-2203, 0-2241-7481-2
โทรสาร 0-2243-4257, 0-2243-2218, 0-2241-7481-2
E-mail : promotion@disaster.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้อำ�นวยการกองส่งเสริมป้องกัน
สาธารณภัย			
นายโชตินรินทร์ เกิดสม

รก. นักวิเคราะห์ฯ เชี่ยวชาญ
นายสมบัติ ไตรศักดิ์

ส่วนสนับสนุนการมีส่วนร่วม		
นางอมรทิพย์ ภาคสุชน

ส่วนกิจการอาสาสมัคร 		
นางสาววิไลรัตน์ เคหะเสถียร

ส่วนพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
นางรัตนา ศิริพานิช

ฝ่ายบริหารทั่วไป			
นางมนัสนันท์ จรัสเลิศสิริ

สายด่วนนิรภัย 1784

โทรศัพท์เคลื่อนที่

องค์การ ฯ

ภายใน

0-2244-8131

3400

08-4387-0641

0-2637-3402

3402

		
08-1701-4878

0-2241-7481-2

3408

08-9969-2960

0-2243-4257

3425

09-6998-9655

0-2637-3418

3418

		
08-1174-3915

0-2243-2203

3404

08-1174-3929
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ศูนย์อำ�นวยการบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์ 0-2241-1342, 0-2637-3550
โทรสาร 0-2241-1342, 0-2241-7458, 0-2637-3590
E-mail : paladtai.office@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้อำ�นวยการศูนย์อำ�นวยการ		
บรรเทาสาธารณภัย			
ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร

นักวิเคราะห์ฯ เชี่ยวชาญ
ว่าง

ส่วนอำ�นวยการ

นายธนบดี ครองยุติ

		

ส่วนวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์
นายกิตติศักดิ์ บริบูรณ์เกษตร

ส่วนปฏิบัติการ 			
นายณรงค์พันธ์ แจ่มจันทร์

ภายใน

0-2637-3550

3550

0-2637-3052

3052

-

0-2637-3559

3559

08-5308-2858

0-2637-3573

3573

08-1174-3900

0-2637-3581

3581

		
08-9969-6785

0-2637-3567

3567

		
08-9969-6784

0-2637-3599

3599

08-1174-3925

0-2637-3810

3810

08-8340-0189

0-2637-3553

3553

08-1908-2651

ส่วนกองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 			
นางสาวอังศุมาลิน อังศุสิงห์

ส่วนการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายมานพ อักษรพิมพ์

ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย

		
นางสาวสุพรรณี สุขสมบูรณ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

			
นางอาภรณ์ กิมะวณิชย์

40 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทรศัพท์เคลื่อนที่

องค์การ ฯ

กระทรวงมหาดไทย

		
08-1174-3920

ศูนย์เตือนภัยพิบัติเแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0-2637-3804-5
โทรสาร 0-2241-1342
E-mail : ndwc.go.th@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้อำ�นวยการ			
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ		
นายชยสาร โทณานนท์

นักวิเคราะห์ฯ เชี่ยวชาญ
นางศุภราพร จักรมานนท์

กลุ่มงานแผนการเตือนภัย

ร้อยตำ�รวจเอก ตนุพล พันธ์สวัสดิ์

กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่		
นายชัยโจรน์ จิรพัฒนเกียรติ

กลุ่มงานวิชาการและพัฒนาระบบเตือนภัย
นายธนนนัตถ์ เจริญวิมลนรกูล

กลุ่มงานบริหารจัดการระบบเตือนภัย
นายพลภัทร เอกธนาพงศกร

สายด่วนนิรภัย 1784

โทรศัพท์เคลื่อนที่

องค์การ ฯ

ภายใน

0-2637-3804

3805

		
08-1732-5191

0-2637-3804

3805

08-9926-9922

0-2637-3804

3805

09-4891-6666

0-2399-0882

306

08-1859-0408

0-2399-0882

306

08-1732-5192

0-2399-0882

106

06-1410-4561
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สำ�นักช่วยเหลือผู้ประสบภัย
โทรศัพท์ 0-2637-3503-05
โทรสาร 0-2243-2195

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้อำ�นวยการสำ�นักช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์

นักวิเคราะห์ฯ เชี่ยวชาญ
ว่าง

ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยภูมิภาค
นางสาวกันนิดา ทรรศนียวนิช

ภายใน

0-2637-3501

3500

06-3269-7347

-

-

-

0-2637-3511

3511

		
08-4874-7387

0-2637-3518

3518

08-1843-5905
08-9969-2939

0-2637-3524

3524

08-1173-0169

0-2637-3514

3514

08-5064-2883

0-2637-3503

3503

08-9992-0991

ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต
กรุงเทพมหานคร 			
นางกานดา จันทวัฒน์

ส่วนตรวจสอบเงินช่วยเหลือ		
ว่าง

ส่วนสนับสนุนและการบริการ			
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายพลาทิจศักดิ์ อักษรนิตย์

ฝ่ายบริหารทั่วไป 			
นางณัฐปาลิน เทียมเพ็ง

42 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทรศัพท์เคลื่อนที่

องค์การ ฯ

กระทรวงมหาดไทย

สำ�นักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
โทรศัพท์ 0-2637-3650
โทรสาร 0-2243-5279, 0-2243-2199
E-mail : foreign_dpm@yahoo.com

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล

ภายใน

0-2243-3518

3651

		
08-1812-1520

0-2637-3652

3652

08-4874-7383

0-2637-3654

3654

08-9969-2931

0-2637-3650

3650

08-4874-7384

ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิจัยและ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ			
นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์

ส่วนวิจัยและพัฒนา 		
นางสาวจันทร์สิมา แสงสุริยา

ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ
นายอารุณ ปินตา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวรัตนา ตรีรัตนธรรม

สายด่วนนิรภัย 1784

โทรศัพท์เคลื่อนที่

องค์การ ฯ
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กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน
โทรศัพท์ 0-2637-3702
โทรสาร 0-2241-4756
E-mail : buranakan13@hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้อำ�นวยการกองบูรณาการ 		
ความปลอดภัยทางถนน		
นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ

ส่วนประสานความร่วมมือ		
ความปลอดภัยทางถนน		
นางนันทรัตน์ ธัญญพืช

ส่วนนโยบายและประเมินผล		
ความปลอดภัยทางถนน		
นางสุดารัตน์ สุขโหตุ

ส่วนวิเคราะห์และพัฒนา		
ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน		
นางศิริบูรณ์ สุขพัฒน์ธี

ฝ่ายบริหารทั่วไป			
นายปวริศร์ สาฉลาด

44 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

องค์การ ฯ

ภายใน

0-2637-3701

3701

08-1174-3921

0-2637-3706

3706

		
08-4874-7378

0-2637-3715

3715

		
08-4874-7380

0-2637-3712

3712

		
08-0225-1476

0-2637-3702

3702

08-1174-3910

กระทรวงมหาดไทย

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-2637-3152-69
โทรสาร 0-2243-2202, 0-2243-2205
E-mail : personnel.ddpm@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้อำ�นวยการกองการเจ้าหน้าที่
นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์

ส่วนอัตรากำ�ลังและระบบงาน
นายพงศ์ณวรรธน์ ศรีเพ็ชร

ส่วนสรรหาบรรจุแต่งตั้ง
นางสาวชาลินี รุ่งเร่

ส่วนทะเบียนประวัติและสิทธิประโยชน์
นางสาวปรารีย์ ยอดมณี

ส่วนวินัย 				
นายศักดาวุธ คันธวงษ์

ส่วนสวัสดิการ 			
นายบุญเลิศ ยังเจริญพร

ฝ่ายบริหารทั่วไป 			
นางสาวจันทร์เพ็ญ สุนทรเกตุ

การฌาปนกิจสงเคราะห์ ปภ. 		
นายบุญเลิศ ยังเจริญพร

สายด่วนนิรภัย 1784

โทรศัพท์เคลื่อนที่

องค์การ ฯ

ภายใน

0-2637-3150

3150

		
08-1812-1520

0-2637-3164

3164

08-4874-7362

0-2637-3155

3155

08-4874-7370

0-2637-3158

3158

08-4874-7371

0-2637-3154

3154

		
08-4874-7357

0-2637-3161

3161

08-4874-7359

0-2637-3152

3152

08-4874-7360

0-2637-3162

3162

08-4874-7359
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กองคลัง
โทรศัพท์ 0-2637-3232
โทรสาร 0-2637-3237, 0-2637-3247, 0-2241-7468, 0-2241- 0444

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้อำ�นวยการกองคลัง		
นายคูณ ควรกระโทก

ส่วนการพัสดุและจัดซื้อ
นางอุษชา ศีลธร

ฝ่ายบัญชี 			
นางศุภรัสมิ์ ใจบางยาง

ฝ่ายการเงิน 			
นางขนิษฐา แพรสุวัฒน์ศิลป์

ฝ่ายยานพาหนะและอาคารสถานที่
นายธนรักข์ สึกขุนทด

ฝ่ายบริหารทั่วไป 			
นางสาวรัตนา เพ็ชรไชย

46 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทรศัพท์เคลื่อนที่

องค์การ ฯ

ภายใน

0-2637-3250

3250

		
08-9969-2933

0-2637-3253

3253

08-9969-2954

0-2637-3242

3242

08-9969-2957

0-2637-3234

3234

08-4874-7369

0-2637-3262

3262

		
08-1174-3885

0-2637-3232

3232

08-1174-3938

กระทรวงมหาดไทย

กองกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2637-3366
โทรสาร 0-2243-0029

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้อำ�นวยการกองกฏหมาย 		
นางสาวพัชรอร วงศ์กำ�แหง

ส่วนคดีและนิติกรรมสัญญา 1
นางสาวณฐธนา คงรัตนชาติ

ส่วนคดีและนิติกรรมสัญญา 2
นางกัลยาณี บุญธรรม

ส่วนพัฒนากฎหมายและให้คำ�ปรึกษา
นายปกรณ์ กิจพิทักษ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป 			
นางอัจฉรา บัวมาศ

สายด่วนนิรภัย 1784

โทรศัพท์เคลื่อนที่

องค์การ ฯ

ภายใน

0-2637-3367

3367

		
08-9968-7216

0-2637-3368

3368

08-1174-3932

0-2637-3374

3374

08-1174-3913

0-2637-3375

3375

08-4874-7367

3366

		
08-1564-9895

0-2637-3366
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กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0-2243-2200, 0-2243-0674
โทรสาร 0-2243-2200, 0-2243-6622, 0-2243-0674
E-mail : publicdpm@yahoo.com, publicdpm@hotmail.com,
prddpm.news.gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้อำ�นวยการกองเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์			
นางสาวศิริวรรณ จุลวนิชรัตนา

ฝ่ายวิชาการและแผน
ว่าง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 			
ว่าง

ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์และสิ่งพิมพ์
นายเติมศักดิ์ กังวล

ฝ่ายบริหารทั่วไป			

นางเบญจวรรณ ชยางกูร ณ อยุธยา

48 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทรศัพท์เคลื่อนที่

องค์การ ฯ

ภายใน

0-2637-3450

3450

08-1856-9774
08-9969-6780

-

-

-

0-2637-3453

3453

-

0-2637-3458

3458

08-9969-2941

0-2637-3468

3468

09-4945-3914

กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
โทรศัพท์ 0-2637-3600-16
โทรสาร 0-2243-7562, 0-2241-4403
E-mail : itc@disaster.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล

องค์การ ฯ

ภายใน

ผู้อำ�นวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 				
นายพงษ์ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา

3601

		
08-9920-1648

0-2637-3604

3604

		
-

0-2637-3607

3607

08-1848-7661

0-2637-3610

3610

-

0-2637-3616

3616

08-9968-1231

0-2637-3602

3602

08-4874-7381

0-2637-3601

ส่วนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 				
ว่าง

ส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
นายธณัฐ สุขรมย์

ส่วนระบบสื่อสารและโทรคมนาคม
ว่าง

ฝ่ายปฏิบัติการซ่อมบำ�รุง
นายณัฐกฤต พรหมทอง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางกาญจนา นิ่มทิม

สายด่วนนิรภัย 1784

โทรศัพท์เคลื่อนที่

www.disaster.go.th
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กลุ่มตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2243-2182
E-mail : auditdpm@hotmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้อำ�นวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาววรรณี หงษ์มณี

สาย 1 			
นางสาวรัตนา บุปผาพ่วง

สาย 2				
นางสุภาวดี สุธานนท์

สาย 3				
นางสุดสงวน แซ่ตั้ง

สาย 4				
นางลักษณา หัตถกิจ

สาย 5				
นางขวัญชนก รัศมีฉาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป 			
นางจิตตรา ธนศิววุฒิ

50 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทรศัพท์เคลื่อนที่

องค์การ ฯ

ภายใน

0-2637-3480

3480

		
08-4874-7372

0-2637-3482

3482

09-6659-6181

0-2637-3483

3483

08-4874-7365

0-2637-3488

3488

08-1174-3879

0-2637-3485

3485

		
08-4874-7364

0-2637-3484

3484

08-4874-7363

0-2637-3481

3481

08-5321-5998

กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0-2637-3100
โทรสาร 0-2241-7469
E-mail : develop.ddpm@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นายสมชาย ลีหล้าน้อย

ฝ่ายกำ�กับและประเมินผล

นางสาวมนัสฐนันท์ มงคลร้อย

งานพัฒนาโครงสร้าง
ว่าง

งานแผนนวัตกรรมและระบบงาน
นางประภัสสร นิลโชติ

ภายใน

0-2637-3101

3101

		
08-1174-3905

0-2637-3102

3102

08-9767-6339

0-2637-3105

3105

-

0-2637-3104

3104

08-3139-6446

งานคำ�รับรองการปฎิบัติราชการ
ว่าง

งานธุรการ 			
ว่าง

สายด่วนนิรภัย 1784

โทรศัพท์เคลื่อนที่

องค์การ ฯ

www.disaster.go.th

-

-

		
-

-

-

		
-
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กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
โทรศัพท์ 0-2637-3020-2
โทรสาร 0-2637-3022
E-mail : kj.ddpm@hotmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

นายชาสันต์ คงเรือง 			
				
นายวีรพงศ์ ทองศรีนุ่น 		
นางสาววาริกา ริ้วเหลือง 		
นางสาวอาทิตยา สุขปัญญา

52 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การ ฯ

ภายใน

0-2637-3021

3021

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

3021
3020
3020

กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์เคลื่อนที่
08-9202-9305
08-9799-0666
08-9048-7297
08-8941-5455
08-1808-3541

กองโรงงานเครื่ องจักรกล
1357 ถนนสุรนารายณ์ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4424-6989 โทรสาร 0-4495-6224
E-mail : equip@disaster.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้อำ�นวยการกองโรงงานเครื่องจักรกล
นายยุทธ์ พันธ์สีดา

ฝ่ายวางแผนและควบคุมคุณภาพ
นายอนุรักษ์ บุญยิ่ง

ฝ่ายโรงงานซ่อม

นายชัยพงษ์ อนุวัฒน์

		

ฝ่ายโรงงานผลิต		
นายอำ�นวย ทองบ่อ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

		

นายคณิศร โชปัญญา

สายด่วนนิรภัย 1784

โทรศัพท์เคลื่อนที่

องค์การ ฯ

ภายใน

0-4424-6989

4524

		
08-9968-7221

0-4424-6989

4525

08-9285-5577

0-4424-6989

4527

08-1879-9665

0-4424-6989

4529

08-1966-2406

4526

		
08-1264-7173

0-4424-6989

www.disaster.go.th
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สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
94 หมู่ที่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำ�บลบางพูน อำ�เภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2567-0769 โทรสาร 0-2959-6641
E-mail : dpma1211@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้อำ�นวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายณัชนนท์ สนประเสริฐ

ส่วนอำ�นวยการ

		

นางสาวจันทิมา มณเฑียร

ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล			
นางสุมิตร นาแสวง

ส่วนวิชาการและส่งเสริมการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล			
นางสาวเภารำ�ไพ จรรยา

54 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทรศัพท์เคลื่อนที่

องค์การ ฯ

ภายใน

0-2567-0769

1911

		
08-1701-4874

0-2567-0769

1941

08-9688-9762

0-2567-0769

1921

09-4407-3773

0-2637-3397

3395

08-9968-7226

กระทรวงมหาดไทย

วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี
94 หมู่ที่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำ�บลบางพูน อำ�เภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2567-0770-1 โทรสาร 0-2959-5126, 0-2959-5681
E-mail : ddpmprain1@gmail.com, ddpmtraining@hotmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล

องค์การ ฯ

ภายใน

ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี 		
ว่าง

0-2567-0769

1931

โทรศัพท์เคลื่อนที่
		
08-4874-7347

วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่น
294 หมู่ที่ 14 ตำ�บลศิลา อำ�เภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4365-5844 โทรสาร 0-4346-5711 E-mail : kkdpma@hotmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล

องค์การ ฯ

ภายใน

ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่น 		0-4346-5844
นายไสว นะธิศรี

0-4345-5711

-

โทรศัพท์เคลื่อนที่
		
08-4874-7350

วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่
118/4 ถนนอนุสาวรีย์สิงห์ ตำ�บลช้างเผือก อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0-5322-2798, 0-5340-8845 โทรสาร 0-5322-2798
สื่อสาร สป. 25603 E-mail : campus2548@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล

องค์การ ฯ

ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่
นายสายัณห์ กาวีวงค์
สายด่วนนิรภัย 1784

ภายใน

0-5322-2798
0-5340-8845

www.disaster.go.th

-

โทรศัพท์เคลื่อนที่
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วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปราจีนบุรี
76 หมู่ที่ 5 ตำ�บลคำ�โตนด อำ�เภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3729-1762, 0-3729-1748

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล

องค์การ ฯ

ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปราจีนบุรี
นายอาชวงศ์ สาริพัฒน์

0-3729-1762
0-3729-1748

ภายใน
-

โทรศัพท์เคลื่อนที่
		
08-4874-7352

วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตพิษณุโลก
10 หมู่ที่ 9 ตำ�บลวังทอง อำ�เภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5531-2922, 0-5531-2628
E-mail : jong2511@hotmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตพิษณุโลก
นายบรรจง โพธิวงค์

องค์การ ฯ

ภายใน

0-5531-2922
0-5531-2628

-

โทรศัพท์เคลื่อนที่
		
08-4874-7355

วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตภูเก็ต
129/1 หมู่ที่ 4 ตำ�บลศรีสุนทร อำ�เภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ 0-7651-0299 โทรสาร 0-7651-0297 E-mail : PK-DPMA@hotmail.co.th

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน
องค์การ ฯ

ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตภูเก็ต 		
นายประทีป บุญสิทธิ์

56 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0-7651-0299

กระทรวงมหาดไทย

ภายใน
-

โทรศัพท์เคลื่อนที่
		
08-4874-7354

วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตสงขลา
96 หมู่ที่ 6 ถนนทุ่งควนจีน ตำ�บลควนลัง อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7425-1286, 0-7425-0121 โทรสาร 0-7425-1286
E-mail : ruanglaluad5@hotmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล

องค์การ ฯ

ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตสงขลา
นายบุญเรือง หลงละลวด

ภายใน

0-7425-1286

-

โทรศัพท์เคลื่อนที่
		
08-4874-7353

ศูนย์ประสานราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
60 ถนนสุขยางค์ ตำ�บลสะเตง อำ�เภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ 0-7320-3882

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
(รก.) ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำ�นวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปภ.
นายมาหะมะพีสกรี วาแม

สายด่วนนิรภัย 1784

องค์การ ฯ

ภายใน

0-7320-3882

-

www.disaster.go.th

โทรศัพท์เคลื่อนที่
		
09-3745-9716
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สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. จำ�กัด
3/12 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0-2243-0509-10, 0-2668-9229 โทรสาร 0-2668-9230

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล

โทรศัพท์เคลื่อนที่

องค์การ ฯ

ภายใน

0-2637-3694

3694

		
08-7338-4439

0-2637-3695

3695

		
08-9684-8799

นายนิรันดร์ กากแก้ว

0-2637-3691

3691

08-1581-6522

ฝ่ายทะเบียนหุ้นและเงินกู้

0-2637-3692
0-2637-3696

3692
3696

09-2263-2436

0-2637-3693

3693

09-2263-2436

0-2637-3693

3693

		
09-9415-0139

0-2637-3690

3690

		
09-2263-2436

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.จำ�กัด
นางสาวสิริลักษณ์ จงเสถียร

ผู้ช่วยผู้จัดการ 			
นางสาวปรีญา คูคงเจริญศักดิ์

ฝ่ายประมวลผล 		
นางณัฐชนัญ เวิ่นทอง

ฝ่ายการเงิน 			
นางสุภาวดี อัศวสันติชัย

ฝ่ายบัญชี 			
นางสาวศิวพร ศรีธนะดิลก

ฝ่ายบริหารทั่วไป 			
นางภูษณิศา เกิดสนอง

58 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
18 ศูนย์ฯ เขต

สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th
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ศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี
88 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต - ปทุมธานี ตำ�บลบ้านกลาง อำ�เภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2567-2573, 0-2567-5917, 0-2567- 4166, 0-2567-5915, 0-2567-4180
โทรสาร 0-2567-2572, 0-2567-5917, 0-2567-5919, 0-2567-4180
E-mail : ddpmrc1@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล

องค์การ

ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี			
นายธนะ พรหมดวง

รก. นักวิเคราะห์ฯ เชี่ยวชาญ
นายชุมพล พิชญชัย

ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายปภินวิช ละอองแก้ว

ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ		
นายวิทยา ประภัสสร

ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย
นายปรีเวช กัวหา

ส่วนฝึกอบรม 			
นางขวัญใจ ต้องกระโทก

ฝ่ายบริหารทั่วไป

		

นางนางกัณฑนา นิลกำ�แหง

60 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภายใน

โทรศัพท์เคลื่อนที่
		
08-1701-4858
08-9401-1911

0-2567-5917

4111

0-2567-4166

-

09-8258-2756

0-2567-5917

4141

08-9968-7158

0-2567-4166

4131

08-9968-7155

0-2567-5919

4151

		
08-9968-7156

0-2567-4180

4131

08-9968-7154

0-2567-5917

4110

08-9968-7153

กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 2 สุพรรณบุรี
8 หมู่ที่ 4 ตำ�บลรั้วใหญ่ อำ�เภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 0-3555-5651-2, 0-3554-5462, 0-3554-5464
โทรสาร 0-3554-5463, 0-3555-5297
E-mail : dpmrc2@disaster.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์ ปภ. เขต 2 สุพรรณบุรี
นายศุภภิมิตร เปาริก

นักวิเคราะห์ฯ เชี่ยวชาญ 		
ว่าง

ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายชัยธรณ์ บุญมาเจริญวงษ์

ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ 		
นายสมนึก พันธ์ุมาดี

ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย 		
นายสุพจน์ แย้มพราหม

ส่วนฝึกอบรม

		

ฝ่ายบริหารทั่วไป

		

นางสาวอภิญญา ตันสุวัฒน์
นางนันทวัน ดีลี

สายด่วนนิรภัย 1784

โทรศัพท์เคลื่อนที่

องค์การ

ภายใน

0-3554-5462

4211

0-3554-5462

-

0-3554-5462

4243

08-9968-7162

0-3554-5462

4249

08-9968-7160

0-3554-5462

4251

		
08-9968-7161

0-3554-5462

4231

08-9968-7164

0-3554-5462

4212

08-9968-7163

www.disaster.go.th

08-1701-4873
		
-

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

61

ศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 3 ปราจีนบุรี
76 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำ�บลคำ�โตนด อำ�เภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130
โทรศัพท์ 0-3729-1750-6
โทรสาร 0-3729-1757, 0-3729-1747
สื่อสาร สป. 31829 E-mail : dpmrc3@hotmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล

ภายใน

0-3729-1750-6

4311

-

-

-

0-3729-1750-6

4331

08-4874-7388

0-3729-1750-6

4321

08-9968-7166

0-3729-1750-6

4351

		
08-9968-7169

0-3729-1750-6

4348

08-9968-7168

0-3729-1750-6

4312

08-1930-6802

ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์ ปภ. เขต 3 ปราจีนบุร			
ี
นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน

นักวิเคราะห์ฯ เชี่ยวชาญ
ว่าง

ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ
นางมาละนี จินดารัตน์

ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ		
นายอวิรุทธ์ วรกิตติ์ ไพศาล

ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย
ว่าง

ส่วนฝึกอบรม 			
นายปัญญา รุ่งเรือง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

		

นางสาวนิษา พลัดภิญโญ

62 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทรศัพท์เคลื่อนที่

องค์การ

กระทรวงมหาดไทย

		
08-1174-3894

ศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 ประจวบคีรีขันธ์
84 หมู่ที่ 4 ตำ�บลสามร้อยยอด อำ�เภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทรศัพท์ 0-3282-5184-5
โทรสาร 0-3282-5176, 0-3282-5179
E-mail : dpmrc4@disaster.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์ ปภ. เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์
นายเจษฎา วัฒนานุรักษ์

ภายใน

0-3282-5174-5

4411
4440

-

-

0-3282-5174-5

4411

08-9969-6792

0-3282-5174-5

4421

08-9969-2942

0-3282-5174-5

4451

		
08-9968-7172

0-3282-5174-5

4431

08-9968-7175

0-3282-5174-5

4412

06-3269-7340

นักวิเคราะห์ฯ เชี่ยวชาญ 		
ว่าง

ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายกฤษกร นิธิเรวดีพร

ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ 		
นายวิรัช เพ็ญจันทร์

ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย 		
นายเอกชัย ปิตารักษ์

ส่วนฝึกอบรม

		

ฝ่ายบริหารทั่วไป

		

ว่าที่พันตรี อภิญญา ศักดินันท์
นางอัญชลี เลือดแดง

สายด่วนนิรภัย 1784

โทรศัพท์เคลื่อนที่

องค์การ

www.disaster.go.th

08-1174-3895
		
-

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

63

ศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา
1357 ถนนสุรนารายณ์ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4495-6222, 0-4495-6224-7
โทรสาร 0-4495-6223, 0-4424-2820
สื่อสาร สป. 36532, 36535 E-mail : dpmrc5@disaster.go.th, ratchasima5@hotmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล

องค์การ

ภายใน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

ผู้อำ�นวยการ
		
ศูนย์ ปภ. เขต 5 นครราชสีมา					
		
นางปิยะฉัตร อินสว่าง

รก. นักวิเคราะห์ฯ เชี่ยวชาญ
นายชาญชัย อตมศิริกุล

ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ
นางสำ�เรียง ศิริพร ณ ราชสีมา

ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ		
ว่าที่ร้อยตรี วินัย พรรณพยอม

ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย
นายสงวน ปริชัยยะ

ส่วนฝึกอบรม 			
นางวีณา กาบกลาง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

		

นางสาววรางคณา ถนอมวงษ์

64 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-

-

08-1174-3896

0-4495-6222

4513

09-8258-2907

0-4495-6222

4541

08-9968-7179

0-4495-6222

4505

08-9968-7178

0-4495-6222

4552

		
08-9968-7180

0-4495-6222

4531

08-9968-7177

0-4495-6222

4512

08-9968-7176

กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น
35 หมู่ที่ 14 ตำ�บลศิลา อำ�เภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4346-5735 โทรสาร 0-4346-5741
สื่อสาร สป. 40622 E-mail : dpmrc655@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์ ปภ. เขต 6 ขอนแก่น		
นายสุเทพ มณีโชติ

ภายใน

0-4346-5845

4611

-

-

0-4346-5765

4641

08-9968-7182

0-4346-5840

4634

08-9968-7181

0-4346-5764

4651

		
08-9968-7184

0-4346-5842

4624

08-9968-7183

0-4346-5848

4636

08-9968-7185

นักวิเคราะห์ฯ เชี่ยวชาญ 		
ว่าง

ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ
นางวรัญญา อยู่ร่มพฤกษ์

ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ 		
ว่าที่ร้อยตรี ดำ�รง คงอริยะ

ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย 		
นายปรีชา ดิษฐเจริญ

ส่วนฝึกอบรม

		

ฝ่ายบริหารทั่วไป

		

นางรุจา ทุมนัส
นางดวงใจ กุลพิมาย

สายด่วนนิรภัย 1784

โทรศัพท์เคลื่อนที่

องค์การ

www.disaster.go.th

08-1174-3897
		
-

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

65

ศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 7 สกลนคร
306 ถนนไอทียู ตำ�บลธาตุเชิงชุม อำ�เภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4272-8208, 0-4272-8256
สื่อสาร สป. 48605 E-mail : dpmrc7@disaster.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล

องค์การ

ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์ ปภ. เขต 7 สกลนคร		
รก. นักวิเคราะห์ฯ เชี่ยวชาญ
นายทแกล้ว นุศรีวอ

ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ
ว่าง

ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ		
นายเกรียงไกร จิตธรรม

ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย
นายเผือ แสงเขียว

ส่วนฝึกอบรม 			
นายสฤษฎิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายเผือ แสงเขียว

		

66 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทรศัพท์เคลื่อนที่

		
		
		
0-4272-8207
08-1174-3898

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ภายใน

0-4272-8210

4711

09-8218-2913
08-1971-8565

0-4272-8210

4748

08-9968-7190

0-4272-8208

4721

08-9968-7188

0-4272-8205

4751

		
08-9968-7187

0-4272-8203

4731

08-9968-7186
08-9968-6795

0-4272-8143

4712

08-9968-7187

กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กำ�แพงเพชร
125 หมู่ที่ 7 ถนนกำ�แพงเพชร - สุโขทัย ตำ�บลหนองปลิง อำ�เภอเมืองกำ�แพงเพชร
จังหวัดกำ�แพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 0-5571-0391-6 โทรสาร 0-5571-0397-9
สื่อสาร สป. 16205 E-mail : cdpm8@hotmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์ ปภ. เขต 8 กำ�แพงเพชร		
นายพิจิตร วัฒนศักดิ์

ภายใน

0-5571-0390

4811

-

-

0-5571-0391-6

4814

08-9969-6796

0-5571-0391-6

4821

08-9968-7195

0-5571-0391-6

4851

		
08-9968-7193

0-5571-0391-6

4832

08-9968-7192

0-5571-0391-6

4812

08-9968-7194

นักวิเคราะห์ฯ เชี่ยวชาญ 		
ว่าง

ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายเกรียงศักดิ์ สมตน

ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ 		
นายไพทูล ปันขื่น

ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย 		
ว่าง

ส่วนฝึกอบรม

		

ฝ่ายบริหารทั่วไป

		

ว่าง

นางแมซาย สมตน

สายด่วนนิรภัย 1784

โทรศัพท์เคลื่อนที่

องค์การ

www.disaster.go.th

08-1174-3881
		
-

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

67

ศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก
10 หมู่ที่ 9 ถนนพิษณุโลก - หล่มสัก ตำ�บลวังทอง อำ�เภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ 0-5531-1036 โทรสาร 0-5531-1440, 0-5531-1441
สื่อสาร สป. 20490
E-mail : cdpm99@hotmail.com, cdpm99@yahoo.com

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล

องค์การ

ภายใน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์ ปภ. เขต 9 พิษณุโลก		

		
		
		
0-5531-2724
08-1174-3918

รก. นักวิเคราะห์ฯ เชี่ยวชาญ

0-5531-1165
0-5531-1440

-

		
09-8258-2953

ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ

0-5531-1165
0-5531-1440

-

08-9968-7201

ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ		

0-5531-1165
0-5531-1440

-

08-9968-7198

ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย

0-5531-1165
0-5531-1440

-

		
08-9968-7199

ส่วนฝึกอบรม 			

0-5531-1165
0-5531-1440

-

08-9968-7197

-

08-9968-7196

นายสมภพ สมิตะสิริ

นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ
นางประนิตฐา ไชยวงศา
นายพนม จูมพลพงษ์
นายจักริน ไชยสิน
ว่าง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

		 0-5531-1165

นางประนิตฐา ไชยวงศา

68 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0-5531-1440

กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำ�ปาง
393 หมู่ที่ 15 ตำ�บลบ่อแฮ้ว อำ�เภอเมืองลำ�ปาง จังหวัดลำ�ปาง 52100
โทรศัพท์ 0-5423-0947, 0-5421-8124, 0-5423-7877
โทรสาร 0-5423-0947, 0-5421-8124
E-mail : dpmrc_Lampang@disaster.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำ�ปาง		
นายคมสัน สุวรรณอัมพา

นักวิเคราะห์ฯ เชี่ยวชาญ 		
ว่าง

ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายวัฒนา สาคร

ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ 		
นายวิเนตร เกาะกากลาง

ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย 		
นายประพันธ์ ภักดีนิติ

ส่วนฝึกอบรม

		

ฝ่ายบริหารทั่วไป

		

นางสุนันท์ โกษาวัง

นายปริทรรศน์ ล่องชูผล

สายด่วนนิรภัย 1784

โทรศัพท์เคลื่อนที่

องค์การ

ภายใน

0-5431-3443

1010

08-1174-3934

0-5421-7877

1046

		
-

0-5421-7877

1041

08-1174-3933

0-5421-7877

1021

08-9968-7203

0-5421-7877

1051

		
08-9968-7205

0-5421-7877

1031

08-9968-7204

0-5421-7877

1013

08-9968-7202
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ศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี
84 หมู่ที่ 2 ถนนสายเอเชีย ตำ�บลหนองไทร อำ�เภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84131
โทรศัพท์ 0-7738-0641 โทรสาร 0-7738-0642
E-mail : dpmrc11@disaster.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล

องค์การ

ภายใน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์ ปภ. เขต 11 สุราษฎร์ธานี		

		
08-9969-6797
0-7738-0641
1111
08-7988-8852

นักวิเคราะห์ฯ เชี่ยวชาญ

		
-

		
-

ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ

		
0-7738-0641
1141

08-9968-7210

ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ		

		
1121
0-7738-0641

08-9968-7208

ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย

		
0-7738-0641
1152

		
08-9969-6799

ส่วนฝึกอบรม 			

		
1127
0-7738-0641

08-9968-7206

นายอุดม เพชรคุต
ว่าง

นางจุฑามาศ ทับทิมทอง
นายสำ�ราญ พรหมทอง
นายวันชัย สายน้อย

นางราตรี อดุลย์วิโรจน์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

		 		

นายถวัลย์ชัย พรหมมา

70 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0-7738-0641

กระทรวงมหาดไทย

1131

08-9968-7209

ศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา
1661 หมู่ที่ 6 ตำ�บลควนลัง อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7425-1160-3 โทรสาร 0-7425-1166
สื่อสาร สป. 73654 E-mail : dpm12_adminis@hotmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์ ปภ. เขต 12 สงขลา		
ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม

นักวิเคราะห์ฯ เชี่ยวชาญ 		
ว่าง

ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายธนิต ชูชาติพงษ์

ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ 		
นายสมชาย เภาจี๋

ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย 		
ว่าง

ส่วนฝึกอบรม

		

ฝ่ายบริหารทั่วไป

		

ว่าง

นางมาลัยวรรณ์ อินทรคำ�

สายด่วนนิรภัย 1784

โทรศัพท์เคลื่อนที่

องค์การ

ภายใน

0-7425-1160-3

1210

08-1174-3903

0-7425-1160-3

1206

		
-

0-7425-1160-3

1241

08-9968-7212

0-7425-1160-3

1221

08-9969-6800

0-7425-1160-3

1251

		
08-9968-7214

0-7425-1160-3

1231

08-9968-7215

0-7425-1160-3

1212

08-9294-8984
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ศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี
350 ถนนคลังอาวุธ ตำ�บลขามใหญ่ อำ�เภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0-4531-5104, 0-4531-5140
โทรสาร 0-4531-5104
E-mail : dpmrc13@disaster.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล

องค์การ

ภายใน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์ ปภ. เขต 13 อุบลราชธานี		

		
		
0-4531-5104
08-9920-1558

ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ

		
0-4531-5104
-

08-9920-1560

ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ		

		
0-4531-5104

08-9920-1568

ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย

		
0-4531-5104
-

		
08-9920-1571

นายชัยรัตน์ ประเสริฐศรี
ว่าง

นายสมชาย มัคคะที
นายยิ่งยศ ศรีรส

ส่วนฝึกอบรม

		 		

นางขนิษฐา นามโคตร

0-4531-5104

-

08-9920-1573

ฝ่ายบริหารทั่วไป 			

		
0-4531-5104

08-9920-1576

นายนิคม วงศ์ก่อ

72 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี
307 หมู่ที่ 14 ถนนนิตโย ตำ�บลหนองนาคำ� อำ�เภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0-4292-0622 โทรสาร 0-4292-0610
E-Mail : dpm14ud@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์ ปภ. เขต 14 อุดรธานี		
นายพิทยา กุดหอม

ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายชาตรี ลิขิตบุญฤทธิ์

ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ		
นายจรูญวิทยา วิริยปิยะ

ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย 		
นายพิทักษ์ศิลป์ ศรีพรหม

ส่วนฝึกอบรม 			
นายยอดชาย พันธ์ุสุระ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

		

นางสาวปรียนันท์ บัณฑิตวงศ์

สายด่วนนิรภัย 1784

โทรศัพท์เคลื่อนที่

องค์การ

ภายใน

0-4292-0613

1411

08-9920-1580

0-4292-0612

1441

		
08-9920-1582

0-4292-0616

1421

08-9920-1586

0-4292-0611

1451

08-9920-1587

0-4292-0614

1431

		
08-9920-1595

0-4292-0122

1418

08-9920-1594
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ศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย
455 หมู่ที่ 2 บ้านป่าซาง ตำ�บลบ้านดู่ อำ�เภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5360-2759, 0-5360-2753
โทรสาร 0-5360-2758, 0-5360-2574
E-mail : ddpmrc15@hotmail.co.th

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์ ปภ. เขต 15 เชียงราย			
นายไพฑูรย์ นาคแท้

ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ

ร้อยตำ�รวจเอก สุวิทย์ สุขวัฒนถาวรชัย

ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ		
ว่าง

ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย
นายอนุวัช สายตำ�

ส่วนฝึกอบรม 			
นายภัทรศักดิ์ วิระคำ�

ฝ่ายบริหารทั่วไป

		

นายสราวุธ มหายศนันท์

74 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทรศัพท์เคลื่อนที่

องค์การ

ภายใน

0-5360-2759

-

		
08-9920-1602

0-5316-0658

-

08-9920-1603

0-5360-2753

-

08-9920-1613

0-5360-2761

-

		
08-9920-1625

0-5316-0657

-

08-9920-1630

0-5360-2759

-

08-9920-1631

กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 16 ชัยนาท
567 หมู่ที่ 4 ตำ�บลเขาท่าพระ อำ�เภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5647-6835
E-Mail : dpmrc16@disaster.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท		
นายปรีชา ทองคำ�

ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ
นางสาวสุรีย์พร เมืองนาม

ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ		
นายแสงอุทัย คำ�หอม

ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย 		
นายบุญธรรม ใจเย็น

ผู้อำ�นวยการส่วนฝึกอบรม 		
นายวรวิทย์ เสนา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

		

นางอรุณวรรณ ทองขวัญ

สายด่วนนิรภัย 1784

โทรศัพท์เคลื่อนที่

องค์การ

ภายใน

0-5647-6829

1611

08-9920-1632

0-5647-6834

1641

		
08-9920-1644

0-5647-6828

1621

08-9920-1636

0-5647-6833

1651

08-9920-1643

0-5647-6830

1631

		
08-9920-1634

0-5647-6835

1612

08-9920-1645
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ศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี
257 หมู่ที่ 1 ตำ�บลมะขาม อำ�เภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
โทรศัพท์ 0-3938-9544
โทรสาร 0-3938-9542, 0-3938-1701
E-mail : dpmrc_17@disaster.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล

องค์การ

ภายใน

ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์ ปภ. เขต 17 จันทบุรี 				
นางจรัส ใยเยื่อ

ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายเฉลียว หวังค้ำ�กลาง

ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ		
นายสมบัติ แก้วสถิตย์

ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย		
ว่าง

ส่วนฝึกอบรม
ว่าง

		

ฝ่ายบริหารทั่วไป 			
นางสาวรุ่งฟ้า เกตุโชติ

76 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-3938-9551

1711

		
08-9920-1649

0-3938-9552

1740

08-9920-1656

0-3938-9542

1720

08-9920-1650

0-3938-9554

1752

08-9920-1653

0-3938-9544

1740

		
08-9920-1656

0-3938-9543

1712

		
08-9920-1658

กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต
31/3 ถนนดำ�รง ตำ�บลตลาดใหญ่ อำ�เภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 0-7621-9532 โทรสาร 0-7621-9531
E-mail : dpmrc18@disaster.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำ�งาน

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์ ปภ. เขต 18 ภูเก็ต		
นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์

ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง

ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ		
นายปัณณฑัต ศรีวิเศษ

ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย 		
นายวิรัตน์ ศรีรอด

ส่วนฝึกอบรม 			
นายศุภวัฒน์ เข็มวิจิตร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

		

นางสาวกรรณิการ์ ปภารสิทธิ์

สายด่วนนิรภัย 1784

โทรศัพท์เคลื่อนที่

องค์การ

ภายใน

0-7621-9532

1811

08-9920-1662

0-7621-9532

1831

		
08-9920-1756

0-7621-9532

1821

08-9920-1760

0-7621-9532

1851

08-9920-1766

0-7621-9532

1852

		
08-9920-4925

0-7621-9532

1813

08-9920-4926
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สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
76 จังหวัด

78 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย

จังหวัดกระบี่
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายพินิจ บุญเลิศ

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายสมควร ขันเงิน			
นายนอบ คงพูน

ปลัดจังหวัด			
นายสมโภช โชติชูช่วง

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-7561-1312

06-1595-9919

0-7561-1055
0-7562-0611

08-9203-0870
08-9203-0934

0-7561-1314

08-9973-9815

0-7561-1381

08-9203-4090
08-1958-3209

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 2 ถนนอุตรกิจ ตำ�บลปากน้ำ� อำ�เภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7561-2735 E-mail : disasterkrabi@hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด
นายไพศาล ขุนศรี

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นางสาวแสงระวี รักษกาญจน์

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นางศิริพร สุขยิ่ง

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

นางสาวศศิภัสส์ สงสมพันธ์

ประธานศูนย์ อปพร.จังหวัด		
นายธนวัฒน์ ตราเต็ง
สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-7561-2735

08-9969-6717

0-7561-2735

08-1921-7850

0-7561-2735

08-6691-3826

0-7561-2735

08-4033-0405

-

08-4841-9779

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
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จังหวัดกาญจนบุรี
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายศักดิ์ สมบุญโต

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ 		
นายณรงค์ รักร้อย

ปลัดจังหวัด			
นายวิสิษฎ์ พวงเพชร

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายพิสนฑ์ รัตตนะไชยพร

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-3451-1020

08-9201-0099

0-3451-3230
0-3451-1561

08-9203-1021
08-9203-4028

0-3451-1213

08-9254-8717

0-3462-2791

08-9203-4091

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ถนนแสงชูโต ตำ�บลปากแพรก อำ�เภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3451-6795, 0-3451-5998 E-mail : dpm_kan@hotmail.co.th

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-3451-5998
0-3451-6795

08-9969-6718

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ

0-3451-5998
0-3451-6795

08-1921-7973

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		

0-3451-5998
0-3451-6795

08-1299-1367

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

0-3451-5998
0-3451-6795

08-1858-5126

-

08-1943-0649

นางสาววัจนา วัจนคุปต์
นางวาสนา รุ่งโรจน์ธีระ
นายชาติ ศรีสุข

นางสาวดนุลดา มีมะโน

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายสรกฤช เนตรพรหม

80 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย

จังหวัดกาฬสินธุ์
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายมงคล อดทน			
นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์

ปลัดจังหวัด			
นายธนูสินธ์ ไชยสิริ

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายวัชรพงษ์ โพธิ์สูง

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-4381-1040

08-9203-0392
08-1987-9756

0-4381-1023
0-4381-2970

08-9203-1046
08-9203-1044

0-4381-1213

08-9569-9847

0-4381-3215

08-9203-4099

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
129 ถนนภิรมย์ ตำ�บลกาฬสินธ์ุ อำ�เภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4381-4843
E-mail : ksndisaster@hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด		
นายวิชาญ แท่นหิน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นางสาวสุภลักษณ์ บุญเกิด

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายวิชัย เขียวสมบูรณ์

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นางพวงเพ็ญ จันทร์เพชร

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายสมบูรณ์ ภักดีนอก

สายด่วนนิรภัย 1784
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โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-4381-4843

08-9969-6719
08-1965-1065

0-4381-4831

08-1921-7975

0-4381-4694

09-5943-4463

0-4381-4836

08-8557-4381

0-4381-4694

08-3355-4517

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
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จังหวัดกำ�แพงเพชร
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด		

นายธานี ธัญญาโภชน์

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายศิริิชัย ศรีเหนี่ยง			
นางกุลดา พันธ์เตี้ย

ปลัดจังหวัด			
นายภาสกร บุญญลักษม์

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายประทีป ตระกูลสา

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5570-5000-1

08-9203-1978

0-5570-5002
0-5570-5003

08-9203-1089
08-9203-1049

0-5570-5055

08-9961-8623

0-5570-5004

08-9203-4104

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำ�แพงเพชร
ศาลากลางจังหวัดกำ�แพงเพชร ชั้น 3 ถนนกำ�แพงเพชร - สุโขทัย ตำ�บลหนองปลิง อำ�เภอเมืองกำ�แพงเพชร
จังหวัดกำ�แพงเพชร 62000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5570-5048, 0-5570-5092
สื่อสาร สป. 15967 E-mail : kamphaeng@disasterhotmail.go.th

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด
นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายสกล นาสมวงศ์

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายธิติวัฒน์ สิริโรจนรัตน์

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นายยงยุทธ์ แสงเทียน

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายกำ�พล ปัญกุล

82 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5570-5048

08-9969-6720

0-5570-5048

08-1921-7986

0-5570-5048

08-9360-7375

0-5570-5048

08-1041-3471

0-5571-1066

08-1638-9799

กระทรวงมหาดไทย

จังหวัดขอนแก่น
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์		
นายภิญโญ ประกอบผล		
นายชัยธวัช เนียมศิริ

ปลัดจังหวัด			
นายปิยิน ตลับนาค

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นางสาวเบญจวรรณ สุดจริง

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-4324-6671

08-9203-0394

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

08-9203-1168
08-9203-1167
08-9203-1106

0-4323-6576

08-9569-9848

0-4333-0297

08-9203-4045

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำ�เภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4333-1358, 0-4323-7283
สื่อสาร สป. 40526 E-mail : dpmkkn@gmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด		

0-4333-1358
0-4323-7283

08-9969-6721

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ

0-4333-1358
0-4323-7283

-

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		

0-4333-1358
0-4323-7283

08-9572-5523

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

0-4333-1358
0-4323-7283

08-1871-5695

0-4322-0301

08-6224-4919

นายครรชิต คงสมของ
ว่าง

นายชาญวิทย์ ประดับวงษ์
นายชัยณรงค์ มูลโพธิ์

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายกิตตินันท์ วงศ์ทองเจริญ

สายด่วนนิรภัย 1784
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จังหวัดจันทบุรี
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายวิทูรัช ศรีนาม

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์		
นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล

ปลัดจังหวัด			
นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายฤหัส ไชยศักดิ์

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-3931-1571

08-9202-5511

0-3931-1504
0-3932-7906

08-9203-1169
08-9203-1245

0-3931-1192

08-9245-0160

0-3931-1001

08-9203-4110

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี
ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบเนิน ตำ�บลวัดใหม่ อำ�เภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 0-3931-2100 โทรสาร 0-3931-2097
สื่อสาร สป. 34748, 34769 E-mail : ddpmchan1784@hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด
นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นางภาสินี สุวรรณเจริญ

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายดิษฐพล รัตนไชย

ฝ่ายสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัย

ว่าที่ร้อยตรี สิทธา โฆษิตพันธวงศ์

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายการุณ พลอยวิจิตร

84 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-3931-2100

08-9969-6722

0-3931-2100

08-1921-8043

0-3932-5139

06-1509-5495

0-3931-2100

08-3839-1844

0-3932-5139

08-1855-4779

กระทรวงมหาดไทย

จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด 		
นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย

รองผูว้ ่าราชการจังหวัด		
นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ		
นายชาธิป รุจนเสรี

ปลัดจังหวัด			
นายพรเลิศ โชคชัย

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายบำ�รุง รื่นบรรเทิง

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-3851-1217

08-9203-0397

0-3851-1995
0-3851-3287

08-9203-1259
08-9203-1303

0-3851-1871

08-9245-0161

0-3881-4430

08-9203-4046

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
อาคารศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนยุทธดำ�เนิน ตำ�บลหน้าเมือง อำ�เภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3853-6025-6
สื่อสาร สป. 32920, 32998 E-mail : disasterpadrew@gmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด		
นายสัญญา นามี

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายปิยวัฒน์ ปิยวงษ์ไพศาล

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายชัยยา สัตยารักษ์

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นายมนัส คำ�ต่าย

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายสุชาติ เสน่หา

สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-3851-6972

08-9969-6723

0-3853-6026

08-1921-8049

0-3853-6025

08-9512-6655

0-3851-6036

08-1961-2543

-

08-1509-4909

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
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จังหวัดชลบุรี
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายภัครธรณ์ เทียนไชย

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ 		
นายเชาวลิตร แสงอุทัย		
นายภวัต เลิศมุกดา

ปลัดจังหวัด			
นายวรานนท์ ยิ้มมงคล

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายพรเทพ ผ่องศรี

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-3827-4441

08-9203-0398

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

08-9203-1325
08-9203-1310
08-9203-1323

0-3827-4090

08-9245-0162

0-3827-5034

08-9203-4047

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี ตำ�บลบางปลาสร้อย อำ�เภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3827-8031-2
สื่อสาร สป. 30531 E-mail : chon_dpm@hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด		
นายศิวกร บัวป้อง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายพงศ์ธสิษฐ์ ปิจนันท์

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายพูนสิทธิ์ อ่ำ�พันธุ์

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นายณิศวุฒิ เปานิล

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-3827-2808

08-9969-6724

0-3828-8439

08-1865-9390

0-3827-2814

06-2536-5563

0-3827-2814

08-1422-9523

-

08-9524-5458

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายสมยศ พงษ์รามัญ

86 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย

จังหวัดชัยนาท
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายเบญจพล เปรมปรีดา
นายชวพล พันธุมรัตน์

ปลัดจังหวัด			
นายสุเทพ วงษ์พานิช

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นางศุภรินทร์ เสนาธง

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5641-1060
0-5641-1171

08-9203-0401

0-5641-1653
0-5641-2608

08-9203-1336
08-9203-1347

0-5641-1163

08-9961-8624

0-5641-5508

08-9203-4128

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท
315 หมู่ที่ 4 ตำ�บลเขาท่าพระ อำ�เภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5647-6536
E-mail : chainat.dpm@gmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด
นางปวีณ์นุช พุ่มพฤกษ์

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นางพรสวรรค์ กล่ำ�เจริญ

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายสรรเสริญ สีติภูตะ

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
ว่าง

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายกฤษฎา สุภรศิริวรกุล

สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5647-6753

08-9969-6725

0-5647-6531

08-1921-8084

0-5647-6533

08-5736-6095

0-5647-6536

09-6664-4992

-

08-1382-4564

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
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จังหวัดชัยภูมิ
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายชูศักดิ์ ตรีสาร

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร		
นายวิทยา มากปาน

ปลัดจังหวัด			
นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายณัฐพล ธานีรัตน์

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-4481-1574

08-9203-0402

0-4482-1709
0-4481-1572

08-9203-1395
08-9203-1410

0-4481-1438

08-9280-9851

0-4481-1573

08-9203-4048

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถนนบรรณาการ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-3323-5 โทรสาร 0-4481-3325
สื่อสาร สป. 42978 E-mail : dpm_chaiyaphum@hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด		
นายสมพงษ์ เข็มเหล็ก

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
ว่าง

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายสุริยา ศรีสม

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
ว่าง

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-4481-3321

08-9969-6726

0-4481-3325

-

0-4481-3323

08-5313-9456

0-4481-3322

-

-

08-6256-8070

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายมหันต์ ชาติชนะ

88 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย

จังหวัดชุมพร
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายณรงค์ พลละเอียด

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์		
นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์

ปลัดจังหวัด			
นายประจินต์ ธารศิริสิน

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายสมจิตร์ เขียนด้วง

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-7750-4009

08-9203-0526

0-7750-3212
0-7750-3051

08-9203-1440
08-9203-1423

0-7750-3034

08-9973-9816

0-7751-1551

08-9203-4140

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร
ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 3 ตำ�บลนาชะอัง อำ�เภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7750-3230
E-mail : ddpm9@hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด		
นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นางสุจิรา บุญญแพทย์

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายเมธี หะรังศรี

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นายฉลองชัย อินทร์ช่าง

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายชนะ นาคภู่

สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-7750-3230

08-9969-6727

0-7750-2257

08-1597-1859
08-1921-8204

0-7750-1207

08-1693-1849

0-7750-3230

08-7300-1326

-

		
08-9987-1368

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
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จังหวัดเชียงราย
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ		
นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์

ปลัดจังหวัด			
นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายพิชิต บุญรอด

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5315-0150

08-9203-0016

0-5315-0151
0-5315-0152

08-9203-1493
08-9201-9922

0-5315-0155

08-9956-9716

0-5315-0154

08-9203-4050

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำ�บลริมกก อำ�เภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5317-7318-23 โทรสาร 0-5317-7318 สื่อสาร สป. 26177
E-mail : dpmchiangrai@hotmail.com dpmchiangrai_2555@hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด		
นายสว่าง ม่อมดี

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายครรชิต ชมภูแดง

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายสมชัย ตาละกาญจนวัฒน์

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นางชญานิศ ยอดบุญลือ

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5317-7318-23

08-3575-3167
08-9969-6728

0-5317-7318-23

08-1921-8212

0-5317-7318-23

08-6118-6028

0-5317-7318-23

08-9756-0402

-

08-6277-3480

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายเหมราช สุเรียมมา

90 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย

จังหวัดเชียงใหม่
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5311-2111

08-9203-0408

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

08-9203-1514
08-9203-1509
08-9203-1510

0-5311-2618-9

08-9956-9715

0-5311-2699

08-9203-2879

ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายปวิณ ชำ�นิประศาสน์

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ 		
นายกฤษณ์ ธนาวณิช 		
นายประจวบ กันธิยะ

ปลัดจังหวัด			
นายมนัส ขันใส

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายชูชีพ พงษ์ไชย

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
118/6 ถนนอนุสาวรีย์สิงห์ ตำ�บลช้างเผือก อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0-5322-1470, 0-5321-3872 โทรสาร 0-5322-1470
E-mail : chiangmai@disaster.go.th

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด
นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายธนา นวลปลอด

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายธนวัฒน์ แปงใจ

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นางสุธีรา ใจดี

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายวิชิต ตันติศักดิ์

สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5321-3872

08-9969-6729

0-5322-1470

08-1921-8235

0-5321-5720

08-6917-8939

0-5321-5721

08-6546-3456

0-5321-5720

08-1681-1818

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
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จังหวัดตรัง
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายศิริพัฒ พัฒกุล

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายสายัณห์ อินทรภักดิ์		
นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ

ปลัดจังหวัด			
นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายชัยพร พัฒนรักษ์

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-7521-8333

08-9203-0411

0-7521-1977
0-7522-0015

08-9203-1526
08-9203-1523

0-7521-8227

08-9973-9817

0-7521-6018

08-9203-4150

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
ถนนพัทลุง ตำ�บลทับเที่ยง อำ�เภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7521-8750 โทรสาร 0-7521-4382
สื่อสาร สป. 72017 E-mail : dpm12_trang@hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด		

0-7521-4382
0-7521-8750

08-9969-6730

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ		

0-7521-4382
0-7521-8750

08-1921-8240

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		

0-7521-4382
0-7521-8750

09-8050-7876

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

0-7521-4382
0-7521-8750

08-1599-8273

-

08-1693-0321

นางกุลธารินทร์ โรจนสุรสีห์
นางกัลลิกา แสงเจริญกุล
นายสมชาย ศรีหมอก
นางสาวฤทัย ก้งเส้ง

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายสุพรรณ สุทธินนท์

92 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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จังหวัดตราด
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายชาญนะ เอี่ยมแสง

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายประธาน สุรกิจบวร		
นายชาญศักดิ์ ถวิล

ปลัดจังหวัด			
เรือโทศตวรรษ อนันตกูล

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายอนุศักดิ์ เป้าบุญปรุง

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-3951-1001

08-9203-0413

0-3951-2276
0-3951-1927

08-9203-1575
08-9203-1535

0-3951-1002

08-9245-0163

0-3951-2080

08-9203-4053

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด
322 หมู่ที่ 5 ตำ�บลหนองเสม็ด อำ�เภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3952-5727-30
E-mail : trat_dpm@hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-3952-5729

08-9969-6731

0-3952-5727-30

08-1921-8247

0-3952-5727-30

08-9606-3526

0-3952-5728-30

08-7834-9354

0-3959-7191

08-7140-7844

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด		
นายฐิตนันท์ อุดมสุข

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นางสาวทิฆัมพร จารุภูมิ

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายธัญญา วัฒนวีรพงษ์

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นายสุรพล ชนไธสง

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายสมบัติ นิลวิมุต

สายด่วนนิรภัย 1784
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จังหวัดตาก
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายสุทธา สายวาณิชย์		
นายวสันต์ ชำ�นาญจุย้

ปลัดจังหวัด			
นายเชวงศักดิ์ ใจคำ�

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายรัฐพล นราดิศร

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5551-1001

08-9203-0414

0-5551-1003
0-5551-1173

08-9203-1639
08-9203-1615

0-5551-1002

08-9961-8625

0-5551-3161

08-9203-4158

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก
้ ม อำ�เภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
585 หมู่ที่ 5 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำ�บลนำ�รึ
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5551-5975
E-mail : dpmtak@gmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด		
นายบุญยิ่ง คุ้มสุพรรณ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายกฤษณะ ไพโรจน์กุล

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายสมชาย ชมวงศ์

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นายวีระ รุกขพันธ์

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5551-5975

08-9969-6732

0-5551-5975

08-1921-8249

0-5551-5609

08-5603-5279

0-5551-5754

08-7309-8298

-

08-7195-8842

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายแผน ปัญญะ

94 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย

จังหวัดนครนายก
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายวรพันธ์ุ สุวัณณุสส์
นายจิตวัฒน์ วิกสิต

ปลัดจังหวัด			
นายคมทัตต์ ตันติยมาศ

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นางพัชรี ศาลาศิลป์

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-3731-1283

08-9203-0417

0-3731-2558
0-3731-1497

08-9203-4167
08-9203-1746

0-3731-4265

08-9245-0164

0-3731-4575

08-9203-1702

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก
ศาลากลางจังหวัดนครนายก ถนนสุวรรณศร ตำ�บลท่าช้าง อำ�เภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-3731-6136 โทรสาร 0-3731-6138
E-mail : nykdisaster@gmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด		
นางศิรินันท์ มณีโชติ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายสันติภาพ นาคะเกษียร

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายอิสระ ศรีเหรา

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นางสาวชุตินันท์ สุขเหม

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายฉลาด เรืองทอง

สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-3731-6136

08-9969-6733

0-3731-6136

08-1921-8252

0-3731-6136

08-4157-2748

0-3731-6136

08-1900-2441

0-3738-8209

08-7670-9426
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จังหวัดนครปฐม
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายสมบูรณ์ ศิริเวช			
นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ�

ปลัดจังหวัด			
นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-3434-0000

08-9203-0422

0-3434-0001
0-3434-0002

08-9203-1749
08-9203-1765

0-3434-0028-30

08-9254-8718

0-3434-0005

08-9203-4054

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ถนนศูนย์ราชการ ตำ�บลถนนขาด อำ�เภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3434-0230, 0-3434-0241 โทรสาร 0-3434-0230, 0-3434-0231
E-mail : dpm_npt@yahoo.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด
นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายปิยะมิตร ไขว้พันธ์ุ

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายธนะกูล ทับทิมไทย

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นางสาวจิรวัฒน์ เกตยืนยง

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-3434-0233

08-9969-6734

0-3434-0231

08-1921-8260

0-3434-0232

08-1995-8946

0-3434-0241

08-6779-3748

-

08-1081-8849

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายมณเฑียร แก้วพลอย

96 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย

จังหวัดนครพนม
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายสมชาย วิทย์ดำ�รงค์

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
ดร. ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ 		
นายประทีป ฤทธิกุล

ปลัดจังหวัด			
นายธวัชชัย แท้เที่ยง

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-4251-1515

08-9203-0423

0-4251-1286
0-4251-3866

08-9203-1805
08-9203-1826

0-4251-3360

08-9569-9849

0-4251-1574

08-9203-4178

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม
ศาลากลางจังหวัดนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4251-1025, 0-4251-4065
สื่อสาร สป. 47995 E-mail : nkpdpm@gmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

นายเดชา พลกล้า

0-4251-6227

08-1174-3919

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ

0-4251-1025
0-4251-4065

08-1921-8265

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		

0-4251-1025
0-4251-4065

08-3268-4986

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

0-4251-1025
0-4251-4065

08-3676-1784

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด

0-4251-1025
0-4251-4065

08-5743-3349

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด
นายเดช บำ�รุงหงษ์

นายไพโรจน์ โกพล

นายอภิพันธุ์ กิติศรีวรพันธุ์

นายศิริชัย ป. ณ นครพนม

สายด่วนนิรภัย 1784
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จังหวัดนครราชสีมา
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายวิเชียร จันทรโณทัย

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว			
นายธนพล จันทรนิมิ

ปลัดจังหวัด			
ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายอัสนีย์ เชาว์วาทิน

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-4424-2057

08-9203-0427

0-4424-2613
0-4424-4232
0-4425-5784

08-9203-1827
08-9203-1860
08-9203-4278

0-4424-2024

08-9280-9852

0-4424-5808

08-9203-4285

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา
1357 ถนนสุรนารายณ์ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4424-2280, 0-4424-2175, 0-4424-2230-31
E-mail : korat1357@gmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด
นายสุเทพ รื่นถวิล

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
ว่าง

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
ว่าง

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-4424-2175

08-9969-6736

0-4424-2175

08-1921-8280

0-4424-2230

-

0-4424-2131

-

-

09-6283-0448

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายสมเกียรติ์ กังศรานนท์

98 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย

จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายจำ�เริญ ทิพญพงศ์ธาดา

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายสกล จันทรักษ์			
นายดนัย เจียมวิเศษสุข 		
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี

ปลัดจังหวัด			
นายณรงค์พร ณ พัทลุง

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นางสาววัชรี จิตต์วรจินดา

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-7535-6142

08-9203-0428

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

08-9203-0411
08-9203-1894
08-9203-0387

0-7535-6143

08-9973-9818

0-7535-6553

08-9203-4058

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนราชดำ�เนิน ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7535-8440
E-mail : nakhonsithammarat@disaster.go.th

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
(รกท.) หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด
นายอุดมพร กาญจน์

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายสงบ สะโตน

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายไอศวรรย์ สวนอินทร์

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นางปราณี ขวัญคาวิน

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายกิตติ จันทร์เพ็ชร

สายด่วนนิรภัย 1784
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โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-7535-8440

08-9969-6737

0-7535-8440

08-1921-8281

0-7535-8440

08-6957-0248

0-7535-8440

08-1738-2890

0-7544-9480

08-2817-9456
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จังหวัดนครสวรรค์
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายธนาคม จงจิระ

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายอภิสรรค์ สง่าศรี 		
นายประทีป ศิลปเทศ		
นายบรรลือ สง่าจิตร

ปลัดจังหวัด			
นายมานิต อนรรฆมาศ

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายปรีชา เดชพันธุ์

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5680-3555

08-9203-3827

0-5680-3556
0-5680-3558
0-5680-3557

08-9201-2299
08-9203-1949
08-9203-1943

0-5680-3612

08-9961-8636

0-5680-3601

08-9203-4060

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า) ชั้น 2 ถนนสวรรค์วิถี ตำ�บลนครสวรรค์ตก อำ�เภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5680-3536-40 โทรสาร 0-5680-3536, 0-5680-3538
สื่อสาร สป. 15585, 15551 E-mail : nkwddpm@gmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด		
นายธีรศักดิ์ ทรัพย์ศิริ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นางสาวนงเยาว์ เทพศิริ

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายพัชรวัฒน์ ฮกชุน

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นางดาวรุ่ง เฉลิมพันธุ์

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายสมชาย ปลั่งสุวรรณ

100 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5680-3538

08-9969-6738

0-5680-3536

08-1921-8285

0-5680-3538

08-1324-6981

0-5680-3536-40

08-4619-6670

0-5628-9299

08-1887-9860

กระทรวงมหาดไทย

จังหวัดนนทบุรี
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายสุธี ทองแย้ม			
นายชลธี ยังตรง		

ปลัดจังหวัด			
นายสมยศ ศิลปีโยดม

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-2580-8816
0-2580-0711

08-9203-0432

0-2580-0713
0-2580-0730

09-2271-3927
08-9203-0393

0-2580-0740

08-1174-6592

0-2580-0752

08-9203-4190

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำ�บลบางกระสอ อำ�เภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2591-2471 โทรสาร 0-2591-2474
E-mail : nonthaburi@disaster.go.th, nonthaburi_dpm@hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด		
นางอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายวีระ อำ�นวยพร

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายสำ�ราญ สุริวงศ์

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นายวรพจน์ เปรมฤดี

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายอุดร อึ้งเสนาะ

สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-2591-2471

08-9969-6739

0-2591-2471

08-6319-5583

0-2591-2471

08-2070-6026

0-2591-2471

08-1385-2920

-

08-9225-8475

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
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จังหวัดนราธิวาส
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายสิทธิชัย ศักดา

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายสุรพร พร้อมมูล
นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่		
นายพาตีเมาะ สะดียามูล

ปลัดจังหวัด			
นายสมหวัง เรืองเพ็ง

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายฉัตรชัย อุตสาหะ

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-7364-2678

08-9203-0433

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

08-9203-2075
08-9203-2008
08-9203-2001

0-7364-2642

08-9979-9838

0-7364-2636

08-9203-4061

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถนนศูนย์ราชการ ตำ�บลโคกเคียน อำ�เภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-7353-2210-2 โทรสาร 0-7353-2132, 0-7353-2134
E-mail : dpm_narathiwat@hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด
นายเถลิงศักดิ์ ภูวญาณพงศ์

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายสุวัฒน์ มุสิกพงศ์

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายนิอิสมะแอล มุหะ

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
ว่าง

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายกิจติศักดิ์ จิตรพิวัฒน์

102 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-7353-2210-2

08-9969-6740

0-7353-2210-2

08-1921-8352

0-7353-2210-2

08-1277-0544

0-7353-2210-2

-

0-7361-1004

08-6290-6143

กระทรวงมหาดไทย

จังหวัดน่าน
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายไพศาล วิมลรัตน์

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิตย์		
นายวรกิตติ ศรีทิพากร

ปลัดจังหวัด			
นายพิภัช ประจันเขตต์

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายวรพจน์ ประทีปรัตน์

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5471-6448

08-9203-0416

0-5471-6445
0-5471-6446

08-9203-1685
08-9203-1640

0-5471-6410

08-9956-9717

0-5471-6386

08-9203-4162

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน
102 หมู่ที่ 11 ถนนน่าน - พะเยา ตำ�บลไชยสถาน อำ�เภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5471-6174
E-mail : dpm_nan@hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด		
นายณรงค์ อินโส

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นางสุวรรณา ฉัตรทอง

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายถนอม เขียวษา

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นางสาวพัฒนา ไวลิม

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายจำ�เนียร พรมมี

สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5474-1061

08-9969-6741

0-5474-1061

08-1921-8409

0-5471-6174

08-6118-6779

0-5471-6175

09-3130-7943

-

09-7928-8997
08-7189-6591

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
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จังหวัดบึงกาฬ
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายกรกต ธำ�รงวงศ์สวัสดิ		
์
นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ

ปลัดจังหวัด			
นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายชาญชัย คงทัน

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-4249-2444

08-5481-4400

0-4249-2447
0-4249-2446

08-1845-4315
08-1845-4306

0-4249-2510

08-1859-7920

0-4249-2448

08-1845-4350

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ
ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำ�บลบึงกาฬ อำ�เภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทรศัพท์ 0-4249-2522 โทรสาร 0-4249-2521-2
E-mail : buengkan@disaster.go.th

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
(รกท.) หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด
นายวิจารณ์ เหล่าธรรมยิ่งยง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายทัศนัย สุสานนท์

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายสุพิน แสงมาตร

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

นางสาวเบญจพร เศรษฐสนิท

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-4249-2520

08-1921-8427

0-4249-2522

08-1921-8431

0-4249-2521

08-5014-0739

0-4249-2523

08-3453-2541

-

08-7218-9716

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายสัญญา วงศ์พงศ์คำ�

104 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย

จังหวัดบุรีรัมย์
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายประภาส รักษาทรัพย์
นายดำ�รงชัย เนรมิตตกพงศ์ 		
นายปริญญา โพธิสัตย์

ปลัดจังหวัด			
นายวงเทพ เขมวิรัตน์

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-4466-6555

08-9202-3377

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

08-9203-2118
08-9203-2099
08-9203-2084

0-4466-6500

08-9280-9853

0-4466-6567

08-9203-4064

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3 เขากระโดง อำ�เภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 0-4466-6556-9 โทรสาร 0-4466-6559
สื่อสาร สป. 37167-9 E-mail : buriram@disaster.go.th

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
(รกท.) หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด
นายฉัตรณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นางบังอร ยอดสะเทิ้น

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายชัชวาล ภาณุสกุล

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นายบุญมี แถวรัมย์

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายสมศักดิ์ แมนไธสง

สายด่วนนิรภัย 1784

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-4466-6556-9

08-9969-6742

0-4466-6556-9

08-1921-8426

0-4466-6556-9

08-9847-0812

0-4466-6556-9

08-9865-5979

0-4466-6450-1

09-0183-5551

www.disaster.go.th

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
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จังหวัดปทุมธานี
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-2581-5658

08-9203-0439

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์		
นายนิิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร		

0-2581-6770
0-2581-3548

08-9201-6600
08-1831-6472

ปลัดจังหวัด			

		
0-2581-6004
08-1174-6593

ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายสุรชัย ขันอาสา

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		

นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายธวัชชัย ศรีทอง

0-2581-6038

08-9203-4208

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ชั้น 3 ตำ�บลบางปรอก อำ�เภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2581-7119-21 โทรสาร 0-2581-7122
สื่อสาร สป. 13529, 13534 E-mail : pathum-dpm@hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด
นายประทีป บริบูรณ์รัตน์

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายชำ�นาญ แตงจุด

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายเพิ่มศักดิ์ วิเชียรชัยยะ

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
ว่าง

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-2581-7119-21

08-9969-6743

0-2581-7119-21

08-1921-8453
08-2224-4623

0-2581-7119-21

08-4644-0882

0-2581-7119-21

-

-

09-5556-0555

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายสราวุธ กลิ่นกุสุม

106 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
ดร.ทวี นริสศิริกุล

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		

นายพัลลภ สิงหเสนี			
นายสมชาย บำ�รุงทรัพย์		
นายธีรพันธ์ นันทกิจ

ปลัดจังหวัด			
นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร์

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายธฤต สำ�ราญเวทย์

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-3261-1028

06-1412-9775

0-3260-2359
0-3261-1182
0-3260-4607

08-9203-2369
08-9203-2355
08-9203-2377

0-3260-2014

08-9254-8720

0-3260-1484

08-9203-4213

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
65 ถนนสุขใจ ตำ�บลประจวบคีรีขันธ์ อำ�เภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3260-2061
E-mail : dpmprachuap77@gmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด		
นายกิตติกรณ์ เทพอยู่อำ�นวย

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายอุทัย ขันทอง

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายภิรมย์ เอี่ยมอำ�ภา

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นางพิมพ์ฤดี ด้วงชู

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายปรีชา อยู่ฟุก

สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-3260-4570

08-9969-6744

0-3260-2061

08-1921-1842

0-3260-4572

09-8980-7495

0-3260-4571

08-3695-5471

0-3251-1047

08-1008-1504

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
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จังหวัดปราจีนบุรี
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์		
นายทิวา วัชรกาฬ

ปลัดจังหวัด			
นายสัญชัย ขจรเวหาศน์

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นางกัลยารัตน์ นิลอ่อน

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-3745-4000

08-9201-5511

0-3745-4002
0-3745-4001

08-5660-2264
08-9201-7799

0-3745-4007

08-9245-0165

0-3745-4004

08-9201-8844

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำ�บลไม้เค็ด อำ�เภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 0-3745-4416-20 โทรสาร 0-3745-4420
E-mail : phachinburi.dpm@gmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด
นายศิระ ศิริสูงเนิน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายสุนา คนบุญ

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
ว่าที่ร้อยตรี ทนงศักดิ์ สุวรรณเตมีย์

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นางสมจิตรา ศานติศิรา

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-3745-4419

08-9969-6745

0-3745-4416-20

08-1921-8470

0-3745-4416-20

08-1596-3942

0-3745-4416-20

08-1863-0507

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด

-

นายกำ�พล ภู่มณี

108 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย

08-1827-3715

จังหวัดปัตตานี
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายลือชัย เจริญทรัพย์ 		
นายพงศ์เทพ ไข่มกุ ด์			
นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา

ปลัดจังหวัด			
นายไพโรจน์ จริตงาม

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายภูวนัฐ สมใจ

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-7333-5917

08-9876-6530

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

08-9203-4065
08-9203-2285
08-9203-2150

0-7334-9460

08-9979-9839

0-7333-1154

08-9203-2122

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี (อาคารหลังเก่า) ชั้น 1 ถนนเดชา ตำ�บลสะบารัง อำ�เภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-7145 โทรสาร 0-7333-2089
E-mail : pattani@disaster.go.th

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด		
นายอำ�นาจ ผลมาตย์

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นางเยาวภา พูลพิพัฒน์

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายไชยา หลีสัน

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นางสาวนันท์นภัส เดชะ

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายคมน์ คณานุรักษ์

สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-7333-7145

08-9969-6746

0-7333-7145

08-1921-8472

0-7333-7145

08-3877-8089

0-7333-7145

08-1968-8166

-

08-1598-5758

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายเรวัต ประสงค์ 			
ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่

ปลัดจังหวัด			
ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายสมฤทธิ์ กองเงิน

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-3533-6536

08-9203-0446

0-3533-6577
0-3533-6538

08-9203-2446
08-9203-2471

0-3533-6630

08-9901-9730

0-3533-6647

08-9203-4229

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำ�บลคลองสวนพลู อำ�เภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3533-5210, 0-3533-5798
E-mail : poproaya@hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด
นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นางปวีณา ทองสกุลพันธ์

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายวิรพัฒน์ อ่อนสุระทุม

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นางสาวอมรรัตน์ ดวงศรี

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-3533-5803

08-9969-6747

0-3533-5210

08-1869-9107

0-3533-5798

08-6812-4400

0-3533-5161

08-9842-6816

-

09-8868-8389

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายสังวาลย์ แรมจบก

110 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย

จังหวัดพะเยา
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายประจญ ปรัชญ์สกุล		
นายปานทอง สระคูพันธ์

ปลัดจังหวัด			
ว่าที่ร้อยตรี สมัย คำ�ชมภู

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		

นางทิชากร ประไพพิทยาคุณ

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5444-9555

08-9203-3744

0-5444-9519
0-5444-9590

08-9203-2507
08-9203-2493

0-5444-9631

08-9956-9719

0-5444-9598

08-9203-4232

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 5 ถนนพหลโยธิน ตำ�บลบ้านต๋อม อำ�เภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 0-5444-9644–9 โทรสาร 0-5444-9644, 0-5444-9647
สื่อสาร สป. 26605 E-mail : disaster_phayao@hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
(รกท.) หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด
นายกร มหาวงค์นันท์

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
ว่าง

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายกัมพล ขัดเป็ง

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นายสว่าง อิ่นแก้ว

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายอาทิตย์ มานัสสา

สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5444-9646

08-9969-6748

0-5444-9644

-

0-5444-9644

08-4741-4396

0-5444-9644

08-6923-6195

-

08-1980-8302

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
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จังหวัดพังงา
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายเอกรัฐ หลีเส็น			
นายศรีพงศ์ บุตรงามดี

ปลัดจังหวัด			
นายมานิต เพียรทอง

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-7648-1450

08-9203-0451

0-7648-1521
0-7648-1522

08-9203-2531
08-1859-7763

0-7648-1452

08-9973-9819

0-7648-1423

08-9203-4245

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา
้ ้ ด อำ�เภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
56/13 หมู่ที่ 3 ตำ�บลถำ�นำ�ผุ
โทรศัพท์ 0-7646-0607 โทรสาร 0-7646-0607, 0-7646-0600
สื่อสาร สป. 67398 E-mail : ddpmpna@hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด
นายสายัน กิจมะโน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายโชคชัย หยิกซ้าย

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายอมรเทพ ปรีคำ�

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นายกมณฑะ สมสุวรรณ

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายยืนยง ธัญพืช

112 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-7646-0600

08-9969-6749

0-7646-0738

08-1921-8529

0-7646-0607

09-3607-2360

0-7646-0607

08-9724-2464

0-7646-1400

08-1397-2505

กระทรวงมหาดไทย

จังหวัดพัทลุง
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายวันชัย คงเกษม

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายภิรมย์ นิลทยา			
นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล

ปลัดจังหวัด			
นายศิลป์ชัย รามณีย์

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นางสุพิตรา สิงหะพล

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-7461-3012

09-2592-5555

0-7461-4044
0-7461-1593

08-9203-2663
08-9203-2610

0-7461-3013

08-9979-9837

0-7461-3409

08-9203-4246

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ถนนราเมศวร์ ตำ�บลคูหาสวรรค์ อำ�เภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7461-7046, 0-7461-1652
สื่อสาร สป. 71303, 71804 E-mail : phatthalung_ddpm@hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด		
นายเชาวลิต นิฒรรัตน์

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นางสาววาสิฏฐี สาระพงศ์

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายสุรเชษฐ์ รอดเนียม

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นายวิสิทธิ์ ชนะจิต

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายมนูญ คงนวน

สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-7461-7044

08-9969-6750

0-7461-7046

08-1921-8535

0-7461-1652

08-1368-1551

0-7461-1652

08-1094-3932

-

08-9990-2971

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
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จังหวัดพิจิตร
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายวีรศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายพิษณุ เสนาวิน			
นายปิยะ วงศ์ลือชา

ปลัดจังหวัด			
นายพยนต์ อัศวพิชยนต์

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายทองทศ อินทุมาร

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5661-1034

08-9203-0455

0-5661-1722
0-5661-2444

08-9203-2707
08-9203-2699

0-5661-1054

08-9961-8638

0-5661-1918

08-9203-4257

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร
197 หมู่ที่ 1 ถนนพิจิตร - ตะพานหิน ตำ�บลท่าหลวง อำ�เภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ 0-5661-5932 โทรสาร 0-5661-6040
E-mail : dpm_pch@hotmail.co.th

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด
นางรติฬส มีคำ�แหง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายพชร ศศิชาชยามร

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายกุศล ศรีเสมอ

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นายสุรัตน์ สมบูรณ์ชัย

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5661-5932

08-9969-6751

0-5661-6068

08-1921-8543

0-5661-6076

08-1675-4912

0-5661-6076

08-5545-3221

-

-

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
ว่าง
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กระทรวงมหาดไทย

จังหวัดพิษณุโลก
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายธัชชัย สีสุวรรณ		
นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์		
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์

ปลัดจังหวัด			
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายไพโรจน์ แก้วแดง

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

		
0-5524-6336
08-9209-0456
0-5525-8023
0-5525-1146
0-5525-8651

08-9203-2805
08-9203-2818
08-9203-2713

0-5524-5718

08-9961-8637

0-5525-8947

08-9202-3366

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า) ชั้น 3 ถนนวังจันทน์ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5523-0396, 0-5523-0398
สื่อสาร สป. 2040 E-mail : Phitsanulok@disaster.go.th

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด		
นายหรรณพ พุกจันทร์

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายพล เชื้อทหาร

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายบรรพต โคตรเทิ้ง

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
ว่าง

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายชินนะ คชนิล

สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5523-0398

08-9969-6752

0-5523-0398

08-1921-8554

0-5523-0465

08-1887-6112

0-5523-0394

-

0-5526-2524

08-1953-8961

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
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จังหวัดเพชรบุรี
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		

พันตำ�รวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร
นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร		

ปลัดจังหวัด			
นายกฤษฎา แก้วสองเมือง

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นางวันเพ็ญ มังศรี

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-3242-5373

08-9203-0457

0-3242-5779
0-3242-7070

08-9203-2831
08-9203-2822

0-3242-5162

08-9254-8719

0-3242-5573

08-9897-9264

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 ตำ�บลคลองกระแชง อำ�เภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3242-6230
สื่อสาร สป. 63535 E-mail : phet.dpm59@gmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด
นายธีระชาติ ไทรทอง

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-3242-6230

08-9969-6753

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ

-

ว่าง

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายทวี เข็มกลัด

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นายคมน์วิศว์ อินธิแสง

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายอร่าม กลิ่นขจร
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-

0-3242-6230

09-6501-2984
06-3984-3227

0-3242-6230

08-9991-4199

0-3249-3514

08-1770-3678

กระทรวงมหาดไทย

จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายไกรสร กองฉลาด		
นายกฤษณ์ คงเมือง

ปลัดจังหวัด			
นายสนั่น พงษ์อักษร

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายวรพจน์ แววสิงห์งาม

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5672-9777

08-9209-0458

0-5672-9789
0-5672-9788

08-9203-2855
08-9203-2854

0-5672-9759

08-9961-8639

0-5672-9752

08-9203-4069

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์
ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 5 ถนนสระบุรี - หล่มสัก ตำ�บลสะเดียง อำ�เภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-5672-9791–5 โทรสาร 0-5672-9792
สื่อสาร สป. 17424 E-mail : dpm9999@hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด		
นางสาวกฤตยา เปรมปราโมชย์

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นางนภัสวรรณ แสงมณี

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายสุรวิทย์ชัย คำ�มา

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นางสาวลำ�ดวน แก้วเพิ่ม

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายชาญชัย แสงพันตา

สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5672-9791

08-9969-6754

0-5672-9793

08-1921-8576
06-3291-7535

0-5672-9795

08-7729-1678

0-5672-9794

09-1842-8915

-

08-1039-8247

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
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จังหวัดแพร่
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายวัฒนา พุฒิชาติ

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายวิรุฬ พรรณเทวี			
นายนิพันธ์ บุญหลวง

ปลัดจังหวัด			
นายดำ�รงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นางวันดี สรรค์ศุภศิริกุล

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5451-1036

08-9897-9285

0-5451-1606
0-5451-1779

08-9203-4051
08-9203-2895

0-5451-1038

08-9256-9720

0-5452-3422

08-9203-4272

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ ตำ�บลในเวียง อำ�เภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3680 โทรสาร 0-5452-2513
สื่อสาร สป. 21737 E-mail : dpm_phrae@hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด
นายปรีชา ด้วงบุญมา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นางสาวรำ�พู จันต๊ะปะตุ

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายอดิศักดิ์ ศรีโพธิ์

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นายอนุสรณ์ สวนจักร

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายสวัสดิ์ บุดดาจี๋
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โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5453-3680

08-9969-6755

0-5453-3680

08-1921-8592

0-5453-3680

08-1882-4967

0-5453-3680

08-9839-5846

0-5455-6782

08-9952-7332

กระทรวงมหาดไทย

จังหวัดภูเก็ต
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายโชคชัย เดชอมรธัญ

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายสนิท ศรีวิหค			
นายธีระ อนันตเสรีวิทยา		
นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์

ปลัดจังหวัด			
นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายศรัณยู เสมา

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-7621-1001

08-9203-2924

0-7621-2730
0-7624-0396
0-7622-2803

08-9203-4070
08-9103-2606
08-9203-0460

0-7635-4654

08-9973-9820

0-7635-4875

08-9203-3010

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชั้น 5 ถนนนริศร ตำ�บลตลาดใหญ่ อำ�เภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 0-7621-8444 โทรสาร 0-7621-8409
สื่อสาร สป. 68020 E-mail : phuketdisaster@gmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด		
นายชัยธวัช ศิวบวร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
ว่าง

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายมงคล เต็มรัตน์

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นายปรีดี เอ้งเส้ง

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายวิรัช ประทีป ณ ถลาง

สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-7621-8444

08-9969-6756

0-7621-8444

-

0-7621-8444

09-0702-6663

0-7621-8444

08-3527-8115

-

09-4580-9392

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
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จังหวัดมหาสารคาม
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายเสน่ห์ นนทะโชติ

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายไพเราะ รอยตระกูล 		
นายภูษิต สมจิตต์			

ปลัดจังหวัด			
นายวิรุจ วิชัยบุญ

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายปัญจชัย เลื่อมประเสริฐ

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-4377-7666

08-4876-5856

0-4377-7532
0-4377-7493

08-9202-6677
08-9202-5588

0-4377-7309

08-9569-9852

0-4377-7623

08-9203-4055

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม
ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 2 ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม - ร้อยเอ็ด ตำ�บลแวงน่าง
อำ�เภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4377-7314
สื่อสาร สป. 41739 E-mail : mkm777314@gmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด
นายพีรพล ยังขาว

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นางสาวสุดตา ไตยวรรณ

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
ว่าที่ร้อยตรี รังสรรค์ ชินภักดี

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นายปิยะ ดอนลาดลี

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-4377-7314

08-9969-6757

0-4377-7314

08-1871-7367

0-4377-7314

08-2838-6481

0-4377-7314

09-5605-8381

-

08-7222-1850

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายผดุงศักดิ์ พันธ์ภักดี
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กระทรวงมหาดไทย

จังหวัดมุกดาหาร
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายนพดล ไพฑูรย์ 		
นายรณรงค์ นครจินดา

ปลัดจังหวัด			
นายสมเพชร สร้อยสระคู

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		

นายอนุรัตน์ ธรรมประจำ�จิต

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-4261-1114

08-9203-0464

0-4261-2169
0-4261-1274

08-9203-4024
08-9203-3059

0-4261-1403

08-9569-9853

0-4261-1330

08-9203-2898

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
อาคารสื่อสาร ถนนวิวิธสุรการ ตำ�บลมุกดาหาร อำ�เภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4263-3101, 0-4261-5383, 0-4261-2243
สื่อสาร สป. 49221-2 E-mail : ddpmmuk@hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด		

0-4263-3101
0-4261-5383

08-9969-6758

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ

0-4263-3101
0-4261-5383

08-1921-8639

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		

0-4263-3101
0-4261-2243

08-1872-6491

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

0-4263-3101
0-4261-5383

08-9862-2910

0-4263-5453

08-3666-5009

นายสัญญ์ธวัชช์ ริ้วเหลือง
นายวีระพล เทพากรณ์
นายพิรมย์ เทพคำ�ราม

นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายพยับ ชินะแสง

สายด่วนนิรภัย 1784
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จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายสำ�เริง ไชยเสน 			
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์		

ปลัดจังหวัด			
นายจารึก เหล่าประเสริฐ

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายทัพพ์เทพ สุนทรพลเชฏฐ์

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5361-2158

08-9203-0465

0-5361-2012
0-5361-2242

08-9203-3076
08-9203-3065

0-5361-2178

08-9956-9718

0-5361-3521

08-9203-4291

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแม่ฮ่องสอน
175 หมู่ 8 ตำ�บลปางหมู อำ�เภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5361-4313
E-mail : ddpmmhs01@gmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด
นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายฤกษ์ ผดุงกิจ

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
ว่าที่พันตรี เลิดชาย ข่ายทอง

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นายเสน่ห์ ปักสิงห์

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5361-4313

08-9969-6759

0-5361-4313

08-7503-1367

0-5361-4313

08-5627-7755

0-5361-4313

08-5038-3935

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด

-

นายธนพล ไชยะ

122 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย

08-2183-3464

จังหวัดยโสธร
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว		
นางสาวเพ็ญศรี เจริญสุทธิพันธ์

ปลัดจังหวัด			
นายชนาส ชัชวาลวงศ์

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายบุญเรือง เมฆฉิม

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-4571-2672

08-9203-0028

0-4571-2844
0-4571-2966

08-9203-3122
08-9203-3090

0-4571-2673

08-9280-9856

0-4571-4211

08-9203-4293

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 3 ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4571-2244
E-mail : yasothon@disaster.go.th, disaster35000@gmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด		
นายชยุต วงศ์วณิช

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายวรวุฒิ พละบุตร

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายนฤนาท พิกุลศรี

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นายบุญจันทร์ บาระชล

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-4571-2244

08-9969-6761

0-4571-5473

08-1921-8653

0-4571-5474

08-5023-5119

0-4571-5475

08-1876-2485

-

ว่าง

สายด่วนนิรภัย 1784

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน
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จังหวัดยะลา
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-7321-2002

08-9203-3239

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

08-9203-0467
08-9203-3236
08-9203-3216

นายเจษฎา จิตรัตน์

0-7321-2003

08-9979-9842

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		

		
08-9203-4071
0-7321-1586

ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายดลเดช พัฒนรัฐ

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ุ 		
นายราชิต สุดพุ่ม 			
นายวรเชษฐ พรมโอภาษ		

ปลัดจังหวัด			
นายนิมะ มะกาเจ

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ ตำ�บลสะเตง อำ�เภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ 0-7320-3559 โทรสาร 0-7320-3562
สื่อสาร สป. 2455 E-mail : dpm12_yala@hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด
นายกาส เส็นโต๊ะเย็บ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายธวัชชัย เลิศไกร

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายบุญสิทธิ์ กลิ่นเกษร

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นายสมเพียร มะโซะ

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายอภัย ไชยชาญ

124 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-7320-3559

08-9969-6762

0-7320-3564

08-1921-8658

0-7320-3562-3

08-1191-9339

0-7320-3564

08-4123-7823

0-7337-8272

08-1957-2123

กระทรวงมหาดไทย

จังหวัดร้อยเอ็ด
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายกมล เชียงวงค์			
นายชยันต์ ศิริมาศ			
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง

ปลัดจังหวัด			
นายเธียรชัย พุทธรังษี

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-4351-1706

08-9203-0735

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

08-9203-3799
08-9203-3791
08-9203-3775

0-4351-1601

08-9569-9854

0-4351–9165

08-9203-4310

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 3 ถนนเทวาภิบาล ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4351-3097
E-mail : disaster_roiet101@.hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด		
นายสรวุฒิ ปาลวัฒน์

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายคมเพชร สีดามาตร์

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายสมชัย สุมหิรัญ

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นายสุทธิพงศ์ ทัศนโพธิ์

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นางเพ็ญศรี แสงสว่าง

สายด่วนนิรภัย 1784
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โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-4351-3097

08-9969-6763

0-4351-3097

08-6458-6117

0-4351-2955

08-9777-4993

0-4351-5139

08-9584-5952

0-4351-9035

08-1768-4679
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จังหวัดระนอง
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายสมศักดิ์ เวชพาณิชย์		
นายวิรัช รักษ์พันธ์

ปลัดจังหวัด			
นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายพรประสิทธิ์ อิสริยะมงคล

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-7780-0111

08-9203-0468

0-7780-0115
0-7780-0114

08-9203-3469
08-9203-3489

0-7780-0141

08-9973-9829

0-7780-0160

08-9203-4299

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง
ศาลากลางจังหวัดระนอง ชั้น 1 ตำ�บลบางริ้น อำ�เภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7780-0121
E-mail : ranong@disaster.go.th

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด
นายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นางสำ�เนียง มณีรัตน์

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
-

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
จ่าเอก ณรงค์ ดำ�กุล

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-7780-0118

08-9969-6764

0-7780-0121

08-1921-8661

0-7780-0191

-

0-7780-0121

08-7903-7898

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด

-

นางภัณฑิรา ทับขำ�

126 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย

09-5327-5158

จังหวัดระยอง
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-3869-4001-2

08-9203-0469

0-3869-4003
0-3869-4004

08-9203-3498
08-9203-3519

0-3869-4005

08-9245-0166

0-3869-4010

08-9203-4304

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์		
นายธีรวัฒน์ สุดสุข

ปลัดจังหวัด			
นายคมสัน เจริญอาจ

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 (มุขหลัง) ถนนสุขุมวิท ตำ�บลเนินพระ อำ�เภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3869-4129, 0-3869-4134
E-mail : disaster_rayong@hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด		
นายธนทร ศรีนาค

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายชลัช จิรมติ

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายพันธ์ศักดิ์ กลิ่นทุม

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นายเจษฎา สุนทรารชุน

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายกรี ไพรศรี

สายด่วนนิรภัย 1784
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โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-3869-4129

08-9969-6765

0-3869-4129

08-1921-8665

0-3869-4129

08-1723-6381

0-3869-4129

08-6156-8727

-

08-1444-2638
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จังหวัดราชบุรี
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายสุรพล แสวงศักดิ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายวีรัส ประเศรษโฐ		
นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร 		
นางณิทฐา แสวงทอง

ปลัดจังหวัด			
นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายชาติชาย ไชยพิมล

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-3232-5855

08-9203-0470

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

08-9203-0477
08-9203-3577
08-9203-1985

0-3233-7661

08-9254-8729

0-3233-7660

08-9203-4073

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี
429 อาคาร 1 ชั้น 2 ศูนย์อนามัยที่ 5 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำ�บลหน้าเมือง อำ�เภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0-3233-2571-3 โทรสาร 0-3233-2574-5
E-mail : dpmratchaburi429@hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด
ว่าง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายเดชา เรืองอ่อน

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายสถิตย์ แก้วมณี

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

นางสาวณัฐพร พันธ์พฤกษ์โอชา

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-3233-2571-3

08-9969-6812

0-3233-2571-3

08-1921-8673

0-3233-2571-3

08-0022-9889

0-3233-2571-3

09-6659-1549

-

08-9235-0663

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
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จังหวัดลพบุรี
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายภานุ แย้มศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายผล ดำ�ธรรม 			
นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์

ปลัดจังหวัด			
นายบุญเติม เรณุมาศ

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายนที มนตริวัต

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-3677-0162

06-3265-3186

0-3677-0160
0-3677-0147

08-9203-0392
08-9203-3819

0-3677-0133

08-9901-9727

0-3677-0139

08-9203-4314

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำ�บลทะเลชุบศร อำ�เภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3677-0199, 0-3677-200
สื่อสาร สป. 19149 E-mail : dpmlri@hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด		

0-3677-0199
0-3677-0200

08-9969-6768

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ

0-3677-0199
0-3677-0200

08-1921-8691

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		

0-3677-0199
0-3677-0200

08-1946-8538

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

0-3677-0199
0-3677-0200

08-9192-0772

-

08-1667-6234

นายศิริศักดิ์ สกุลโสรัจจะ
ว่าง

นายประสงค์ กล่ำ�ชัย

นายกฤษณ์ สงวนประเสริฐ

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด

ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ฤทธิ์ ทองดี
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จังหวัดลำ�ปาง
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ 		
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท

ปลัดจังหวัด			
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5426-5001

08-9203-0473

0-5426-5003
0-5426-5002

08-9203-3840
08-9203-3842

0-5426-5006

08-9956-9731

0-5426-5069

08-9203-4075

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำ�ปาง
ศาลากลางจังหวัดลำ�ปาง ชั้น 4 ถนนวชิราวุธดำ�เนิน ตำ�บลพระบาท อำ�เภอเมืองลำ�ปาง
จังหวัดลำ�ปาง 52000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5426-5072–4
สื่อสาร สป. 28603 E-mail : lpg.dpm@hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด
นายสมคิด ผานุการณ์

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นางสาวณปภัช ปัญญาศิริกุล

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
พันตรี ยุทธพงษ์ วงศ์ไชย

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นายสุรศักดิ์ หน่อแก้วมูล

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5426-5253

08-9969-6769

0-5426-5072-4

08-1921-8693

0-5426-5072-4

09-7920-3361

0-5426-5072-4

08-1784-0200

-

06-1375-7411

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายผดุง ปัทม์แก้ว
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จังหวัดลำ�พูน
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายวีระชัย ภู่เพียงใจ

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นางสาวปาณี นาคะนาท		
นายมนัส อ่ำ�ทอง

ปลัดจังหวัด			
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5351-1018

08-9203-0474

0-5351-0542
0-5351-1366

08-9203-3879
08-9203-3866

0-5351-1024

08-9956-9730

0-5356-0284

08-9203-4326

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำ�พูน
ศาลากลางจังหวัดลำ�พูน ถนนอินทยงยศ อำ�เภอเมืองลำ�พูน จังหวัดลำ�พูน 51000
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5356-2963
สื่อสาร สป. 28026 E-mail : lpn_lumphun@hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5356-3265

08-9969-6770

0-5356-2963

08-1921-8705

0-5356-3266

08-9850-4133

นายกิตษฎาพงค์ เพ่งพิศ

0-5356-2963

08-7193-5145

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด

0-5355-3234
0-5309-0109

08-6587-4279
08-4372-4923

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด		
นายประพันธ์ สนิทมัจโร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายอำ�นวย รักธรรม

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายเสรี ศรีเรือน

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นายปราโมทย์ วัฒนพันธ์
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จังหวัดเลย
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายคุมพล บรรเทาทุกข์

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์		
นายพรชัย ถมกระจ่าง

ปลัดจังหวัด			
นายณัฐวัสส์ วิริยานภากรณ์

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายนราวุฒิ จันทร์ทอง

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-4281-1683

08-9203-0475

0-4281-2554
0-4281-1166

08-9203-3956
08-9203-3892

0-4281-1040

08-9569-9855

0-4283-3209

08-9203-4331

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย
41/1 ถนนจรัสศรี ตำ�บลกุดป่อง อำ�เภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4281-1871
สื่อสาร สป. 21737 E-mail : loei@disaster.go.th

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด
นายประมวล ลาภจิตต์

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายปรีดี ทุมมาลา

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นายวิบูลย์ พุฒิมา

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-4281-1871

08-9969-6771

0-4286-1578

08-1921-8712

0-4286-1581

08-8422-8494

0-4286-1579

09-8545-8744

-

-

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
ว่าง

132 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย

จังหวัดศรีสะเกษ
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายธวัช สุระบาล

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายเมธี สุพรรณฝ่าย 		
นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล 		
นายสันติธร ยิ้มละมัย

ปลัดจังหวัด			
นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายสมพงษ์ มหาลวเลิศ

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-4561-2919

09-8251-9202

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

08-9203-3959
08-9203-3964
08-9203-3961

0-4561-1554

08-9569-9855

0-4561-1531

08-9203-4076

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ถนนเทพา ตำ�บลเมืองเหนือ อำ�เภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2589 โทรสาร 0-4561-2589, 0-4561-7956-8
สื่อสาร สป. 17424 E-mail : sisaketdpm1784@hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-4561-2589

08-9969-6772

0-4561-7956

08-1921-8764

0-4561-7957

08-1266-5208

0-4561-7958

08-8170-1106

0-4566-1215-6

08-1999-9810

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด		
ว่าง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายบุญประสงค์ นวลสายย์

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นางสาวทิพวรรณ ปัญญาคม

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นายธนกร พูนติ้ม

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด

นายกรวิชญ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
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จังหวัดสกลนคร
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายวิทยา จันทร์ฉลอง

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายธวัช ศิริวัธนนุกูล		
นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์

ปลัดจังหวัด			
นายนพดล จารุพงศ์

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-4271-1282

08-9203-0479

0-4271-1764
0-4271-1991

08-9203-3966
08-9203-3967

0-4271-6527

08-9569-9856

0-4271-4959

08-9203-4339

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 4 ถนนศูนย์ราชการ ตำ�บลธาตุเชิงชุม อำ�เภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4271-1771, 0-4271-5146
สื่อสาร สป. 48548 E-mail : sakonnakhon@disaster.go.th

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด

0-4271-1771
0-4271-5146

08-9969-6760

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ

0-4271-1771
0-4271-5146

08-1921-8790

0-4271-5278

09-1505-7278

0-4271-5232

08-1850-2864

-

08-3560-8277

นายนิติวัทธน์ นิธินันท์ธาร
ว่าง

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายอนุชา เหลาแตว

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นางปัทมา โน๊ตศิริ

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายชัยชาญ แสนหูม
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จังหวัดสงขลา
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		

นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา		
นายขจรศักดิ์ เจริยโสภา		
5
นายอนุรัฐ ไทยตรง

ปลัดจังหวัด			
นายศักระ กปิลกาญจน์

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายอำ�พล พงศ์สุวรรณ

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-7432-3874
0-7431-3126

08-9201-9955

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

08-9203-3969
08-9203-3968
08-9203-3970

0-7431-2106

08-9979-9841

0-7431-6478

08-9203-4084

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา ถนนราชดำ�เนิน ตำ�บลบ่อยาง อำ�เภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 		
โทรศัพท์ 0-7431-6380-4 โทรสาร 0-7431-6380, 0-7431-6384
E-mail : dpm_songkhla@hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
(รกท.) หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด
นายวสันต์ ไชยทวีวงศ์

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
ว่าง

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายมนัส ศิริรัตน์

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นายประยง ชะโนวรรณะ

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-7431-6381-2 ต่อ 17

08-9969-6773

0-7431-6381-2 ต่อ 16

-

0-7431-6381-2 ต่อ 13

08-1766-9254

0-7431-6381-2 ต่อ 15

08-1767-6699

-

08-6964-8249

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายเติม ขุนอินทร์

สายด่วนนิรภัย 1784
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จังหวัดสตูล
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายสรเดช สุนทรารชุน 		
นายโสภณ สุวรรณรัตน์

ปลัดจังหวัด			
นายศักดา วิทยาศิริกุล

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-7471-1373

08-9203-3980

0-7471-1314
0-7473-0865

08-9203-3974
08-9203-3972

0-7471-1083

08-9979-9840

0-7471-1055 ต่อ 11

		
08-9203-4347

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล
ศาลากลางจังหวัดสตูล ถนนสตูลธานี ตำ�บลพิมาน อำ�เภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000
โทรศัพท์ 0-7472-2121-2 โทรสาร 0-7472-2296
สื่อสาร สป. 74147 E-mail : dpm12_satun@hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
(รกท.) หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด
นางสาวสุนารี บุญชุบ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นางบุญรอด โพชะเรือง

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายไพรัช ดวงจินดา

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นายสอแหละ แซะอาหลี

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-7472-2050

08-9969-6774

0-7472-2121-2

08-1797-0426

0-7472-2121-2

08-9597-6313

0-7472-2121-2

09-4802-3715

-

08-7288-8228

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด

ว่าที่ร้อยตรี ศุภกฤต กาญจนาเกยูร
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จังหวัดสมุทรปราการ
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-2389-0660

08-9203-0483

0-2388-0709
0-2389-0646

08-9203-3978
08-9203-3976

0-2389-0607

08-1174-6594

0-2702-5021-4

08-9897-9295

ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายชาติชาย อุทัยพันธ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายสยาม ศิริมงคล			
นายธนู บุญเลิศ

ปลัดจังหวัด			
นายธีรพล ศิรินานุวัฒน์

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายชัยพจน์ จรูญพงศ์

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
3 ซอย 2 ถนนสุทธิภิรมย์ ตำ�บลปากน้ำ� อำ�เภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 0-2382-6040-2 โทรสาร 0-2382-6040-2
สื่อสาร สป. 17424 E-mail : ddpm.spk@gmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด		
นายอุทัย กันทะวงศ์

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายวัชระ ธรรมสุทธิกุล

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นางสาวพรรณวิภา ประภาสุข

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นางสาวศิริวรรณ ไชยภาษี

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-2382-6040-2

08-9969-6775

0-2382-6040-2

08-1921-8847

0-2382-6040-2

09-0263-7314

0-2382-6040-2

08-9761-0741

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายฉะโอด รุ่งเรือง

สายด่วนนิรภัย 1784

0-2337-3115
www.disaster.go.th
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จังหวัดสมุทรสงคราม
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายคันฉัตร ตันเสถียร

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นารังสรรค์ ตันเจริญ		
นายยงยุทธ สิงห์ธวัช

ปลัดจังหวัด			
นายสมนึก พรหมเขียว

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-3471-5994

08-9203-0484

0-3471-3818
0-3471-1996

08-9203-3979
08-9203-0481

0-3471-1525

08-9254-8731

0-3471-6906

08-9203-4358

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 4 ถนนเอกชัย ตำ�บลแม่กลอง อำ�เภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3471-5835-6
สื่อสาร สป. 62983 E-mail : disaster_2550@hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด
นายศุภชัย แสนยุติธรรม

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
พันจ่าอากาศเอก มานิตย์ สำ�ลีพันธ์

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายอภิรักษ์ สะตะพันธ์

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
ว่าง

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

		
0-3471-5835-6

08-9969-6778

0-3471-5835

08-1921-8862

0-3471-5835

08-9048-8032

0-3471-5835

-

-

08-1292-0650

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายพิชัย พวงเปีย
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จังหวัดสมุทรสาคร
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายประภัสสร์ มาลากาญจน์

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายอำ�พล อังคภากรณ์กุล		
นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ

ปลัดจังหวัด			
นายอภิรศักดิ์ พฤกษชาติ

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นางอังคณา ชิตะติตติ

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-3441-1250

08-9203-3984

0-3441-2002
0-3442-7114

08-9203-3983
08-9203-0447

0-3441-1715

08-9254-8732

0-3442-7387

08-9203-4367

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเศรษฐกิจ อำ�เภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3442-6424
สื่อสาร สป. 62378 E-mail : ddpmsakhon@gmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-3442-4982

08-9969-6779

0-3442-4982

08-1921-8947

0-3442-6424

08-6761-6143

นางสาวอำ�พัน สังข์ประเสริฐ

0-3442-6424

08-9770-1854

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด

		 		
08-5173-9724

(รกท.) หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด
นายวิทยา จันทน์เสนะ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายอนุตร ปางพุฒิพงษ์

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายมนัสวี มัชฌิมวงศ์

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นายสมคิด บุตรตรา

สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th
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จังหวัดสระแก้ว
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา		
นายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์

ปลัดจังหวัด			
นายณัฏฐชัย นำ�พูลสุขสันติ์

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายทวี จงประเสริฐ

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-3742-5111

08-9203-0488

0-3742-5112
0-3742-5113

08-9203-3987
08-9203-3986

0-3742-5114

08-9245-0167

0-3742-5124

08-9203-4368

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 ตำ�บลท่าเกษม อำ�เภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
โทรศัพท์ 0-3742-5475, 0-3742-5502 โทรสาร 0-3742-5502-3
E-mail : sakaeo@disaster.go.th

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด
นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ		
ว่าง

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
ว่าง

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นายอภิรัตน์ บุญชะลักษี

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-3742-5477

08-9969-6801

0-3742-5476

08-1921-8952

0-3742-5475

08-1544-8486

0-3742-5478

09-0778-2820

-

09-8830-1305

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายจรัญ ขำ�สุขเลิศ
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จังหวัดสระบุรี
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายชรัส บุญณสะ 			
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ

ปลัดจังหวัด			
นายสุชน ภัยธิราช

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายสง่า บัวระดก

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-3622-3057

08-9203-0490

0-3622-2563
0-3622-3170

08-9203-3988
08-9203-3990

0-3621-1541

08-9901-9728

0-3621-1458

08-9203-4373

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำ�บลปากเพรียว อำ�เภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-3621-2213, 0-3621-2238
สื่อสาร สป. 13001-2 E-mail : dpm_saraburi@yahoo.co.th

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด

ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ		
ว่าง

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายไพฑูรย์ ลาวิลาศ

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นางจารุวัลย์ สืบชมภู

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายกฤษดา อินทร์พาเพียร
สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-3621-2213

08-9969-6802

0-3621-2213

09-0991-8557

0-3621-2238

08-9174-2523

0-3621-2238

08-1353-4222

-

08-1994-0744

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

141

จังหวัดสิงห์บุรี
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายพศิน โกมลวิชญ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์		
นายทรงพล ใจกริ่ม

ปลัดจังหวัด			
ว่าที่ร้อยตรี ธรรมศิฑชัย สามกษัตริย์

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นางเพชรี เขมวิรัตน์

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-3650-7111

08-9203-0491

0-3650-7113
0-3650-7112

08-9203-4003
08-9203-3992

0-3650-7119

08-9901-9729

0-3650-7117

08-9203-4377

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 3 (หลังใหม่) ถนนสิงห์บุรี - บางพาน อำ�เภอเมืองสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์ 0-3650-7129 โทรสาร 0-3650-7128
E-mail : ddpm_singburi@hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด
นายอดิศักดิ์ ไพบูลย์ศิริ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายนพดล คำ�นึงเนตร

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายวิชาญ จ้อยสีดา

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-3650-7129

08-9969-6803

0-3650-7301

08-1921-8980

0-3650-7129

08-5975-1384

-

-

-

08-7122-2666

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
ว่าง

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายภานุพงษ์ เต็งวงษ์วัฒนะ
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จังหวัดสุโขทัย
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายปิติ แก้วสลับสี

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายวรนิติ์ มุตตาหารัช		
นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม

ปลัดจังหวัด			
นายสุชาติ ทีคะสุข

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายชินวุฒิ ขาวสำ�ลี

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5561-1097

08-9203-4006

0-5561-3074
0-5561-1349

08-4751-8250
08-9203-4005

0-5561-3366

08-9961-8640

0-5561-4531

08-9203-4381

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อาคาร 1 ชั้น 2 ตำ�บลธานี อำ�เภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-2415, 0-5561-6236-8 โทรสาร 0-5561-6239
สื่อสาร สป. 22938 E-mail : sukhothai@disaster.go.th

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
(รกท.) หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด
นายเอกกฤต จิตตางกูร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายคำ�รณ อิ่มเนย

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายพนม วงศ์พุฒิ

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นางรัตติยา เรืองนวล

ประธานศูนย์ อปพร.จังหวัด		
นายจิตรกร ศิริพัฒนานุกูลชัย
สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5561-6235

08-9968-7191

0-5561-2415

08-1921-9044

0-5561-6237

08-7311-3601

0-5561-6238

09-1839-6313

0-5568-9026

08-1785-7500

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
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จังหวัดสุพรรณบุรี
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			

ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ		
นายพิภพ บุญธรรม

ปลัดจังหวัด			
นายธีรชัย ทศรฐ

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายธนเสฎฐ์ สุชามาลาวงษ์

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-3553-5500

08-9203-0493

0-3553-5374
0-3553-5373

08-9203-4008
08-9203-4007

0-3553-5379

08-9254-8730

0-3540-8200

08-9203-4384

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี
ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท ตำ�บลสนามชัย อำ�เภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 0-3553-6067-9 โทรสาร 0-3553-6068
สื่อสาร สป. 12367 E-mail : suphanburi@disaster.go.th

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด
นายเอกภพ จันทร์เพ็ญ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นาย ป.ปรีดา เรียมปิติ

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายอธิคม ทันใจ

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นางสุกัญญา เกตุแก้ว

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายวิรัช ศรีบานเย็น
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โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-3553-6069

08-9969-6805

0-3553-6067

08-1921-9130

0-3553-6067

09-1914-2695

0-3553-6067

08-6168-1907

0-3553-1495

08-6323-4955

กระทรวงมหาดไทย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายอวยชัย อินทร์นาค

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายศุภวัชร ศักดา			
ว่าที่ร้อยตรี วิชวุทย์ จินโต		
นายจีรศักดิ์ ชัยฤทธิ์

ปลัดจังหวัด			
นายประเวศ ไทยประยูร

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-7727-2176
0-7728-5990

08-9203-0403

0-7727-2805
0-7727-2190
0-7728-7838

08-9203-4012
08-9203-4011
08-9203-4009

0-7727-2856

08-9973-9830

0-7728-2681

08-9203-4085

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถนนดอนนก ตำ�บลตลาด อำ�เภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7727-5550-1
สื่อสาร สป. 65039 E-mail : dpmsurat@hotmail.co.th

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
(รกท.) หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด
นายจำ�นง สวัสดิ์วงศ์

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นางสาวภาศิกา ศิรินุงพงศ์ นิลล้วน

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายสัณฐาน ใจเอื้อ

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นางจตุพร พลจร

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-7727-5550-1

08-9969-6806

0-7727-5550-1

08-1921-9157

0-7727-5550-1

08-9729-7554

0-7727-5550-1

08-6272-2529

-

08-1676-5557

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายสิทธิโชค เถาเสถียร
สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

145

จังหวัดสุรินทร์
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายอรรถพร สิงหวิชัย

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายโชคดี อมรวัฒน์		
นายเลิศบุศย์ กองทอง		
นางสาวดวงพร บุญครบ

ปลัดจังหวัด			
นายนิวัติ น้อยผาง

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายธนยศ แสนสุขใส

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-4451-3554

08-9203-0531

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

08-9203-4013
08-9203-4014
08-9203-4015

0-4451-1004

08-9280-9854

0-4452-1358

08-9203-4390

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์
กม.ที่ 9 ถนนสุรินทร์ - ปราสาท ตำ�บลเฉนียง อำ�เภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ 0-4414-3056-9 โทรสาร 0-4414-3058-9
สื่อสาร สป. 2679 E-mail : surin@disaster.go.th

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
(รกท.) หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด
นายพรเชษฐ์ แสงทอง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
ว่าง

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายประเสริฐ อาจสุนทร

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นายฐิติพันธ์ แตะกระโทก

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-4414-3059

		
08-9969-6807

0-4414-3059

08-1921-9342

0-4414-3057

08-3749-6121

0-4414-3058

08-5431-9977

-

08-8348-5214

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายสุรัตน์ ฉลาดเลิศ
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จังหวัดหนองคาย
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายสุชาติ นพวรรณ

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายประสงค์ คงเคารพธรรม		
นายจิรศักดิ์ ศรีคชา

ปลัดจังหวัด			
ว่าง

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายสถาพร พงษ์นาค

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-4241-1112

08-9203-0431

0-4241-1113
0-4241-1284

08-9203-4081
08-9203-6600

0-4242-2866

08-9569-9850

0-4241-2678

08-9203-0769

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 4 ถนนมิตรภาพ ตำ�บลหนองกอมเกาะ อำ�เภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย 43000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4242-1014
สื่อสาร สป. 46814 E-mail : nongkhai@disaster.go.th

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด
นางสาววรางคนา ศิลปกิจ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
ว่าง

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายธรณิศ เทพแพงตา

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

นายภาณุพันธ์ ธนาฤกษ์มงคล

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด		
นายจรัส แพรลิ้นฟ้า

สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-4242-0761

08-9969-6808

0-4242-0736

-

0-4242-0732

06-3751-6170

0-4242-0728

08-1262-0541

-

08-5851-6984

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
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จังหวัดหนองบัวลำ�ภู
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์		
นายโชติ เชื้อโชติ

ปลัดจังหวัด			
นายเวียงชัย แก้วพินิจ

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายเอกชัย รัตนโสภา

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-4231-6684

08-9203-0106

0-4231-6686
0-4231-6688

08-9203-4018
08-9203-0937

0-4231-6690

08-9569-9851

0-4231-6681

08-9203-4399

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำ�ภู
ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำ�ภู ชั้น 3 ตำ�บลลำ�ภู อำ�เภอเมืองหนองบัวลำ�ภู จังหวัดหนองบัวลําภู 54000
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4231-6710
สื่อสาร สป. 47375 E-mail : nongbualamphu@disaster.go.th

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
(รกท.) หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด
นายประสิทธิ์ ไชยเวช

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายทองปาน ยอดคีรี

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายอานนท์ มูลป้อม

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นายณัฐกร บุษราคัม

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-4231-6711

08-9969-6809

0-4231-6710

08-1921-9351

0-4231-6710

08-9814-3986

0-4231-6710

08-6856-7706

-

08-1975-8783

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายทองหล่อ ชาวสวน
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จังหวัดอ่างทอง
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายรณชัย จิตรวิเศษ		
นายประมวล มุ่งมาตร

ปลัดจังหวัด			
นายรัฐฐะ สิริธรังศรี

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นางสาวชไมพร อำ�ไพจิตร

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-3562-0128

08-9203-0602

0-3561-1612
0-3562-0129

08-9203-4022
08-9203-4021

0-3561-1142

08-9901-9870

0-3562-0130

08-9203-4407

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง
6/1 ถนนเทศบาล 1 ตำ�บลบางแก้ว อำ�เภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3561-6260
E-mail : ddpmangthong2@gmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด
นายวินัย อ่ำ�รัศมี

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายสมนึก มูลรักษา

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายสุพร ประคองเก็บ

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย		
นางสาวศรีเรือน เกตุคำ�

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด		
นายวีร์รวุทธ์ ปุตะเศรณี
สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-3561-6260

08-9969-6810

0-3561-6260

08-0650-3232
08-1841-8893

0-3561-6262

		
08-1763-6585

0-3561-6263

08-7904-1672

0-3562-0128

08-9203-0602
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จังหวัดอำ�นาจเจริญ
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายสิริรัฐ ชุมอุปการ

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายวิชยันต์ บูรณะกิจภิญโญ		
นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร

ปลัดจังหวัด			
นายพิจิตร บุญทัน

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายทำ�เนียบ แสงชมภู

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-4552-3111

08-9203-0615

0-4552-3007
0-4552-3022

08-9202-2200
08-9203-1858

0-4552-3009

08-9280-9858

0-4552-3000

08-9203-4417

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำ�นาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัดอำ�นาจเจริญ ชั้น 1 ถนนชยางกูร ตำ�บลโนนหนามแท่ง อำ�เภอเมืองอำ�นาจเจริญ
จังหวัดอำ�นาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4552-3031, 0-4552-3133
สื่อสาร สป. 44226 E-mail : amnatcharoen@disaster.go.th

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
(รกท.) หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด
นายกฤษฎิ์ พูนเกษม

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายปริญญา วงศ์ราษฎร์

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
ว่าง

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นายเลิศฤทธิ์ จันทร์หอม

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-4552-3030

08-9969-6811

0-4552-3031

08-1921-9411

0-4552-3133

09-3504-3813

0-4552-3031

08-1266-2449

-

08-5493-8137

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายประดิษฐ์ สีนอร์
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กระทรวงมหาดไทย

จังหวัดอุดรธานี
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายชยาวุธ จันทร

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายสมหวัง พ่วงบางโพ		
นายสิธิชัย จินดาหลวง 		
นายสุชัย บุตรสาระ

ปลัดจังหวัด			
นายปราโมทย์ ธัญญพืช

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายพงษ์ศักดิ์ ยศยิ่ง

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-4224-4076

08-9203-0658

0-4232-4212
0-4224-1599
0-4224-4214

08-9203-4029
08-9203-4396
08-9203-4020

0-4224-4215

08-9569-9857

0-4224-3368

08-4438-0811

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2 ชั้น 7 ถนนอธิบดี ตำ�บลหมากแข้ง อำ�เภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4224-6920 E-mail : udonthani@disaster.go.th

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด
นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นางสาวพรสวรรค์ ภิรมย์วงศ์

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายอดินันท์ จันทรา

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นางอำ�นวยพร ศรีอ่อนแสง

ประธาน ศูนย์ อปพร.จังหวัด			
ว่าง

สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-4224-6920

08-9969-6812

0-4224-6329

08-1921-9416

0-4224-6983

		
08-8302-3933

0-4224-6873

08-9575-7299

-

-
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จังหวัดอุตรดิตถ์
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ		
นายสุมิตร เกิดกล่ำ�

ปลัดจังหวัด			
นายสุรชัย มณีประกร

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายอรัญ สรรเสริญ

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5541-1248

08-9203-0691

0-5541-1207
0-5541-3070

08-9203-4031
08-9203-4035

0-5541-1272

08-9961-8641

0-5541-1003

08-9203-4421

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร อำ�เภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5544-4132, 0-5540-3164 โทรสาร 0-5541-7989
สื่อสาร สป. 22383 E-mail : uttdisaster@hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด
นายณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นางสาวชาครียา เศรษฐเสรี

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
นายสมพร ขันปิงปุ๊ด

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

นางกัญญาณี สุวรรณภักดี

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด
นายเหลียง เมืองเสือ

152 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5540-3164

08-9969-6813

0-5541-7989

08-1921-9417

0-5540-3165

08-7900-7125

0-5540-3162

08-9048-7232

0-5545-5172

08-9856-5792

กระทรวงมหาดไทย

จังหวัดอุทัยธานี
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายไมตรี ไตรติลานันท์		
นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร

ปลัดจังหวัด			
นายศรัทธา คชพลายุกต์

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายเติมพันธุ์ คำ�ปุ้ย

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5651-3164

08-9203-0725

0-5651-1284
0-5651-1200

08-9203-4037
08-9203-4036

0-5651-1346

08-9961-8643

0-5652-0739

08-9203-4429

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี
ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3 (หลังใหม่) ถนนศรีอุทัย ตำ�บลอุทัยใหม่ อำ�เภอเมืองอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5657-1725, 0-5657-1635 โทรสาร 0-5657-1725
E-mail : ddpm_uthai@hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด

0-5657-1725
0-5657-1635

08-9969-6814

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ

0-5657-1725
0-5657-1635

08-1921-9418

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		

0-5657-1725
0-5657-1635

-

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

0-5657-1725
0-5657-1635

08-9856-4986

-

08-4951-3671

นายสันต์ สร้อยแสง
นางเสนาะ นนทะโย
ว่าง

นายอานนท์ ทั่งทอง

ประธาน คกก.ประสานงานศูนย์ อปพร.จังหวัด
นายชลอ อารีภักดิ์

สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th
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จังหวัดอุบลราชธานี
ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด			
นายสมศักดิ์ จังตระกุล

รองผู้ว่าราชการจังหวัด		
นายนิกร สุกใส			
นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ		
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม

ปลัดจังหวัด			
นายบัญญัติ พงษ์ศรีกูร

หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด		
นายอภิชัย ชัยชมภู

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-4534-4599

08-1805-7540

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

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

0-4534-4617-8

08-9280-9857

0-4534-4604

08-9203-0836

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ตำ�บลแจระแม อำ�เภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4534-4635-7
สื่อสาร สป. 38901 E-mail : ubonratchathani@disaster.go.th

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัด
นายสิทธิพล เสงี่ยม

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
ว่าที่ร้อยตรี มนต์สง่า ลีลาศสง่างาม

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ		
ว่าที่ร้อยตรี เรวัฒน์ สุนทรสถาพร

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นายพงศภัค ตรีผลา

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-4534-4634

08-9969-6815

0-4534-4635-7

08-1921-9437

0-4534-4635-7

08-1579-9375

0-4534-4635-7

08-3368-3398

ประธานศูนย์ อปพร. จังหวัด

-

นายมนตรี บู่คำ�

154 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย

08-1760-6616

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขา 30 สาขา ใน 16 จังหวัด

สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th
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สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ
ที่ว่าการอำ�เภอทองผาภูมิ ชั้น 2 ถนนสาย 3272 ตำ�บลท่าขนุน อำ�เภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี 71180
โทรสาร 0-3459-8001
E-mail : kri_pp@disaster.go.th

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ. จังหวัดกาญจนบุรี
สาขาทองผาภูม			
ิ
นายกิตติศักดิ์ เอี่ยมระหงส์

ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย
นายธนบูลย์ ตุลาทอง

ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย
นายธีราวุธ ยันตะศิริ

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-3459-8006

09-8258-3107

0-3459-8001

08-5130-9555

0-3459-8003

08-3973-4545

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธ์ุ สาขากุฉินารายณ์
ที่ว่าการอำ�เภอกุฉินารายณ์ ชั้น 2 ถนนสมเด็จ - มุกดาหาร อำ�เภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46110
โทรสาร 0-4385-1558
E-mail : kuchi.ddpm@hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัดกาฬสินธุ์
สาขากุฉินารายณ์ 			
นายโสภณ เจริญพร

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-4385-1558

09-8258-3150

-

-

-

08-6961-1944

ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย
นางสาวรจนา พวงยอด

ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวสัตญา แสงสุวรรณ

156 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ
หอประชุมอำ�เภอชุมแพ (หลังเก่า) ตำ�บลชุมแพ อำ�เภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
โทรสาร 0-4331-3472
E-mail : ddpm.kknchp@gmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ. จังหวัดขอนแก่น
สาขาชุมแพ			
นางฐิตารีย์ เลิศขันติธรรม

ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย
นายสนอง คำ�ชมภู

ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-4331-3472

09-8258-3023

-

06-1423-9692

-

-

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาพล
ที่ว่าการอำ�เภอพล ชั้น 2 ถนนพลรัตน์ ตำ�บลเมืองพล อำ�เภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
โทรสาร 0-4341-5476
E-mail : dpm.phol@gmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ. จังหวัดขอนแก่น
สาขาพล 			
นายอภิชัย จำ�ปานิล

ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย
นางสาวธนิดา ทะสุนทร

ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง

สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-4341-5475

09-8258-3054

0-4341-5475

08-0685-5657

0-4341-5475

-

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
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สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ
ที่ว่าการอำ�เภอเชียงของ 122 หมู่ที่ 12 ถนนสายกลาง ตำ�บลเวียง อำ�เภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
โทรสาร 0-5379-1767
E-mail : ddpm_ck@hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ. จังหวัดเชียงราย
สาขาเชียงของ			
นายยศกร สุขสอาด

ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย
นายประพัฒน์ สีธิ

ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5379-1767

09-8258-3160

0-5379-1767

06-1310-2897

0-5379-1767

-

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
ที่ว่าการอำ�เภอเวียงป่าเป้า หมู่ที่ 6 ตำ�บลเวียง อำ�เภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
โทรสาร 0-5378-1524
E-mail : wpp.dpm@outlook.co.th

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ. จังหวัดเชียงราย
สาขาเวียงป่าเป้า			
นายวารินทร์ เจริญทรัพย์

ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย
นายอนุสรณ์ สีบุญเรือง

ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย
นายณัฐวุฒิ สิงห์แก้ว

158 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5378-1521-4

08-1766-8742

0-5378-1521-4

08-7904-5040
08-9850-4665

0-5378-1521-4

06-1529-2895
08-6051-3454

กระทรวงมหาดไทย

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว
ที่ว่าการอำ�เภอเชียงดาว ตำ�บลเชียงดาว อำ�เภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170
โทรสาร 0-5345-5181
E-mail : ruangrit500@gmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัดเชียงใหม่
สาขาเชียงดาว
นายเรืองฤทธิ์ ผลดี

ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย

นางสาวกัญจณิศย์ วันชัย

ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย
นายยุทธศักดิ์ ศิริวัฒนศิลป์

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5345-5181

09-8258-3074

0-5345-5181

08-9430-7576

0-5345-5181

08-8413-8943

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง
ที่ว่าการอำ�เภอฝาง (หลังเก่า) ถนนโชตนา ตำ�บลเวียง อำ�เภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรสาร 0-5345-2841
E-mail : ddpm.fang@gmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัดเชียงใหม่
สาขาฝาง				
นายธีรเดช ขัติยะ

ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย
นางสาววันวิสา ยศสว่าง

ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวศุภรัตน์ สิริปรีดาพันธ์

สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5345-2841

09-8258-3063

0-5345-2841

08-6116-6829

0-5345-2841

08-0129-7774

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
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สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสะเมิง
ที่ว่าการอำ�เภอสะเมิง ชั้น 1 หมู่ที่ 10 ตำ�บลสะเมิงใต้ อำ�เภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250
โทรสาร 0-5348-7599
E-mail : ddpm.samoeng@gmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัดเชียงใหม่
สาขาสะเมิง			
นายวรวิทย์ อินต๊ะใจ

ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย
นายชาญณรงค์ เทศภูมิ

ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย
นายวิมล ถิรโชติดุษฎี

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5348-7599

09-8258-3093

0-5348-7599

08-1796-5217

0-5348-7599

09-8046-4695

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด
ที่ว่าการอำ�เภอฮอด หมู่ที่ 9 ตำ�บลหางดง อำ�เภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรสาร 0-5346-1285
E-mail : hoddpm@gmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัดเชียงใหม่
สาขาฮอด			
นายทรงศักดิ์ ฉลาดพงศ์พันธ์

ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย

นางสาวนรรศนันท์ ปัญญา

ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย
นายอภิรักษ์ รุจิระภูมิ

160 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5346-1285

09-8258-3081

0-5346-1285

08-1472-9708

0-5346-1285

08-1998-5216

กระทรวงมหาดไทย

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
อาคารหอประชุมที่ว่าการอำ�เภอแม่สอด ถนนประสาทวิถี ตำ�บลแม่สอด
อำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทรสาร 0-5553-1070
E-mail : ddpm_maesot@hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัดตาก
สาขาแม่สอด
นายปริวัชร วัชรวิภา

ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย
นายพีระ วรพนพิพัฒน์

ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย
นายณัฐพล สุวรรณเวช

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5553-1071

		
09-8258-3170

0-5553-1071

08-8293-9395

0-5553-1071

08-1359-3128

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา สาขาชุมพวง
อาคารหอประชุมที่ว่าการอำ�เภอชุมพวง หมู่ที่ 1 ตำ�บลชุมพวง อำ�เภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา 30270
โทรสาร 0-4448-7323
E-mail : korat.chp@gmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัดนครราชสีมา
สาขาชุมพวง			
นายธงชัย เสนาะศรีตระกูล

ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย
นายโตศณ เรืองสุขสุด

ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย
จ่าสิบเอก กิตติธัช จิตรซื่อ

สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-4448-7323

09-8258-3104

0-4448-7323

08-1914-1582

0-4448-7323

06-1563-8046

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
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สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง
ที่ว่าการอำ�เภอปากช่อง ชั้น 3 ถนนมิตรภาพ อำ�เภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
โทรสาร 0-4431-3064
E-mail : korat064@gmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ. จังหวัดนครราชสีมา
สาขาปากช่อง				
นายวรสันติ์ ขันธปรีชา

ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย

นายศรีศักดิ์ ภู่วิบูลย์พาณิชย์

ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย
จ่าเอก สุริยัน บอมขุนทด

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-4431-3064

09-8258-3095

0-4431-3064

08-9797-4433

0-4431-3064

08-1285-3570

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งใหญ่
ที่ว่าการอำ�เภอทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 6 ถนนทุ่งใหญ่ - หลักช้าง ตำ�บลท่ายาง อำ�เภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
โทรสาร 0-7548-9257
E-mail : ddpmtungyai@gmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ. จังหวัด
นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งใหญ่
นายธเนศวร คงหอม

ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย
นายณฐพล สุชาติพงษ์

ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย
นายโชคชัย ทองอร่าม

162 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-7548-9257

09-8258-3183

0-7542-1868

		
09-2769-9303

0-7548-9257

08-7887-1892

กระทรวงมหาดไทย

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาพิปูน
109/47 หมู่ที่ 1 ตำ�บลพิปูน อำ�เภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
โทรสาร 0-7549-9197
E-mail : nrt_php@disaster.go.th

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ. 			
จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาพิปูน
นายประภาส ขาวดํา

ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย

นางสาวนฤมล สุขศาลา		

ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย
นางอาภรณ์ รุทรพันธ์

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-7549-9197

09-8258-3175
08-6697-4693

0-7549-9197

		
08-1415-7895

0-7549-9197

08-1597-6215

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล
103/27 อาคารชมรมกำ�นัน - ผู้ใหญ่บ้าน ศูนย์ราชการอำ�เภอสิชล
ถนนนครศรีธรรมราช - สุราษฏร์ธานี ตำ�บลทุ่งปรัง อำ�เภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120
โทรสาร 0-7577-1632
E-mail : nrt_scn@disaster.go.th

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ. จังหวัด
นครศรีธรรมราช สาขาสิชล		
นายโสภณ ทองไสย

ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย
นางเพ็ญจันทร์ แซ่หลี

ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย
นายศิพวิทย์ เนตรพุกกณะ
สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-7577-1632

		
09-8258-3173

0-7577-1632

08-3097-1448

0-7577-1632

08-4251-6068

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
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สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ สาขาชุมตาบง
ที่ว่าการอำ�เภอชุมตาบง ตำ�บลชุมตาบง อำ�เภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรสาร 0-5629-3080-1
E-mail : chumtabong1784@gmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัดนครสวรรค์
สาขาชุมตาบง			
นายชัยวัฒน์ จงรักษ์

ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย

นายมัจฉพล เกษรดอกไม้

ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวธิดารัตน์ ตันติธนสิริโชติ

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5629-3080-1

09-8258-3207

0-5629-3080-1

08-9860-6086

0-5629-3080-1

08-5051-9339

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตากฟ้า
ที่ว่าการอำ�เภอตากฟ้า (หลังเก่า) ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน ตำ�บลตากฟ้า อำ�เภอตากฟ้า
จังหวัดนครสวรรค์ 60190
โทรสาร 0-5624-1661
Email : dpm_takfa@hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัดนครสวรรค์
สาขาตากฟ้า			
นายประยงค์ บุญมีรอด

ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย
นายสมชาย แก้วศรี

ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวศิริพันธ์ นุ่นชะนา

164 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5624-1662

09-8258-3209

0-5624-1662

		
08-9298-7375

0-5624-1661

08-1972-6224

กระทรวงมหาดไทย

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง
ที่ว่าการอำ�เภอเชียงกลาง ชั้น 2 ตำ�บลเชียงกลาง อำ�เภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
โทรสาร 0-5479-7026
E-mail : ddpmck@hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัดน่าน
สาขาเชียงกลาง
นายจรัสพันธ์ อรุณคง

ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย
นายจำ�รัส อินแก้ว

ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย
นายเมฆินทร์ อินนะไชย

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5479-7026

09-8258-3246

0-5479-7026

08-0126-7680

0-5479-7026

08-3321-5125

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขานาน้อย
ที่ว่าการอำ�เภอนาน้อย 52 หมู่ที่ 1 ตำ�บลนาน้อย อำ�เภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
โทรสาร 0-5478-9288
E-mail : nan_nni@hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัดน่าน
สาขานาน้อย				
ว่าง

ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย

นายธงชัย สายเกียรติวงศ์

ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย
นางศรีทอน ผาทอง

สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5478-9288

09-8258-3247

0-5478-9288

08-5223-6855

0-5478-9288

08-1796-6415

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
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สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย
ที่ว่าการอำ�เภอนครไทย ชั้น 2 ถนนอุดรดำ�ริห์ อำ�เภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
โทรสาร 0-5538-9955
E-mail : pollawat_01@yahoo.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัดพิษณุโลก
สาขานครไทย			
นางสาวอิศราภรณ์ สุจาโน

ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย
ว่าง

ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย
นายพลวรรธน์ กลิ่นหอม

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5538-9956

09-8258-3293

0-5538-9956

-

0-5538-9955

08-1971-5833

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำ�ปาง สาขาเถิน
ศูนย์ IT เทศบาลเมืองล้อมแรด สวนสาธารณะเมืองเถิน ตำ�บลล้อมแรด อำ�เภอเถิน
จังหวัดลำ�ปาง 52160
โทรสาร 0-5429-2028
E-mail : ddpm.thoen@hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัดลำ�ปาง
สาขาเถิน				
นายชาคร ณ ลำ�ปาง

ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย
ว่าง

ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย
จ่าสิบเอก ภารวิทย์ เจริญเยาว์

166 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5429-2028-9

09-8258-3367

0-5429-2028-9

-

0-5429-2028-9

08-9047-9594

กระทรวงมหาดไทย

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำ�ปาง สาขาวังเหนือ
360 หมู่ที่ 4 ถนนขุนวัง ตำ�บลวังเหนือ อำ�เภอวังเหนือ จังหวัดลำ�ปาง 52140
โทรสาร 0-5427-9433
E-mail : ddpmwangnuea@gmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัดลำ�ปาง
สาขาวังเหนือ
นายประเสริฐ ต่อเขต

ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย
นายกวีวัฒน์ สุขเกษม

ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-5427-9439

09-8258-3297

0-5427-9439

08-6184-6161

0-5427-9439

-

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย
ที่ว่าการอำ�เภอด่านซ้าย (หลังเก่า) ชั้น 2 ถนนแก้วอาสา ตำ�บลด่านซ้าย อำ�เภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย 42120
โทรสาร 0-4289-1285
E-mail : ddpmloei_dansai@hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัดเลย
สาขาด่านซ้าย			
นายปรเมศวร์ ยศปัญญา

ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย
นางสาวชญาภา คำ�แก้ว

ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย
นายพานเพชร โฮมประเสริฐ

สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-4289-1024

09-8258-3373

0-4289-1024

09-2081-6838

0-4289-1024

09-2734-8999

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
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สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์
58 หมู่ที่ 5 ตำ�บลน้ำ�อ้อม อำ�เภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรสาร 0-4566-1216
E-mail : ddpm_kantalak@hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ
สาขากันทรลักษ์			
นายทวีศักดิ์ บัวพา

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-4566-1215

09-8258-3375

-

08-7923-1941

-

08-1718-1164

ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย
นางสาวอนงค์ ปิ่นนิวงศ์

ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย
นายสุนทร พิญญพงษ์

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาเทพา
24/1 อาคารกองการศึกษา เทศบาลตำ�บลเทพา หมู่ที่ 1 ถนนเทพา - ปากน้ำ� ตำ�บลเทพา อำ�เภอเทพา
จังหวัดสงขลา 90150
โทรสาร 0-7437-6484
E-mail : dpm_thepha@hotmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัดสงขลา
สาขาเทพา				
นายอชิตพล พุ่มเกื้อ

ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย

นายโอลาพันธ์ จันทร์อ่อน

ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย
นายสิทธิพร รังษีกุล

168 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-7437-6483

		
09-8258-3405

0-7437-6483

08-6962-3621

0-7437-6483

08-4259-4567

กระทรวงมหาดไทย

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาระโนด
สำ�นักงานที่ดินอำ�เภอระโนด (หลังเก่า) ถนนชายวารี ตำ�บลระโนด อำ�เภอระโนด
จังหวัดสงขลา 90140
โทรสาร 0-7439-2568
E-mail : ddpm.ranot@gmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัดสงขลา
สาขาระโนด
นายคงศักดิ์ คงปาน

ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย
นายวัชรินทร์ ขนาบแก้ว

ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย
นายไชยศิษย์ วรรณวิไล

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-7439-2567

09-8258-3395

0-7439-2567

08-1541-2393

0-7439-2567

08-6284-7464

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
อาคารหอประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 2 หมู่ที่ 3 ตำ�บลอ่างทอง อำ�เภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
โทรสาร 0-7742-0420
E-mail : disasterjantra@gmail.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สาขาเกาะสมุย				
นายปรีชารัตน์ แจ้งอักษร

ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย
ว่าง

ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง

สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-7742-0420

09-8258-3437
08-1161-1453

-

-

-

-
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สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาท่าชนะ
หมู่ที่ 4 ตำ�บลเทศบาลท่าชนะ อำ�เภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
โทรสาร 0-7738-1262
E-mal : tachana_dpm@outlook.com

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สาขาท่าชนะ
นายวีรวัฒน์ ศิริกุลพิพัฒน์

ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย
นายสวัสดิ์ ใหม่ซ้อน

ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-7738-1262

09-8258-3419

0-7738-1262

08-7124-9635

0-7738-1262

-

สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง
328/8 หมู่ที่ 1 ตำ�บลอิปัน อำ�เภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
โทรสาร 0-7736-9193
E-mail : sni_phs@disaster.go.th

ตำ�แหน่ง/ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สาขาพระแสง				
ดร.วันสาด ศรีสุวรรณ

โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

0-7736-9193

09-8258-3460

-

-

0-7736-9193

08-7161-8774

ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย
ว่าง

ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย
นายวีระพันธ์ บุญทน

170 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำ�ด้านการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยในระดับสากล
เพื่อประเทศไทยปลอดภัยอย่างยั่งยืน

สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th
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14 ปี ปภ.สานพลังประชารัฐ
ร่วมสร้างประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand)
ความแปรปรวน ของสภาพภูมิอากาศโลก ส่งผลให้ประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดภัยพิบัติบ่อยครั้ง

และรุนแรงมากขึ้น ตลอดระยะเวลากว่า 14 ปี ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวง
มหาดไทย ทำ�หน้าที่เป็นองค์กรกลางของภาครัฐบูรณาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ
ได้ขับเคลื่อนการจัดการสาธารณภัย ภายใต้นโยบายสำ�คัญของรัฐบาล พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2550 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2558 เพื่อให้
ประเทศไทยมีกลไกการจัดการสาธารณภัยที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกมิติ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้บูรณาการ
ทุกภาคส่วนยกระดับการจัดการสาธารณภัย
ของประเทศให้ มี ม าตรฐานในระดั บ สากล
ผ่านกลไก “ประชารัฐ” โดยมุ่งลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยในมิติเชิงพื้นที่ การเตรียม
พร้อมรับมือภัยพิบัติเชิงรุก การวางระบบ
และเชื่อมโยงกลไกการจัดการภาวะฉุกเฉิน
ที่มีเอกภาพ ควบคู่กับการสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยให้เป็นรากฐานสำ�คัญของ
สังคมไทย

ขับเคลื่อนการเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัย
เชื่อมโยงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสู่การปฏิบัติในทุก
ระดับอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้พร้อมรับมือ
ภัยพิบัติในเบื้องต้น และขยายเครือข่ายอาสาสมัครให้เป็นหน่วย
สนั บ สนุ น การจั ด การสาธารณภั ย ของภาครั ฐ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝังจิตสำ�นึกด้านความ
ปลอดภัย อีกทั้งพัฒนาคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติให้มีเอกภาพ
และครอบคลุมทุกประเภทภัย ตลอดจนวางระบบเฝ้าระวังและ
แจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็ว
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พัฒนากลไกการจัดการภาวะฉุกเฉินที่เป็นระบบ
มุ่งเน้นการบูรณาการการจัดการภาวะฉุกเฉิน ภายใต้องค์กร
ปฏิบัติการที่รองรับสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการฝึก
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับที่สอดคล้องกับ
สภาพความเสี่ยงภัยในพื้นที่ ครอบคลุมทั้งการอำ�นวยการ
สั่งการ แก้ไขปัญหาภัยพิบัติ การบูรณาการปฏิบัติการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย อีกทั้งได้จัดตั้งทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง
ขนาดกลางที่ มี ศั ก ยภาพในการเผชิ ญ เหตุ แ ละช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยตามมาตรฐานสากลทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

เพิ่มประสิทธิภาพการสงเคราะห์ช่วยเหลือที่ครอบคลุมทุกมิติ
วางระบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่
รวดเร็ว ทั่วถึง เป็นธรรม ตามแนวทางการ
ฟื้นฟูที่ดีกว่า และปลอดภัยกว่าเดิม เพื่อให้
ผู้ประสบภัยได้รับการดูแลด้านการดำ�รงชีพ
และความเป็นอยู่ในเบื้องต้น พร้อมผลักดันการแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังฯ
โดยจังหวัดสามารถใช้งบประมาณเพื่อการยับยั้งและป้องกันภัยพิบัติตามความ
จำ�เป็นเร่งด่วน รวมถึงส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
ให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว

ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการสาธารณภัยระหว่างประเทศ
ผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทสำ�คัญด้านการป้องกันและลดผลกระทบ
จากภัยพิบัติในเวทีประชาคมโลก ภายใต้กรอบการดำ�เนินงานเซนได
เพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573 ควบคู่กับ
การวางแนวทางการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ทั้งการ
จัดตั้งคลังสิ่งของสำ�รองจ่าย การวางระบบโลจิสติกส์สนับสนุนการ
ช่วยเหลือประเทศที่ประสบภัยพิบัติ ตลอดจนร่วมสร้างภูมิภาคอาเซียน
ให้มีความพร้อมในการรับมือและจัดการภัยพิบัติอย่างเป็นหนึ่งเดียว
(ASEAN is Resilience as One)

“...ก้าวต่อไปของภารกิจการจัดการสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) มุ่งวางระบบการจัดการสาธารณภัยของประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล
และผลักดันการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาประเทศที่เน้นมิติด้านความปลอดภัย เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยให้มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภายใต้แนวคิด “สานพลัง
ประชารัฐ ร่วมสร้างประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand)…”
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ปภ.สร้างเมืองไทยปลอดภัยจากสาธารณภัย
ภายใต้วาระ “ประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand)”

ความแปรปรวน
ของสภาพภูมิอากาศโลกจาก
ภาวะโลกร้อน ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
การขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติบ่อยครั้ง
ทวีความรุนแรง และมีรูปแบบ
ที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้น

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับ
มาตรฐานการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน ภายใต้วาระ “ประเทศไทยปลอดภัย”
(Safety Thailand) โดยใช้พระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 รวมถึงใช้กลไก
“ประชารัฐ” ขับเคลื่อนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เพื่อสร้างประเทศไทยให้เป็นเมืองปลอดภัย และพร้อมรับมือ
ภัยพิบัติในทุกระดับอย่างทันท่วงที

การยกระดับมาตรฐานการจัดการสาธารณภัย
ขับเคลื่อนกลไกการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ภายใต้แผนการป้องกัน

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
โดยประสานทุกภาคส่วนยึดเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการสาธารณภัย
จัดทำ�แผนปฏิบัติการฯ ที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมและสภาพความเสี่ยงภัย
ในพื้นที่ พร้อมปรับปรุงคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติให้เป็นระบบ ถูกต้อง
ครอบคลุมทุกประเภทภัย รวมถึงพัฒนาระบบเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที

และ
และ
ภั ย
และ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติ โดยวางระบบงานและ
ขยายเครือข่ายอาสาสมัครให้เป็นหน่วยสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย
ของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ พร้อมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้สามารถ
รับมือภัยพิบัติได้ด้วยตนเองในเบื้องต้น รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านการจัดการภัยพิบัติผ่านกลไกการสื่อสารสาธารณะทุกรูปแบบ
การจัดกิจกรรมรณรงค์ และกระบวนการฝึกอบรม
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การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการจัดการสาธารณภัย
เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติการรองรับสาธารณภัย มุ่งส่งเสริมการฝึก

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับ โดยเลือกประเภทภัย
และสถานที่จัด การฝึก ตามสภาพความเสี่ย งภัย ในแต่ละพื้น ที่
พร้อมเชื่อมโยงการจัดการภาวะฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้
องค์กรปฏิบัติการที่รองรับสาธารณภัยได้ทุกประเภทภัยและทุกระดับ
การจัดการ

พัฒนาระบบการสงเคราะห์และฟื้นฟู ให้ดีและปลอดภัยกว่าเดิม
โดยวางแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่รวดเร็ว ทั่วถึง เป็นธรรม
และพัฒนาระบบการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้
ผู้ประสบภัยดำ�เนินชีวิตได้ในช่วงที่เกิดภัย

การส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการสาธารณภัยระหว่างประเทศ
ขับเคลื่อนกลไกการจัดการภัยพิบัติระหว่างประเทศให้เป็นรูปธรรมในทุกมิติ โดยผลักดันบทบาทของ

ประเทศไทยในการเป็นประเทศแกนนำ� (Lead Shepherd Country) ด้านการป้องกันและลดผลกระทบ
จากภัยพิบัติ ภายใต้กรอบการดำ�เนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ.2558 – 2573
ควบคู่กับการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาประเทศที่เน้นมิติความ
ปลอดภัยในทุกด้าน รวมถึงเชื่อมโยงแผนงานการปรับปรุง
ระเบียบมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เทียบเท่าสากล และการให้ความ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างอาเซียน
ให้มีความพร้อมในการรับมือและจัดการภัยพิบัติอย่างเป็น
หนึ่งเดียว (ASEAN is Resilience as One)

การสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
ขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิด
สัมฤทธิ์ผลตามวาระแห่งชาติ ภายใต้แนวทางทศวรรษแห่ง
ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2554 – 2563 มุ่งเน้นการบังคับใช้
กฎหมายจราจรอย่างเข้มข้น ควบคู่กับการลดปัจจัยเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่ครอบคลุมทั้งคน ยานพาหนะ ถนน
และสภาพแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการใช้รถ
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ทั้งโครงสร้างองค์กร แผนงาน และ
งบประมาณเชิงบูรณาการรองรับภารกิจการสร้างความปลอดภัย
ทางถนน
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ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
ได้บูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อน
การบริหารจัดการสาธารณภัยของ
ประเทศ โดยมุ่งลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย และเชื่อมโยงกลไกการ
จั ด การสาธารณภั ย ที่ เ ป็ น ระบบ
ควบคู่กับการสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยให้เป็นรากฐานสำ�คัญ
ของสังคมไทย เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชนชาวไทยให้ ได้รับการ
ดูแลด้านความปลอดภัยจากภัยพิบัติ
ภายใต้วาระสำ�คัญ “ประเทศไทยปลอดภัย
(Safety Thailand)” เพื่อสร้าง
ประเทศไทยให้ เ ป็ น เมื อ งปลอดภั ย
น่าอยู่ รู้รับ ปรับตัว ฟื้นกลับจาก
ภัยพิบัติอย่างรวดเร็ว
ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
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ปภ.วางมาตรการรับมือและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ใช้กลไก “ประชารัฐ” บริหารจัดการ - จัดสรรน้ำ�ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ในช่ วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีปริมาณฝนน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ ทำ�ให้สถานการณ์น้ำ�
ในภาพรวมของประเทศอยู่ในระดับต่ำ� ประกอบกับการขยายตัวของชุมชน และการเพิ่มพื้นที่
เพาะปลูกของพืชที่ใช้น้ำ�มาก รวมถึงความต้องการใช้น้ำ�ที่เพิ่มขึ้นของทุกภาคส่วน ขณะที่ปริมาณ
น้ำ�ต้นทุนของประเทศไทยมาจากน้ำ�ฝนเป็นหลัก ทำ�ให้ประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์
ภัยแล้งรุนแรงและยาวนาน ส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงต่อการประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ�อุปโภค
บริโภค และน้ำ�เพื่อการเกษตร
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
ได้ ป ระสานจั ง หวั ด เตรี ย มพร้ อ ม
ป้องกัน แก้ไขปัญหา และให้การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุม
ทุกมิติ ภายใต้กลไก “ประชารัฐ”
มุ่งบริหารจัดการน้ำ�อย่างเป็นระบบ
และวางแผนจัดสรรน้ำ�อุปโภคบริโภค
ให้เพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง

ด้านการเตรียมการป้องกัน
สำ�รวจและจัดทำ�บัญชีแหล่งน้ำ� ตรวจสอบภาชนะกักเก็บน้ำ�

ให้ใช้การได้เพียงพอ พร้อมปรับปรุงบัญชีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งให้เป็น
ปัจจุบัน เพื่อวางแผนจัดสรรน้ำ�ได้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ�
รวมถึงกำ�หนดจุดแจกจ่ายน้ำ�อุปโภคบริโภคที่เข้าถึงประชาชนและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่
จัดทำ�แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อกำ�หนด
แนวทางการบริหารจัดการน้ำ�อย่างเป็นระบบ พร้อมวางมาตรการ
ลดผลกระทบจากภัยแล้งที่ครอบคลุม ทั้งการรณรงค์การใช้น้ำ�
อย่างประหยัด การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การดูแล
สุขภาพของประชาชน การป้องกันโรคระบาดในช่วงฤดูแล้ง และการ
ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาภัยแล้ง
จัดเตรียมทรัพยากรให้พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งกำ�ลังคน
วัสดุอุปกรณ์ รถบรรทุกน้ำ� เครื่องสูบน้ำ� และเครื่องมือเครื่องใช้
ให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยแล้งได้อย่าง
เพียงพอ
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ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จั ด สรรน้ำ � ในพื้ น ที่ ป ระสบภั ย แล้ ง
อย่างทั่วถึง ให้ความสำ�คัญกับน้ำ�

มุ่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะ

ข้อมูลสถานการณ์นำ้ � แผนการจัดสรรน้ำ�
มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาและให้
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยของภาครัฐ

สร้างการมีส่วนร่วมในการบรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง โดยรณรงค์ให้ประชาชน

จัดหาภาชนะกักเก็บน้ำ�และสำ�รองน้ำ�
ไว้ใช้ พร้อมใช้น้ำ�อย่างประหยัดและ
คุ้มค่า ส่วนเกษตรกรให้ปรับเปลี่ยน
มาเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำ�น้อย
ซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ์น้ำ�และ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

จั ด ทำ � ประชาคมหมู่ บ้ า นกำ � หนด
กติกาการใช้น้ำ� พร้อมจัดเจ้าหน้าที่

อุปโภคบริโภคเป็นลำ�ดับแรก โดยจัด
รถบรรทุกน้ำ�สะอาดส่งน้ำ�ไปยังจุด
จ่ายน้ำ� พร้อมระดมรถสูบน้ำ�ระยะไกล
สูบน้ำ�ดิบจากแหล่งน้ำ�ไปยังถังน้ำ�
กลางประจำ�หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำ�อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

ใช้ประโยชน์จากน้ำ�ทุกแหล่ง
ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด

โดยประสานจัดทำ�ฝนหลวง
เมื่อสภาพอากาศเอื้ออำ�นวย
รวมถึ ง ขุ ด เจาะบ่ อ บาดาล
และเป่าล้างบ่อบาดาลเดิมให้
สามารถนำ�น้ำ�ใต้ดินมาใช้งาน
ได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ�ระยะไกลตามจุดที่เป็น
แหล่งน้ำ�สำ�คัญ เพื่อเติมน้ำ�ในแหล่งน้ำ�ดิบสำ�หรับผลิตน้ำ�ประปา
และนำ�น้ำ�ไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง

ขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ ได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้ง โดยเฉพาะมาตรการจ้างงานเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร

และการฝึกอบรมอาชีพที่สอดรับกับวิถีของชุมชน รวมถึงมาตรการเสนอ
โครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง
เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ชุมชนที่ประสบภัยแล้ง

ฝ่ า ยพลเรื อ นและหน่ ว ยทหาร
ลงพื้ น ที่ ส ร้ า งความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
สถานการณ์น้ำ� รวมถึงเฝ้าระวังบริเวณ
จุดที่มีการลักลอบสูบน้ำ� กรณีเกิด
ปัญหาแย่งน้ำ� เน้นการเจรจาและ
ทำ�ความตกลงร่วมกัน เพื่อป้องกัน
การระดมมวลชนสร้างสถานการณ์
ซ้ำ�เติมปัญหาภัยแล้งให้รุนแรงและ
ขยายวงกว้างมากขึ้น

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดำ�เนินมาตรการป้องกัน แก้ ไขปัญหา และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งที่ครอบคลุม
ทุกมิติ มุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำ�ที่มีจำ�กัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่กับการสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อให้การใช้น้ำ�เป็นไปตามแผนจัดสรรน้ำ� ซึ่งจะช่วยบรรเทา
ปัญหาขาดแคลนน้ำ� ส่งผลให้ประชาชนมีน้ำ�อุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง
สายด่วนนิรภัย 1784
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ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมรับมือ
- ลดผลกระทบจากพายุฤดูร้อนอย่างเข้มข้น

ช่ วงฤดูรอ
้ น หลายพื้นที่มักได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ซึ่งมีลักษณะอากาศแปรปรวน
พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สิน
รวมถึงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้บูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนเชิงรุกอย่างเข้มข้น และวางแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุม
ทุกมิติ

การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย
ติดตามสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตาม

พยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยา
รวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยตลอด 24 ชั่วโมง
แจ้งเตือนประชาชนรับมือสถานการณ์ภัย หากมีประกาศเตือน
พายุฤดูร้อน ให้แจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและระมัด
ระวังอันตรายจากสภาพอากาศแปรปรวนที่ทำ�ให้เกิดพายุ
ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า และลูกเห็บตก

การเตรียมความพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน
เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง

สถานการณ์ภัย รวมถึงจัดชุดเคลื่อนที่เร็วและเตรียมเครื่องมือ
วัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
ตรวจสอบความแข็งแรงของสิ่งปลูกสร้าง ประสานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่
สาธารณะ และต้นไม้ริมข้างทางให้อยู่ในสภาพปลอดภัย กรณีพบ
ป้ายโฆษณาติดตั้งไม่ได้มาตรฐาน ให้แจ้งเจ้าของป้ายดำ�เนินการ
แก้ไข หากไม่ปฏิบัติตามให้พิจารณารื้อถอนและดำ�เนินการ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
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การช่วยเหลือและฟื้นฟู
ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น โดยนำ�เครื่องอุปโภค

บริโภค วัสดุซ่อมแซมบ้านเรือน เช่น กระเบื้องมุงหลังคา
สังกะสี ตะปู ไม้ เป็นต้น แจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ประสานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้าน

โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่สำ�รวจ
ความเสียหาย เพื่อดำ�เนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวง
การคลังฯ โดยชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็น
วัสดุก่อสร้าง เช่น กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ไม้ เป็นต้น หรือ
จ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสมหรือเท่าที่จ่ายจริง

รายการความเสียหาย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือ

ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง

ค่าจัดหาสิ่งของในการดำ�รงชีพเบื้องต้นเท่าที่จ่ายจริง
ครอบครัวละไม่เกิน 3,000 บาท

ที่อยู่อาศัยซึ่งผู้ประสบภัยเป็นเจ้าของ
ได้รับความเสียหาย

ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ�เท่าที่
จ่ายจริงหลังละไม่เกิน 33,000 บาท

ยุ้งข้าว โรงเรือนสำ�หรับเก็บพืชผล และ
คอกสัตว์ที่ได้รับความเสียหาย

ค่าวัสดุซ่อมแซมเท่าที่จ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน
5,000 บาท

กรณีผู้ประสบภัยพิบัติเช่าบ้าน และบ้าน
เช่าเสียหายทั้งหลังหรือเสียหายบางส่วน
จนอยู่อาศัยไม่ได้

ค่าเช่าบ้านแก่ผู้ประสบภัย เท่าที่จ่ายจริงในอัตรา
ครอบครัวละไม่เกินเดือนละ 1,700 บาท เป็นระยะเวลา
ไม่เกิน 2 เดือน

กรณี ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ ต้ อ งรั ก ษาตั ว ใน
สถานพยาบาลตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป

จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น เป็นเงิน 3,000 บาท

กรณีมีผู้เสียชีวิต

จ่ายเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพรายละไม่เกิน 25,000 บาท
หากเป็นหัวหน้าครอบครัวจ่ายเงินช่วยเหลืออีกไม่เกิน
25,000 บาท

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้บูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนเชิงรุกครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการติดตาม
และเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย พร้อมระดมกำ�ลังเจ้าหน้าทีแ่ ละเครื่องมืออุปกรณ์สนับสนุนการ
เผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว รวมถึงเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภค
และสิ่งสาธารณประโยชน์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว
สายด่วนนิรภัย 1784
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ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาอุทกภัยเชิงรุก
มุ่งลดความเสี่ยง - ช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวดเร็ว

ช่ วงฤดูฝน
หลายพื้นที่ของประเทศมีความ
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย น้ำ�ป่า
ไหลหลาก และดินถล่ม ส่งผล
กระทบต่อการดำ�เนินชีวิตของ
ประชาชน สร้างความสูญเสีย
ต่อชีวิต และทรัพย์สิน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
ได้ประสานจังหวัด กรุงเทพมหานคร และหน่วยทหารเตรียมพร้อม
รับมือและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเชิงรุก รวมถึงวางแนวทางการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกมิติ

ด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction)

1 1. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ (Prevention and Mitigation)

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย
และดินถล่มให้เป็นปัจจุบัน โดยจัดทำ�ข้อมูลด้านการจัดการสาธารณภัย
ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินถล่ม ข้อมูลทรัพยากร
แนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การกำ�หนดพื้นที่ปลอดภัยรองรับ
การอพยพ และการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว

เตรียมการป้องกันภัยเชิงโครงสร้างผ่านกลไก “ประชารัฐ”

โดยประสานทุกภาคส่วนสำ�รวจแหล่งน้ำ� คู คลอง พื้นที่รองรับน้ำ�
แก้มลิง เส้นทางการไหลของน้ำ� และท่อระบายน้ำ� หากตื้นเขินและ
มีสิ่งกีดขวางทางน้ำ� ให้ดำ�เนินการขุดลอกและปรับปรุงสภาพแหล่งน้ำ�
ให้สามารถรองรับน้ำ�และระบายน้ำ�ได้เต็มประสิทธิภาพ
วางระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตาม
สภาพอากาศ ประสานข้อมูลสถานการณ์น้ำ� เพื่อวิเคราะห์คาดการณ์
ประเมินแนวโน้มสถานการณ์ และออกประกาศเตือนภัยล่วงหน้า
ประชาชนจะได้เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักอย่างทันท่วงที
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กระทรวงมหาดไทย

ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management)
จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ เป็นศูนย์กลางระดมสรรพกำ�ลังและ
ทรัพยากร อำ�นวยการ ประสานการปฏิบัติด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พร้อมเชื่อมโยงกลไกการสั่งการจากกองบัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติเป็นไป
ด้
วยความรวดเร็ว ทั่วถึง และครอบคลุมทุกพื้นที่
						

บูรณาการทุกภาคส่วนจัดการในภาวะฉุกเฉินอย่างเป็นระบบ โดยจัด

เจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกล ปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย มุ่งดูแลชีวิตความเป็นอยู่และความปลอดภัยเป็นสำ�คัญ
อีกทั้งจัดเจ้าหน้าที่อำ�นวยความสะดวกด้านการจราจร พร้อมติดตั้ง
เครื
่องสูบน้ำ�เร่งระบายน้ำ�ออกจากพื้นผิวจราจร			
						

กรณีสถานการณ์ภัยขยายวงกว้าง ให้แบ่งพื้นที่ กำ�หนดภารกิจ และ
มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบให้ชัดเจน พร้อมจัดตั้งทีมประชาสัมพันธ์
ในภาวะฉุกเฉินชี้แจงข้อมูลสถานการณ์ภัย แนวทางการแก้ไขปัญหา
และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง และเชื่อมั่นในศักยภาพการบริหารจัดการสาธารณภัย
ของภาครัฐ

2

มาตรการเตรียมความพร้อม (Preparedness)

ด้านการฟื้นฟู (Recovery)
บูรณาการการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย โดยประเมิน

จั ด เตรี ย มสรรพกำ � ลั ง ให้ พ ร้ อ มรองรั บ
สถานการณ์ภัย โดยสนธิกำ�ลังเจ้าหน้าที่

หน่วยงานทุกภาคส่วน วัสดุอุปกรณ์และเครื่อง
จักรกลด้านสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติการ
เผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันที
ที่เกิดภัย รวมถึงจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราว
รองรับการอพยพของผู้ประสบภัย

ตรวจสอบพื้ น ที่ เ สี่ ย งดิ น ถล่ ม ให้ เ ป็ น
ปัจจุบัน ติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยให้ครอบคลุม

พื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง
สถานการณ์ภัย หากพื้นที่ ใดมีฝนตกหนัก
ต่อเนื่อง ให้ประสานแจ้งเตือนภัยและอพยพ
ประชาชนในทันที
สายด่วนนิรภัย 1784

สภาพความเสียหาย และ
ความต้องการการช่วยเหลือ
ในเบื้องต้น จัดทำ�บัญชี
ผู้ประสบภัย และทรัพย์สิน
ที่เสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ รวมถึงจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค จัดที่พัก
อาศัยชั่วคราว ดูแลสุขภาพอนามัย เพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถ
ดำ�เนินชีวิตได้ตามปกติ
ฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัย โดยประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องซ่อมแซมถนน เส้นทางคมนาคม สะพาน รวมถึง
ระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) ได้บูรณาการทุกภาคส่วนบริหาร
จัดการปัญหาอุทกภัยและดินถล่มอย่างเข้มข้น เพื่อให้
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
ทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกมิติ
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ปภ.บูรณาการแก้ไขปัญหานำ�้ ท่้ วมขังกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เน้นระบายน้ำ�รวดเร็ว – แจ้งเตือนทันท่วงที
ช่ วงฤดูฝน พื้นที่กรุงเทพ
มหานครและปริ ม ณฑล
มักประสบปัญหาน้ำ�ท่วมขัง
จากการระบายน้ำ�ไม่ทัน ส่งผล
กระทบกับการดำ�เนินชีวิต
ของประชาชน
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข
ปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมขังอย่างครอบคลุมทุกด้าน โดยจัดตั้งศูนย์ประสานปฏิบัติการช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีน้ำ�ท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำ�หน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานการปฏิบัติการ
แก้ไขปัญหาร่วมกับกรุงเทพมหานคร กองทัพบก สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ สำ�นักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ พร้อมแบ่งมอบภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน มุ่งเน้นการจัดระบบการระบายน้ำ�ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่กับการสื่อสารข้อมูลปริมาณฝนและ
สภาพการจราจรให้ประชาชนทราบล่วงหน้า เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยให้เหลือน้อยที่สุด

วางระบบการระบายน้ำ�ให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยสำ�รวจเส้นทางการระบายน้ำ�ไม่ให้มขี ยะ

หรือสิ่งกีดขวางทางไหลของน้ำ� เพิ่มเครื่องสูบน้ำ�
บริเวณจุดอ่อนน้ำ�ท่วมขัง พร้อมพร่องน้ำ�ในคลอง
สายหลัก เพื่อรองรับปริมาณน้ำ�ฝน รวมถึง
เปิด - ปิดประตูระบายน้ำ�ให้สมั พันธ์กบั ช่วงเวลา
และปริมาณฝน โดยเชื่อมโยงการระบายน้ำ�กับ
จังหวัดปริมณฑลอย่างใกล้ชิด อีกทั้งจัดเตรียม
เครื่องสำ�รองไฟ เครื่องปั่นไฟ รองรับกรณีไฟฟ้าดับ
แล้วส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำ� โดยต้องแก้ไข
สถานการณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 นาที เพื่อมิให้
เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ�
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วางระบบการแจ้งเตือนภัยให้เข้าถึงประชาชน
อย่างรวดเร็ว โดยเชื่อมโยงการประสานข้อมูล

พยากรณ์อากาศระหว่างกรุงเทพมหานคร กรมอุตุ
นิยมวิทยา และกองบังคับการตำ�รวจจราจร (บก.02)
กรณีเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนให้วางแผนประเมิน
สถานการณ์ล่วงหน้า หากฝนตกในช่วงกลางคืน
ให้สรุปสถานการณ์ภายในเวลา 03.00 น. กรณี
จำ�เป็นต้องปิดเส้นทาง ให้กระจายข้อมูลข่าวสาร
ผ่านทุกช่องทางสื่อ ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ SMS
แอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และสื่อสังคม
ออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนทราบข้อมูลภายใน
เวลา 05.00 น. จะได้วางแผนหลีกเลี่ยงเส้นทาง
น้ำ�ท่วม

กระทรวงมหาดไทย

สื่อสารข้อมูลสถานการณ์ภัย
ล่วงหน้า ประชาสัมพันธ์ให้

เพิม่ ประสิทธิภาพการอำ�นวยการจราจร

เน้นย้ำ�ให้กองบังคับการตำ�รวจจราจร หน่วยทหาร
และกรุงเทพมหานครบูรณาการสนธิกำ�ลัง
เจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทางน้ำ�ท่วมขัง โดยเฉพาะ
ช่วงเวลาเร่งด่วน ในช่วงเช้าและบ่ายถึงค่ำ�
ทำ�หน้าที่อำ�นวยการจราจร ปิดกั้นเส้นทางที่มี
น้ำ�ท่วมขัง และแนะนำ�เส้นทางเลี่ยง รวมถึงจัดชุด
ปฏิบัติการเคลื่อนย้ายรถเสียทีจ่ อดกีดขวาง
เส้นทาง เพือ่ ลดผลกระทบจากการจราจร
ติดขัดซ้ำ�เติมความเดือดร้อนของประชาชน

บูรณาการการช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับ
ผลกระทบ โดยให้กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยประสานหน่วยทหาร สำ�นักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจัดส่งทหาร นักเรียนอาชีวศึกษา
และอาสาสมัครของมูลนิธิต่างๆ ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือประชาชน โดยแบ่งมอบพื้นที่และ
กำ�หนดความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ทั้งการ
ซ่อมแซม เคลื่อนย้ายรถที่เครื่องยนต์ขัดข้อง
มิให้จอดกีดขวางเส้นทาง การจัดรถขนาดใหญ่
ให้บริการขนย้ายสิ่งของและรับส่งประชาชน
ในพื้นที่น้ำ�ท่วมขัง
สายด่วนนิรภัย 1784

ประชาชนรับทราบข้อมูลปริมาณฝน
และสภาพการจราจรอย่างรวดเร็ว
และทันท่วงที โดยให้กรมประชา
สั ม พั น ธ์ เ ป็ น หน่ ว ยงานหลั ก
ในการกระจายข้อมูล พร้อมขอ
ความร่วมมือสื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวสารผ่านทุกช่องทาง
เพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลในการวางแผนรับมือและแก้ไข
ปัญหา ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อน
จากน้ำ�ท่วมขัง
นอกจากนี้ ได้ประสานให้จงั หวัดปริมณฑลเตรียมพร้อมรับมือ
และแก้ไขปัญหาน้ำ�ท่วม โดยตรวจสอบเส้นทางระบายน้ำ�
ทีเ่ ชือ่ มโยงกับพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ�
ให้พร้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ� รวมถึง
ให้ยึดรูปแบบการดำ�เนินงานของกรุงเทพมหานครไปปรับใช้
ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) ได้เตรียมพร้อมรับมือและแก้ ไขปัญหา
น้ำ�ท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อย่างเข้มข้น มุ่งเน้นการเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย
ต่อเนื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลปริมาณฝนและสภาพ
จราจร พร้อมสนธิกำ�ลังชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต
(ERT) ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ
การแก้ ไขปัญหา และให้การช่วยเหลือประชาชน เพื่อลด
ผลกระทบจากสถานการณ์ภัย รวมถึงสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ประชาชนในศักยภาพและความพร้อมของ
หน่วยงานภาครัฐในการแก้ ไขปัญหาน้ำ�ท่วมขัง ซึ่งถือ
เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายสำ�คัญของ
รัฐบาล ภายใต้วาระ “ประเทศไทยปลอดภัย” (Safety
Thailand)
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ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
วางมาตรการเชิงรุกป้องกันภัยช่วงฤดูหนาว

ในช่ วงฤดูหนาว ประชาชนที่อาศัยบริเวณตอนบนของประเทศมักได้รับผลกระทบจากสภาพ
อากาศหนาวเย็น อีกทั้งยังเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ไฟป่า หมอกควัน อุบัติเหตุ
ทางถนน และอุบัติภัยจากการท่องเที่ยว กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) ได้ประสานจังหวัดเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว และ
วางมาตรการเชิงรุกป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาว
การเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
วางแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว โดยให้กองอำ�นวยการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ
อย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดทำ�แผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยหนาวให้สอดคล้องกับสภาพอากาศและความเดือดร้อนของ
ประชาชน

จัดทำ�บัญชีผู้ประสบภัยหนาว โดยสำ�รวจความต้องการเครื่องกันหนาว ระบุจำ�นวนผู้ประสบภัยแยกราย
ครัวเรือนในแต่ละอำ�เภอ ตำ�บล และหมู่บ้านที่ประสบภัยหนาวอย่างชัดเจน พร้อมจัดลำ�ดับความสำ�คัญในการ
ช่วยเหลือ เพื่อวางแผนแจกจ่ายเครื่องกันหนาวอย่างทั่วถึง

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
บูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว โดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัดเป็นศูนย์กลางประสานการช่วยเหลือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งการจัดเตรียม การจัดหา การสนับสนุน และการ
แจกจ่ายเครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัย

จัดหาเครื่องกันหนาวให้เพียงพอ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง

การคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 รวมทั้งหลักเกณฑ์ และแนวทางที่กำ�หนด
อย่างเคร่งครัด โดยคำ�นึงถึงประโยชน์และความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นหลัก
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กระทรวงมหาดไทย

การป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาว
เตรียมการป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาว โดยวางมาตรการ

ป้องกันเชิงพื้นที่ ทั้งการรณรงค์ให้เกษตรกรใช้วิธีไถกลบตอซัง
หรือใช้สารย่อยสลายแทนการเผาวัสดุการเกษตร คุมเข้มการเผา
ในพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่เกษตรกรรม และเขตชุมชน เพื่อลดผลกระทบ
จากไฟป่าและหมอกควัน รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์และ
รถดับเพลิงให้พร้อมปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้ อีกทั้งติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจรและไฟส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงหมอกลงจัด
ตลอดจนติดตั้งป้ายเตือนอันตรายบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวและให้คำ�แนะนำ�การปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย
แก่นักท่องเที่ยว

ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนระมัดระวังภัยในช่วงฤดูหนาว โดยใช้

ช่องทางการสื่อสารทุกรูปแบบ ทั้งสื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน
เสียงตามสาย เน้นการให้ข้อมูลสภาพอากาศและความเสี่ยงภัย
ในช่วงฤดูหนาว ทั้งอัคคีภัย ไฟป่าจากสภาพอากาศแห้ง อุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงหมอกลงจัด และการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงอากาศ
หนาวเย็น

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้บูรณาการทุกภาคส่วน
เตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวอย่างทั่วถึง ควบคู่กับการกำ�หนดมาตรการ
เชิงรุกป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาว เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งถือเป็น
ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนวาระ “ประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand)”

จัดสรรเครื่องกันหนาวอย่างทั่วถึง เน้นแจกจ่ายแก่กลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กที่ไม่มี

ผู้อุปการะ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอากาศหนาว รวมถึงประสานหน่วยงานภาครัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนสนับสนุนเครื่องกันหนาว และกำ�หนดพื้นที่แจกจ่าย
เครื่องกันหนาว เพื่อป้องกันความซ้ำ�ซ้อนและกระจายการช่วยเหลือให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
สายด่วนนิรภัย 1784
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ปภ.บูรณาการป้องกัน – แก้ไขปัญหา
ภัยพิบัติช่วงฤดูมรสุมในพื้นที่ภาคใต้อย่างเข้มข้น

ช่ วงปลายเดือนตุลาคม ถึงประมาณ
กลางเดือนมกราคมของทุกปีเป็นช่วงฤดู
มรสุมของภาคใต้ จึงมีความเสี่ยงต่อการ
ได้รับผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อน
เคลื่อนตัวผ่านหรือเข้าใกล้ ทำ�ให้มีฝนตกหนัก
และคลื่นลมแรง ส่งผลให้ 14 จังหวัดภาคใต้
มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย วาตภัย
และดินถล่ม

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) ได้ประสาน 14 จังหวัดภาคใต้
เตรียมพร้อมรับมือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ภัยพิบัติในช่วงฤดูมรสุมอย่างเข้มข้น โดยยึดพระราช
บัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
และแผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ
พ.ศ.2558 เป็นแนวทางสำ�คัญในการขับเคลื่อน
การดำ�เนินงาน

การเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัย
ถอดบทเรียนในพื้นที่ที่เคยประสบอุทกภัยรุนแรง เพื่อวาง
มาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงรุก ควบคู่กับการ
ทบทวนปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัย และแผนปฏิบัติการ
ให้ครอบคลุมทุกมิติ และสอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยในพื้นที่

กำ�หนดหน่วยงานรับผิดชอบและแบ่งมอบภารกิจอย่าง
ชัดเจน พร้อมวางแนวทางรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
หรือไฟฟ้าดับในสถานที่ราชการ โดยเฉพาะโรงพยาบาล
ให้จัดทีมแพทย์และพยาบาล ตลอดจนจัดเตรียมเวชภัณฑ์
ให้พร้อมดูแลผู้ประสบภัย
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กระทรวงมหาดไทย

การป้องกันและลดความเสี่ยงภัย
จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ภัย ติดตามสภาพ

อากาศอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง พร้อมประสานข้อมูล
สถานการณ์น้ำ� เพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์ภัยและ
แจ้งเตือนประชาชนผ่านช่องทางการสื่อสารทุกรูปแบบ
ในพื้นที่ รวมถึงจัดทำ�สัญลักษณ์แจ้งเตือนระดับน้ำ� และ
ป้ายเตือนป้องกันการตกขอบทาง

ระดมสรรพกำ�ลังและทรัพยากร ทั้งเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์
เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ� รถยนต์ และเรือให้พร้อมปฏิบัติการ
เผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดภัย

เชื่อมโยงระบบการบริหาร
จัดการน้ำ� โดยเร่งระบายน้ำ�

ที่ท่วมขังไปยังพื้นที่รองรับน้ำ�
และผลักดันน้ำ�ลงสู่ทะเล หรือ
แหล่งน้ำ�สาธารณะ

การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับผู้ประสบภัย

ทั้งการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค การบริการด้านการแพทย์
และสาธารณสุข การดูแลชีวิตความเป็นอยู่และความปลอดภัย
รวมถึงการอำ�นวยความสะดวกด้านการสัญจร
สนธิกำ�ลังทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งเจ้าหน้าที่
ตำ�รวจ หน่วยทหาร ฝ่ายปกครอง และอาสาสมัคร แจกจ่าย
ถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่
ประสบภัย

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้บูรณาการ
ทุกภาคส่วนบริหารจัดการปัญหาภัยพิบัติช่วงฤดูมรสุมในพื้นที่ภาคใต้อย่างเต็มกำ�ลัง
ภายใต้การเชื่อมโยงกลไกการปฏิบัติงานกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครอบคลุมทุกมิติ
สายด่วนนิรภัย 1784
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ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนกลไก “ประชารัฐ”
เตรียมพร้อมป้องกัน – แก้ ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างเข้มข้น
ฤดูหนาวต่อเนื่องฤดูรอ
้ น ในช่วง
เดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคมของ
ทุกปี พื้นที่ภาคเหนือมักประสบปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็น
แอ่งกระทะล้อมรอบด้วยภูเขาสูง รวมถึง
เกษตรกรนิ ย มเผาวั ช พื ช และตอซั ง
เพื่อเตรียมพื้นที่การเกษตร อีกทั้งการ
ลักลอบเผาป่า เพื่อหาของป่าและล่าสัตว์
เป็ น สาเหตุ สำ � คั ญ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หา
หมอกควัน
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้บูรณาการจังหวัดและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตามแนวทางสำ�คัญ ดังนี้

การเตรียมพร้อมรับมือปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
วางระบบจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันเชิงรุก โดยประสาน

จังหวัดใช้กลไก “ประชารัฐ” กำ�หนดแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงไฟป่าและพื้นที่การเกษตร
ที่มีการเผา รวมทั้งถอดบทเรียนและจัดทำ�แผนปฏิบัติการฯ
แผนดับไฟป่า โดยระบุช่วงเวลา พื้นที่ และหน่วยงานรับผิดชอบ
ให้ชัดเจน

ระดมสรรพกำ�ลังเตรียมพร้อมรับมือปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามคุณภาพอากาศ ชุดเคลื่อนที่เร็ว
และอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า พร้อมเพิ่มกำ�ลังและความถี่ในการ
ลาดตระเวน เพื่อป้องกันการเผาในพื้นที่ป่าไม้ พร้อมจัดเตรียม
เครื่องมือ อุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมปฏิบัติการระงับไฟป่า
และวัสดุอุปกรณ์ฉีดพ่นละอองน้ำ� เพื่อลดปริมาณหมอกควัน
ในอากาศ

การแก้ ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
สนธิสรรพกำ�ลังควบคุมสถานการณ์ โดยปฏิบัติการระงับ

ไฟป่าในทันที แจกจ่ายหน้ากากอนามัยแก่ผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง
พร้อมให้คำ�แนะนำ�การปฏิบัติตนในช่วงเกิดสถานการณ์หมอกควัน
รวมถึงระดมวัสดุอุปกรณ์ฉีดพ่นละอองน้ำ�เพิ่มความชื้นและลด
ปริมาณฝุ่นละอองหมอกควันในอากาศ
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การป้องกันและควบคุมปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

3

มาตรการเชิงพื้นที่

พื้นที่ป่าไม้ มีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ในการควบคุมการเผาในพื้นที่ป่าไม้ และบังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบจุดไฟเผาอย่าง
เข้มข้น
พื้นที่เกษตรกรรม มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และ
ใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยในการกำ�หนดช่วงเวลาและจัดระเบียบการเผา ประกาศ
เขตห้ามเผา ส่งเสริมการจัดทำ�แนวกันไฟ และรณรงค์การไถกลบแทนการเผา

พื้นที่ริมทางหลวง มีกระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการเฝ้าระวัง
การเผาในเขตริมทางหลวง พร้อมควบคุมดูแลการเผาขยะในเขตชุมชน

4

มาตรการบริหารจัดการ

มาตรการบริหารจัดการ จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด

และอำ�เภอ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำ�เภอ เป็นผู้บัญชาการ
ทำ�หน้าที่อำ�นวยการ สั่งการ ระดมสรรพกำ�ลังและทรัพยากร
ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างมีเอกภาพ

มาตรการสร้างความตระหนัก ประชาสัมพันธ์ผลกระทบของไฟป่า

และหมอกควัน บทลงโทษจากการลักลอบจุดไฟในพื้นที่ห้ามเผา
แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมรณรงค์ปลูกฝังจิตสำ�นึกและ
สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า

มาตรการลดปริมาณเชื้อเพลิง จัดทำ�แนวกันไฟ
และควบคุมการเผา ส่งเสริมการใช้สารหมักชีวภาพ
เพื่อย่อยสลายตอซัง และรณรงค์การฝังกลบขยะ
และการไถกลบแทนการเผา

มาตรการประชารัฐ บูรณาการภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา

สังคมร่วมกำ�หนดกติกาชุมชน มาตรการลดการเผาในพื้นที่ป่าไม้
และเศษวัสดุทางการเกษตร รวมถึงสนับสนุนการแปรรูปวัสดุ
ทางการเกษตร อาทิ การทำ�สารชีวมวล ปุ๋ย อาหารสัตว์

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้บูรณาการจังหวัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการป้องกันและแก้ ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างเข้มข้น โดยใช้
กลไก “ประชารัฐ” ขับเคลื่อนการทำ�งานในมิติเชิงพื้นที่ ตามแนวทาง “3 มาตรการเชิงพื้นที่
4 มาตรการบริหารจัดการ” คุมเข้มไม่ให้มีการเผา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการ “ควบคุม
ปัญหาไฟป่า” และ “วิกฤตหมอกควันเป็นศูนย์” ซึ่งถือเป็นแนวทางหนึ่งในการร่วมสร้าง
ประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand)
สายด่วนนิรภัย 1784
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ปภ.บูรณาการเตรียมพร้อมรับมือ – แก้ไข
ปัญหาภัยจากแผ่นดินไหวครอบคลุมทุกมิติ

แผ่นดินไหว เป็นภัยพิบัติที่ ไม่สามารถ
คาดการณ์ช่วงเวลา สถานที่เกิด และระดับ
ความรุนแรงได้ รวมถึงยังก่อให้เกิดภัยอื่นๆ
ตามมาได้ อาทิ สึนามิ อัคคีภัย แผ่นดินทรุด สร้าง
ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) ได้บูรณาการจังหวัด กรุงเทพ
มหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือ
แก้ไขปัญหาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มอย่าง
เข้มข้น

ด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction)
1. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ (Prevention and Mitigation)
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ ไขปัญหาภัยจากแผ่นดินไหว
และอาคารถล่มให้เป็นปัจจุบัน ทั้งแนวทางการดำ�เนินงานและขั้นตอน

การปฏิบัติการของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ให้สอดคล้องกับระดับ
ความรุนแรงของสถานการณ์ภัย และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ.2558
ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึง
ควบคุมการก่อสร้างในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง กำ�หนดการรับน้ำ�หนัก ความต้านทาน ความคงทนของ
อาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
พ.ศ.2550 อย่างเคร่งครัด
ประเมินสภาพความเสี่ยงภัย โดยสำ�รวจและตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง
แผ่นดินไหวให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประเมินความเสี่ยงภัยจาก
แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม
ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการรับมือแผ่นดินไหว โดยกระบวนการ
ฝึกอบรม และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ โดยเฉพาะจังหวัด
ริมชายฝั่งทะเลให้สำ�รวจ ตรวจสอบ และติดตั้งป้ายเตือน ป้ายสัญลักษณ์
เส้นทางอพยพ และกำ�หนดพื้นที่ปลอดภัยให้พร้อมรองรับผู้ประสบภัย
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2. มาตรการเตรียมความพร้อม
(Preparedness)

จัดเตรียมสรรพกำ�ลังให้พร้อม
รองรับแผ่นดินไหว โดยสนธิกำ�ลัง

เจ้าหน้าที่หน่วยงานทุกภาคส่วน วัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย
ให้ พ ร้ อ มปฏิ บั ติ ก ารเผชิ ญ เหตุ แ ละ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีที่เกิดภัย
รวมถึ ง วางระบบสื่ อ สารให้ ส ามารถ
ประสานการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาได้
อย่างต่อเนื่อง

ฝึ ก การป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย โดยยึดแผนปฏิบัติ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจาก
แผ่นดินไหวและอาคารถล่มเป็นแนวทาง
ดำ�เนินงาน มุ่งเน้นการซักซ้อมการปฏิบัติ
การตอบโต้และจัดการภาวะฉุกเฉิน
แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management)
จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์

เป็นศูนย์กลางในการอำ�นวยการ
และประสานสั่ ง การแก้ ไ ขปั ญ หา
พร้ อ มแต่ ง ตั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ประจำ�ศูนย์ฯ รวมถึงสนธิกำ�ลัง
ชุ ด เคลื่ อ นที่ เ ร็ ว ลงพื้ น ที่ ป ระสบภั ย
เพื่อปฏิบัติการเผชิญเหตุและให้การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อีกทั้งเฝ้าระวัง
อันตรายจากอาฟเตอร์ช็อก และสึนามิ
ในจังหวัดริมชายฝั่งทะเล

วางระบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

รวมถึงจัดตั้งทีมประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉินชี้แจงให้ประชาชน
รับทราบข้อมูลสถานการณ์ภัยที่ถูกต้อง และเชื่อมั่นในศักยภาพ
การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินของภาครัฐ
ประเมินสภาพความเสียหายของสิ่งปลูกสร้าง โดยเฉพาะอาคาร
ขนาดใหญ่ โบราณสถานที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว
เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
สภาพความเสียหาย

ด้านการฟื้นฟู (Recovery)
สำ�รวจและจัดทำ�บัญชีความเสียหายจากแผ่นดินไหว ครอบคลุม

ทั้งบ้านเรือน ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน สิ่งสาธารณประโยชน์
เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรคมนาคม ระบบการสื่อสาร
เป็นต้น พร้อมซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว
ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกมิติ โดยจัดตั้ง
ศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราวรองรั บ การอพยพผู้ ป ระสบภั ย ตามชุ ม ชน
หมู่บ้าน พร้อมจัดระบบรักษาความปลอดภัย การให้บริการอาหาร
และน้ำ�ดื่ม การดูแลสุขภาพอนามัย และการรักษาพยาบาล เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้บูรณาการหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือ ป้องกันและแก้ ไขปัญหาภัยจากแผ่นดินไหวที่ครอบคลุมทุกมิติ
เพื่อมุ่งลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งถือเป็นกลไกสำ�คัญในการสร้าง
ประเทศไทยให้รู้รับ ปรับตัว ฟื้นกลับจากภัยพิบัติอย่างรวดเร็ว และยั่งยืน
สายด่วนนิรภัย 1784
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ปภ.วางมาตรการเตรียมพร้อมป้องกันอุบัติภัยเชิงรุก
…สร้างความปลอดภัยช่วงเทศกาลลอยกระทง
เทศกาลลอยกระทง เป็นช่วง
ที่ ป ระชาชนจำ � นวนมากเดิ น ทางไป
ลอยกระทงตามสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะ
บริเวณริมน้ำ� โ ป๊ะ ท่าเทียบเรือโดยสาร
อีกทั้งยังมีการจุดพลุ ดอกไม้เพลิง
การปล่อยโคมลอย ซึ่งความประมาท
และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจทำ�ให้
เกิดอุบัติภัยในหลายรูปแบบ ทั้งอุบัติภัย
จากพลุ ดอกไม้เพลิง โคมลอย อุบัติภัย
ทางน้ำ� อุบัติเหตุทางถนน และอัคคีภัย
สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เตรียมความพร้อมในการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทงตามแนวทางสำ�คัญ ดังนี้

มาตรการป้องกันอุบัติภัยทางน้ำ� ตรวจสอบเส้นทาง

มาตรการป้องกันอุบัติภัยจากพลุ ดอกไม้เพลิง
และโคมลอย เข้มงวดกวดขันชนิด ขนาด

จำ�นวน ระยะเวลาในการจุดพลุ ดอกไม้เพลิง
และปล่อยโคมลอย รวมถึงตรวจสอบสถานที่
จัดเก็บ ผลิตพลุ ดอกไม้เพลิง และโคมลอย
ให้มีความปลอดภัย พร้อมกำ�หนดมาตรการ
ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
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สัญจรทางน้ำ� บริเวณริมน้ำ� ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน
ลอยกระทง โป๊ะ ท่าเทียบเรือ เรือโดยสาร และจุดเสี่ยง
ต่อการเกิดอันตรายให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงและ
ปลอดภัย รวมถึงสนธิกำ�ลังจัดชุดกู้ภัยทางน้ำ� และจัด
เตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางน้ำ�ให้พร้อมใช้งานประจำ�
จุดเสี่ยง โดยเฉพาะสถานที่จัดงานลอยกระทงและ
ท่าเทียบเรือโดยสาร เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ได้อย่างทันท่วงที

กระทรวงมหาดไทย

มาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ประสาน

เจ้าหน้าที่ตำ�รวจจัดตั้งจุดตรวจบริเวณเส้นทาง
สายต่างๆ โดยรอบสถานที่จัดงานลอยกระทง เพื่อจัด
ระเบียบการจราจรและอำ�นวยความสะดวกในการ
เดินทางแก่ประชาชน รวมถึงบังคับใช้กฎหมายจราจร
อย่างเคร่งครัด เพื่อคุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยงของ
ผู้ใช้รถใช้ถนน

มาตรการป้องกันอุบัติภัยอื่นๆ

มาตรการป้องกันอัคคีภัย จัดชุด

เคลื่อนที่เร็ว อุปกรณ์ดับเพลิง
รถดับเพลิง และอุปกรณ์กู้ภัยประจำ�
สถานที่จัดงานลอยกระทง บริเวณ
ที่มีการจุดพลุ ดอกไม้เพลิง และปล่อย
โคมลอย เพื่อให้สามารถระงับเหตุ
เพลิงไหม้ได้อย่างทันท่วงที

โดยกำ�หนดจุดในการปล่อย
โคมลอย การยิงลำ�แสง
เลเซอร์ และการใช้อากาศ
ยานไร้คนขับ (Drone) ที่มี
ความปลอดภัย อยู่ห่าง
จากบริเวณท่าอากาศยาน
เพื่อป้องกันผลกระทบ
ต่ อ การบิ น และอั น ตราย
ต่ออากาศยาน รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบถึงอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นกับอากาศยานและ
บทลงโทษทางกฎหมาย
นอกจากนี้ ยังได้ประสานจังหวัดจัดอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ
และทหารในการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัย พร้อมตรวจสอบความ
ปลอดภัยของสถานที่จัดงานลอยกระทง รวมถึงเตรียมความพร้อม
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อดูแลรักษาและส่งต่อผู้บาดเจ็บ
ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ตลอดจนกวดขันไม่ให้มีการจำ�หน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสถานที่จัดงานลอยกระทง เพื่อป้องกัน
อุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นได้

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
ได้บูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือและ
ดำ�เนินมาตรการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทงให้สอดคล้อง
กับประเพณีของแต่ละท้องถิ่น พร้อมร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทง
ให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป เพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับประชาชน
ในทุกพื้นที่
สายด่วนนิรภัย 1784
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การป้องกัน – แก้ ไขปัญหาอัคคีภัยเชิงรุกอย่างเป็นระบบ

อัคคีภัย เป็นภัยใกล้ตัว
ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและ
ทวีความรุนแรงมากขึ้น
สร้างความสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจในภาพรวมและ
การพัฒนาประเทศ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขับเคลื่อนการจัดการปัญหาอัคคีภัยเชิงรุกอย่างเป็นระบบ ภายใต้แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
แห่งชาติ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 ตามแนวทางสำ�คัญ ดังนี้

เตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัย กำ�หนด
มาตรฐานการออกแบบและการก่อสร้างอาคาร
ที่เน้นการลดความเสี่ยงอัคคีภัย ทั้งการใช้วัสดุ
ทนไฟ การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควัน ระบบแจ้ง

เตือนภัย อุปกรณ์ดับเพลิง พร้อมบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาคารตามพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อย่าง
เคร่งครัด รวมถึงปรับปรุงแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัยให้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัย
ในพื้นที่

จัดทำ�ฐานข้อมูลเกี่ยวกับอัคคีภัย โดยเชื่อมโยงข้อมูลด้าน

การป้ อ งกั น และระงั บ อั ค คี ภั ย ระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ครอบคลุมทั้งระบบประเมินความเสี่ยงจากอัคคีภัย พื้นที่เสี่ยง
อัคคีภัยและสถิติการเกิดอัคคีภัยย้อนหลัง 3 – 5 ปี ข้อมูล
ผู้เชี่ยวชาญด้านอัคคีภัย รวมถึงข้อมูลเชิงพื้นที่ของสถานีดับเพลิง
ซึ่งระบุตำ�แหน่งของสถานีดับเพลิง และจุดที่ตั้งของหัวจ่ายน้ำ�ดับเพลิง
ตลอดจนจำ�นวนบุคลากร รถดับเพลิง วัสดุอุปกรณ์และทรัพยากร
ในการระงับอัคคีภัย เพื่อให้การบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหา
อัคคีภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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กระทรวงมหาดไทย

วางระบบการประสานการปฏิบัติงานด้าน
ป้องกันและแก้ ไขปัญหาอัคคีภัย โดยพัฒนา
ระบบการแจ้งเหตุ การเชื่อมโยงสัญญาณแจ้งเหตุ
อัตโนมัติ การฝึกระงับเหตุเพลิงไหม้ และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง
อัคคีภัย ครอบคลุมทั้งสำ�นักงาน โรงแรม อาคารสูง
โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์การค้าโรงภาพยนตร์
โรงมหรสพ และแหล่งท่องเที่ยวสำ�คัญ

เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ ไข
ปัญหาอัคคีภัยในทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยฝึกอบรม
ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การเตรี ย มความพร้ อ มและการ
ปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย ทั้งรูปแบบ
การบรรยาย การสาธิต และการฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์
ดับเพลิง การจัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้
และรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน
เพลิงไหม้

เตรียมสรรพกำ�ลังให้พร้อมระงับเหตุอัคคีภัย

โดยจัดกำ�ลังเจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์
ดับเพลิงและกู้ภัย รถดับเพลิง เพื่อให้เข้าถึง
จุดเกิดเหตุภายในระยะเวลาที่กำ�หนด ซึ่งจะทำ�ให้
สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้มิให้ขยายวงกว้าง รวมถึง
ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว

ปฏิ บั ติ ก ารช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย อย่ า งเป็ น
ระบบ โดยสนธิกำ�ลังเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เข้าระงับเหตุ ปฏิบัติการเผชิญเหตุ และควบคุมเพลิง
ตามแนวทางที่กำ�หนด ภายหลังเพลิงสงบให้สำ�รวจ
และประเมินความเสียหาย เพื่อพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) มุ่งบูรณาการทุกภาคส่วนยกระดับการ
จัดการปัญหาอัคคีภัยของประเทศให้มีมาตรฐานสากลและ
ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการลดความเสี่ยงและความสูญเสียจาก
อัคคีภัย การจัดการภาวะฉุกเฉินที่มีเอกภาพ การส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือป้องกันและแก้ ไขปัญหา
อัคคีภัย รวมถึงสร้างจิตสำ�นึกด้านความปลอดภัยแก่ประชาชน
เพื่อลดสถิติการเกิดเพลิงไหม้ และจำ�นวนผู้เสียชีวิตจาก
อัคคีภัยให้ ได้มากที่สุด มุ่งสู่การสร้างประเทศไทยให้เป็นเมือง
ปลอดภัยจากอัคคีภัย
สายด่วนนิรภัย 1784
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ผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้านอย่างเต็มกำ�ลัง

ประเทศไทย มีแนวโน้ม
เกิดภัยพิบัติรุนแรงบ่อยครั้ง
และมีรูปแบบซับซ้อนมากขึ้น
สร้างความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สิน ส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาประเทศ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
ได้บูรณาการจังหวัดและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือ
สาธารณภัยและปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำ�ลัง

เมื่อคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ภัย
ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมพร้อมรับมือ
และระมัดระวังอันตรายจากสภาพอากาศแปรปรวน จัดเจ้าหน้าทีต่ ดิ ตาม
สภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย รวมถึงจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว
และเตรียมเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เมื่อเกิดสถานการณ์ภัย
ยึดการดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัติการ / แผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด
ให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั จิ งั หวัด (ก.ช.ภ.จ.)
สำ�รวจความเสียหาย พร้อมนำ�ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบ
การพิจารณาการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน โดยแยกเป็นรายหมู่บ้านและตำ�บลอย่างชัดเจน เพื่อให้
สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที

กรณีสถานการณ์ภัยขยายวงกว้างมากขึ้น ให้ประกาศเขตการให้

ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพิ่มเติมเป็นรายพื้นที่
ตามสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง พร้อมให้สำ�นักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นหน่วยประสานงานกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และฝ่ายปกครอง รวมถึงหน่วยทหารในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำ�รวจความเสียหาย เพื่อจะได้ทราบความ

ต้องการความช่วยเหลือของผู้ประสบภัย โดยจัดทำ�บัญชีแยกประเภท
อย่างชัดเจน อาทิ เงินช่วยเหลือ วัสดุซ่อมแซมบ้าน พร้อมวางแผน
ช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนและความต้องการ
ของผู้ประสบภัย เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว
และถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
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ดำ�เนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยปฏิบัติ

ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 รวมถึง
ระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด หากมีความ
จำ�เป็นต้องใช้จ่ายนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กระทรวง
การคลังกำ�หนด ให้เสนอขออนุมัติปฏิบัตินอกเหนือหลักเกณฑ์
ผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยด่วน เพื่อเสนอ
กระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติก่อนใช้จ่ายเงินทดรอง
ราชการฯ ดังกล่าว

บูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านกลไก “ประชารัฐ”

โดยใช้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในนาม
คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย “สานพลัง
ประชารัฐ” ระดับจังหวัด เป็นช่องทางในการประสานให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ

กรณีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ

ให้จังหวัดจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นค่าวัสดุก่อสร้างหรือซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัย รวมถึงประสานหน่วยทหารในพื้นที่สนธิกำ�ลัง
อาสาสมัคร นักศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาต่างๆ และประชาชน
ผู้มีจิตอาสาร่วมกันซ่อมแซมบ้านเรือน ระบบสาธารณูปโภค
และสิ่งสาธารณประโยชน์ให้ใช้งานได้ตามปกติ เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนในเบื้องต้นและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เป็นไปอย่างรวดเร็ว
		

สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th

เมื่อสถานการณ์ภัยสิ้นสุดลง

ประกาศปิดสถานการณ์ภัย ให้จังหวัด

ประกาศวัน เดือน ปีที่สิ้นสุดภัย พร้อม
รายงานกระทรวงมหาดไทยผ่านกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อย่างเต็มกำ�ลัง ทั้งการติดตามและ
เฝ้ า ระวั ง สถานการณ์ ภั ย ตลอด
24 ชั่วโมง การจัดเจ้าหน้าที่และเตรียม
เครือ่ งมืออุปกรณ์ให้พร้อมเผชิญเหตุ
และช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยอย่างรวดเร็ว
รวมถึงเร่งฟืน้ ฟูระบบสาธารณูปโภค
และสิง่ สาธารณประโยชน์ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว เพื่อให้
ประชาชนได้รับการดูแลด้านความ
ปลอดภัยจากสาธารณภัยอย่าง
ครอบคลุมทุกมิติ
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ปภ.บูรณาการจังหวัดใช้กลไก “1 ระบบ 4 แนวทาง”
ภายใต้วาระ “ประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand)”
ความแปรปรวน ของสภาพอากาศ
จากภาวะโลกร้อน ส่งผลให้ประเทศไทย
มีแนวโน้มเกิดสาธารณภัยรุนแรงและ
บ่อยครั้งมากขึ้น สร้างความสูญเสีย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำ�นวนมาก
การจัดการสาธารณภัยที่ครอบคลุม
ทุกมิติ โดยเฉพาะการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉินที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ถือเป็นกลไกสำ�คัญที่ช่วยลดความ
สูญเสียจากภัยพิบัติให้เหลือน้อยที่สุด
กองบั ญ ชาการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
กระทรวงมหาดไทย จึงได้กำ�หนดแนวทาง
การจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ภายใต้
กลไก “1 ระบบ 4 แนวทาง” โดยมุ่งวางระบบ
การเตรียมพร้อมและจัดการสาธารณภัย
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนการป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558
รวมถึงเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับ

1 ระบบ 4 แนวทาง
เป็นการวางแนวทางการจัดการสาธารณภัยในรูปแบบ
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ โดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางในการอำ�นวยการ
ประสานสั่งการ และระดมสรรพกำ�ลังในการจัดการ
สาธารณภัย รวมถึงแบ่งมอบภารกิจและกำ�หนดแนวทาง
การปฏิ บั ติ ง านที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ ข องการจั ด การ
สาธารณภัย

1 ระบบ : ระบบบัญชาการเหตุการณ์
จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด เป็นศูนย์กลาง

ในการอำ�นวยการ ประสานสั่งการและปฏิบัติการด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงระดมสรรพกำ�ลัง
และทรัพยากรจากทุกภาคส่วน โดยแบ่งโครงสร้างการ
ดำ�เนินงานเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนอำ�นวยการ

โดยติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์
แนวโน้มสถานการณ์ภัย แจ้งเตือนภัย จัดทำ�แผนเผชิญเหตุ
ประเมินความต้องการและความจำ�เป็นสำ�หรับสนับสนุน
ทรัพยากรในการจัดการภาวะฉุกเฉิน
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4 แนวทางการปฏิบัติงาน
กำ�หนดหน่วยงานรับผิดชอบ โดยแบ่งมอบภารกิจ

และกำ�หนดสายบังคับบัญชาอย่างชัดเจน เพื่อเชื่อมโยง
การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ ทั้งช่วงก่อน
ขณะ และภายหลังเกิดภัย รวมถึงอำ�นวยการและกำ�กับ
การปฏิบัติงานในภารกิจสำ�คัญ

กำ�หนดพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อจะได้วางแผนระดมสรรพกำ�ลัง

และวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติการเผชิญเหตุ
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแต่ละพื้นที่

กำ�หนดรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากร
อาทิ เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ โดยวางระบบ
และจัดทำ�ทะเบียนจำ�แนกตามประเภทการใช้งาน
วางแผนการจัดสรรและสั่งใช้ทรัพยากรให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ภัย

กำ�หนดช่องทางการสื่อสาร โดยกำ�หนดเครือข่าย

การสื่อสารในพื้นที่ และแสวงหาช่องทางอื่นเพิ่มเติม
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา รวมถึงเชื่อมโยงระบบ
สื่อสารหลัก – รอง – สำ�รองของทุกหน่วยงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดย
กรมป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) ได้ประสาน
จังหวัดนำ�กลไก “1 ระบบ
4 แนวทาง” มาใช้ในการวาง
ระบบและกำ � หนดแนวทาง
การจัดการสาธารณภัยให้
สอดคล้องกับสภาพความ
เสี่ยงภัยและบริบททางสังคม
ของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ประชาชน
ได้ รั บ การดู แ ลด้ า นความ
ปลอดภัยจากสาธารณภัย
อย่างครอบคลุมทุกด้าน

ส่วนปฏิบัติการ ทำ�หน้าที่

เผชิ ญ เหตุ แ ละบรรเทาภั ย
ภายใต้แผนปฏิบัติการที่กำ�หนด
เพื่อควบคุมสถานการณ์ภัย
โดยมุ่ ง รั ก ษาชี วิ ต และปกป้ อ ง
ทรัพย์สินของผู้ประสบภัย

ส่วนสนับสนุน รับผิดชอบ

ด้ า นการสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ
การในภาวะฉุ ก เฉิ น ให้ เ ป็ น ไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
สายด่วนนิรภัย 1784
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ปภ.ขับเคลื่อนการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เสริมสร้างศักยภาพการจัดการภาวะฉุกเฉินในทุกระดับ
ประเทศไทย มีแนวโน้มเกิด
ภัยพิบัติรุนแรงบ่อยครั้ง และซับซ้อน
มากขึ้น ก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สินเป็นจำ�นวนมาก การฝึก
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ถือเป็นกระบวนการสำ�คัญในการ
เตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย
ทำ�ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
บริหารจัดการ และปฏิบัติการตอบโต้
เหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ให้
ความสำ�คัญกับการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการภาวะฉุกเฉินให้มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล จึงได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขับเคลื่อนการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับต่างๆ
ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับอำ�เภอ ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด และ
ระดับประเทศ ภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
พ.ศ.2558 โดยเลือกประเภทภัยในการฝึกให้สอดคล้องกับสภาพ
ความเสี่ยงภัยของแต่ละพื้นที่ พร้อมดำ�เนินการฝึกในรูปแบบการฝึก
เชิงอภิปรายและการฝึกเชิงปฏิบัติการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การฝึกเชิงอภิปราย (Discussion Base Exercise)
เป็นการฝึกโดยใช้วิธีการหารือ อภิปรายเกี่ยวกับแผน มาตรการ
หรือวิธีการปฏิบัติ เพื่อมุ่งเน้นประเด็นยุทธศาสตร์และนโยบาย
ของหน่วยงานเป็นสำ�คัญ ประกอบด้วย
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เป็นการตั้งสมมติฐาน
สถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ
ได้แสดงความคิดเห็นในการกำ�หนดทางเลือกที่เหมาะสมต่อการ
เผชิญเหตุ

การฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) เป็นการจำ�ลอง

สถานการณ์ภัยแบบกว้าง เพื่อค้นหาจุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค
ของแผนฯ เพื่อนำ�มากำ�หนดแนวทาง ขั้นตอนการปฏิบัติ ระเบียบ
ปฏิบัติประจำ� (Standard Operation Procedure : SOPs)
มุ่งเน้นการฝึกในระดับผู้บริหารและผู้มีอำ�นาจตัดสินใจ
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การฝึกเชิงปฏิบัติการ (Operation Base Exercise)
เป็นการฝึกโดยจำ�ลองสถานการณ์ภัยที่ ใกล้เคียงความ
เป็นจริง ซึ่งมีการเคลื่อนย้าย ระดมทรัพยากร และสรรพกำ�ลัง
ตามสถานการณ์ ประกอบด้วย
การฝึกปฏิบัติ (Drill) เป็นการฝึกของหน่วยงานขนาดเล็ก
ระดับพื้นที่ โดยเน้นการเผชิญเหตุของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม
เฉพาะด้าน

การฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise : FEX) เป็นการฝึก
ของหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน เพื่อทดสอบและประเมิน
ขีดความสามารถของบุคลากรที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะด้าน
และบทบาทหน้าที่ที่ใช้ในการเผชิญเหตุกับสถานการณ์สมมติ
ที่กำ�หนดขึ้น

การฝึกเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise : FSX) เป็นการฝึก

ที่มีความสลับซับซ้อน มีขั้นตอนการเตรียมการและใช้ทรัพยากร
มากที่สุด รวมทั้งเกี่ยวข้องกับบุคลากรจากหลายหน่วยงาน
ในหลายระดับ โดยมีการเคลื่อนย้ายทรัพยากรของกองอำ�นวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ รวมถึงการ
เชื่อมโยงการสั่งการจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไปยังเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติภาคสนาม
นอกจากนี้ ให้เชื่อมโยงการปฏิบัติกับหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร
สถาบันการอาชีวศึกษา มูลนิธิ และองค์กรการกุศล
รวมถึงนำ�ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ประสาน
และสั่งการในภาวะฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นเครื่องมือสำ�คัญในการเตรียมความพร้อม
รับมือภัยพิบัติ และพัฒนากลไกขององค์กร
ปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ

สายด่วนนิรภัย 1784

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) มุ่งพัฒนา
ศักยภาพการจัดการสาธารณภัยในรูปแบบ
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในทุกระดับ เพื่อให้การปฏิบัติการตอบโต้และ
จัดการเหตุฉุกเฉินในภาวะวิกฤตมีประสิทธิภาพ
สูงสุด รวมถึงประชาชนสามารถช่วยเหลือ
ตนเองจากภัยพิบัติ ได้ในเบื้องต้น และขยาย
องค์ความรู้ ไปสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
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ปภ.พัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมสร้างประเทศไทยปลอดภัยยั่งยืน
ภัยพิ บัติ มีแนวโน้ม
ทวีความรุนแรงและเกิดบ่อยครั้ง
มากขึ้น การเสริมสร้างและพัฒนา
เครือข่ายการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยถือเป็นกลไกสำ�คัญ
ในการเตรียมพร้อมรับมือและ
ลดผลกระทบจากสาธารณภัยที่มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยลดความ
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
จากภัยพิบัติ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ให้ความสำ�คัญกับการขับเคลื่อน
กลไกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ ด้วยการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ทำ�หน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในด้านต่างๆ ทั้งการเฝ้าระวัง
สถานการณ์ภัย การแจ้งเตือนภัย การเผชิญเหตุ การกู้ชีพกู้ภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังนี้

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
เป็นอาสาสมัครที่จัดตั้งขึ้นตามพระราช
บั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ น
พ.ศ.2522 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2522
เพื่อทำ�หน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุน
ภาครัฐในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้อุดมการณ์
“เมตตา กล้าหาญ” โดยมีภารกิจด้านการเตรียมพร้อมรับมือ
ภัยพิบัติ การปฏิบัติการเผชิญเหตุ อพยพประชาชน ให้ความ
ช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย ซึ่งได้มุ่งเพิ่มขีดความ
สามารถให้ อปพร. มีศักยภาพในการจัดการภัยพิบัติเฉพาะด้าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนา อปพร. ให้เป็นต้นแบบ
เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ
ที่ปฏิบัติงานได้ครอบคลุมทุกประเภทภัย ทุกภารกิจ และทุกมิติ
ของการจัดการสาธารณภัย
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ทีมกู้ชีพกู้ภัยประจำ�ตำ�บล
เป็นหน่วยเผชิญเหตุเบื้องต้นในระดับพื้นที่ โดยได้ฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้ทำ�หน้าที่
เป็นทีมกู้ชีพกู้ภัยประจำ�ตำ�บล (One Tambon One Search and
Rescue Team : OTOS) ที่สามารถปฏิบัติการกู้ชีพ กู้ภัย ค้นหาและ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย ณ จุดเกิดเหตุ
ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงสามารถปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ ได้ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีทีมกู้ชีพกู้ภัยครบทุกแห่ง พร้อมจัดหาเครื่องมือ
อุปกรณ์ด้านการกู้ชีพกู้ภัยสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด

อาสาสมัครเตือนภัย (มิสเตอร์เตือนภัย)
เป็ น เครื อ ข่ า ยแจ้ ง เตื อ นภั ย ในระดั บ พื้ น ที่
ซึ่งได้ฝึกอบรมชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงภัย
หมู่บ้านละ 2 คน ให้เป็นมิสเตอร์เตือนภัย
ทำ�หน้าที่เฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัย และประสาน
การอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยมี
เป้าหมายที่จะขยายเครือข่ายอาสาสมัคร
เตือนภัยให้ครอบคลุมทุกประเภทภัยในทุก
พื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับการแจ้งเตือนภัย
อย่างรวดเร็ว และสามารถเตรียมพร้อมรับมือ
สถานการณ์ภัยได้ทันท่วงที

การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน
(Community Based Disaster Risk Management : CBDRM)
โดยสนับสนุนให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการวางแผน เตรียมพร้อมรับมือ
ป้องกัน จัดการ บรรเทาและฟื้นฟูความเสียหายจากสาธารณภัยตามสภาพ
ความเสี่ยงภัยของแต่ละพื้นที่ รวมถึง
เพิ่ ม ศั ก ยภาพให้ ชุ ม ชนสามารถ
จั ด การภั ย พิ บั ติ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง
ในเบื้องต้น ทั้งนี้ ได้มุ่งพัฒนา
ขีดความสามารถในการจัดการภัยพิบัติของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
และครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อให้ชุมชนมีความปลอดภัยจาก
ภัยพิบัติอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) มุ่งเสริมสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีศักยภาพในการสนับสนุนการจัดการ
สาธารณภัยของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างประเทศไทยให้เป็นเมืองปลอดภัยน่าอยู่
รู้รับ ปรับตัว ฟื้นกลับจากภัยพิบัติอย่างรวดเร็ว
สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

203

ปภ.ผนึกกำ�ลังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
เสริมสร้างประสิทธิภาพ - ยกระดับมาตรฐานระบบการแจ้งเตือนภัยของประเทศ

ความแปรปรวน ของสภาพภูมิอากาศโลก ส่งผลให้ประเทศไทย
มีแนวโน้มเกิดภัยพิบัติบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้น การแจ้งเตือนภัย
ถือเป็นกลไกสำ�คัญในการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ ทำ�ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถประสานการปฏิบัติ ในการป้องกันและ
แก้ ไขปัญหาภัยพิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนในพื้นที่
เสี่ยงภัยสามารถเข้าถึงข้อมูลการแจ้งเตือนภัยอย่างทั่วถึง จึงสามารถ
วางแผนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ได้ทันท่วงที
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 ให้โอน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ สำ�นักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มาสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2559 เป็นต้นมา ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยง
กระบวนการแจ้ ง เตื อ นภั ย ของประเทศให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเอกภาพภายใต้
นโยบายเดียวกัน รวมถึงพัฒนาระบบการเตือนภัยให้มีมาตรฐานสากล ก่อให้เกิด
การยกระดับการแจ้งเตือนภัยของประเทศในมิติต่างๆ

การบริหารระบบเตือนภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ครอบคลุ ม ทั้ ง กระบวนการเฝ้ า ระวั ง และติ ด ตาม
สถานการณ์ภัย การคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ภัย
การแจ้งเตือนล่วงหน้า และการแจ้งเตือนภัย ทำ�ให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องสามารถกำ�หนดแนวทางและขั้นตอนปฏิบัติ
ในการเตรียมพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
ได้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยและความรุนแรง
ของสถานการณ์ภัย
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การผนึกกำ�ลังทุกภาคส่วนในการแจ้งเตือนภัยเชิงรุก
ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงในกระบวนการแจ้งเตือนภัย
ทั้งระดับนโยบาย โดยมีระบบการสั่งการที่มีเอกภาพ
และระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารที่ ส ามารถบู ร ณาการการปฏิ บั ติ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่

การเชื่อมโยงระบบการแจ้งเตือนภัยที่มีเอกภาพ
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับสามารถบูรณาการ
และแลกเปลี่ยนข้อมูลการแจ้งเตือนภัย และข้อมูล
ความเสี่ยงภัยพิบัติ ทำ�ให้ผู้อำ�นวยการสาธารณภัย
ในแต่ละระดับมีข้อมูลประกอบการวางแผน สั่งการ และ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการแจ้งเตือนภัยและความเสี่ยงภัยพิบัติ
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการพัฒนาระบบเตือนภัยและเชื่อมโยงภารกิจ
การแจ้งเตือนภัยรวมไว้ด้วยกัน ทำ�ให้การสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับภัยพิบัติเข้าถึงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างรวดเร็วและ
ทั่วถึง ส่งผลให้ประชาชนสามารถเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ
ได้ทันท่วงที

ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยมีความแม่นยำ�และน่าเชื่อถือมากขึ้น

โดยมีอุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการ
ติดตาม คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า
รวมถึ ง มี เ ครื อ ข่ า ยอาสาสมั ค รในการตรวจสอบสภาวะอากาศ
สังเกตความผิดปกติทางธรรมชาติในระดับพื้นที่ ทำ�ให้สามารถ
ระบุช่วงเวลาเกิดภัย พื้นที่เสี่ยงภัย แนวโน้มสถานการณ์ภัย และ
ระยะเวลาการสิ้นสุดของภัยได้อย่างชัดเจน

กล่าวได้ว่า การเชื่อมโยงภารกิจด้านการแจ้งเตือนภัย โดยโอนศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
มาสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ช่วยเสริมประสิทธิภาพ
กลไกการแจ้งเตือนภัยของประเทศไทยให้เป็นระบบ และมีเอกภาพ รวมถึงยกระดับระบบการ
แจ้งเตือนภัยให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับแนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยตาม
หลักสากลและแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 สอดรับกับเป้าหมาย
กรอบการดำ�เนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2557 – 2573 ที่ให้
ความสำ�คัญกับการเข้าถึงข้อมูลการแจ้งเตือนภัยและความเสี่ยงภัยพิบัติของประชาชน ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายสำ�คัญของรัฐบาล ภายใต้วาระ
“ประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand)” ที่มุ่งสร้างประเทศไทย
“รู้รับ ปรับตัว ฟื้นเร็วทั่ว อย่างยั่งยืน”

รู้รับ
สายด่วนนิรภัย 1784

ปรับตัว

www.disaster.go.th
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ปภ.บูรณาการขับเคลือนการลดอุบัติเหตุทางถนน
สร้างการสัญจรปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

อุบัติเหตุทางถนน ถือเป็นสาเหตุสำ�คัญ
ทีคร่าชีวิตคนไทยเป็นจำ�นวนมาก สร้างความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ประเทศ รัฐบาลได้กำ�หนดให้การสร้างความปลอดภัย
ทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ โดยมอบหมายให้
ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)
โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้ทศวรรษแห่ง
ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2554 - 2563
โดยมุ่งยกระดับการสัญจรอย่างปลอดภัยตาม
4 แนวทางหลัก ดังนี้

1.

เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย

ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจราจรให้ทันต่อสถานการณ์
และสภาพปัญหา อาทิ การกำ�หนดความเร็วในเขตเมืองและชุมชน
l

2.

ที่เหมาะสมกับสภาพการจราจร การเพิ่มโทษผู้ที่เมาแล้วขับ ควบคู่กับ
การบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการเพิ่มโทษ
ผู้กระทำ�ผิดซ้ำ�
l จัดหาเทคโนโลยีสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ ในการตรวจจับ
ผู้กระทำ�ผิดกฎหมายจราจร อาทิ เครื่องตรวจจับความเร็ว เครื่องตรวจวัด
ระดับแอลกอฮอล์ รวมถึงเชื่อมโยงระบบข้อมูลผู้กระทำ�ความผิด เพื่อให้
กลไกการบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สร้างจิตสำ�นึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

สร้างการมีส่วนร่วมลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ โดยใช้กลไก
“ประชารัฐ” สนับสนุนชุมชนร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยจัดตั้ง
ด่านชุมชน พร้อมจัดทำ�ประชาคมกำ�หนดกติกาชุมชนในการป้องปรามผู้ขับขี่
ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ มุ่งเน้นการใช้สื่อท้องถิ่นในการประชาสัมพันธ์
รณรงค์ปลูกฝังจิตสำ�นึกด้านความปลอดภัยทางถนน อีกทั้งผลักดันให้
บรรจุเรื่อง “วินัยจราจร” ในหลักสูตรการศึกษาและกิจกรรมเสริมทุกระดับชั้น
l

ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐกำ�หนดมาตรการองค์กรด้านความ
ปลอดภัยทางถนน เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบในการใช้รถใช้ถนนอย่าง
l

ปลอดภัย รวมถึงบูรณาการหน่วยงานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการ “ส่งเสริม
วัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร” เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
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3.

เฝ้าระวังความปลอดภัยและลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน
ปรับปรุงเส้นทางให้มีความปลอดภัย โดยสำ�รวจและแก้ไข
โครงสร้างวิศวกรรมจราจรและสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย ควบคู่กับ
การตรวจสอบและประเมินสภาพความพร้อมของผู้ขับขี่ รวมถึง
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตขับรถให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สากล
l ยกระดับยานพาหนะให้มีความปลอดภัย โดยนำ�เทคโนโลยีมาใช้
ในการพัฒนายานพาหนะทุกประเภทให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน
วิศวกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะต้องติดตัง้ เข็มขัดนิรภัย
ทุกทีน่ ง่ั รวมถึงติดตัง้ ระบบ GPS เพือ่ ควบคุมการขับขีข่ องพนักงานขับรถ
ให้มีความปลอดภัย 			
l

l

ส่งเสริมให้มีการสอบสวนอุบัติเหตุเชิงลึก โดยเฉพาะ

อุบัติเหตุใหญ่ จุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพื่อวางแนวทาง
ป้องกันอุบัติเหตุให้สอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยง ซึ่งจะส่งเสริม
ให้การสร้างความปลอดภัยทางถนนเชิงโครงสร้างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

4.

พัฒนากลไกการบริหารงานความปลอดภัยทางถนนให้มีประสิทธิภาพในทุกระดับ
พัฒนาระบบติดตาม จัดเก็บข้อมูล และกลไกการประเมินผล
ที่ครบวงจร โดยใช้กลไกของคณะอนุกรรมการด้านการบริหาร
l

จัดการความปลอดภัยทางถนนติดตามและประเมินผลการลด
อุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมอย่างครอบคลุมทุกมิติ
l

กำ�หนดมาตรการสร้างความปลอดภัยทางถนนที่มีประสิทธิภาพ

โดยบูรณาการฐานข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนที่เป็นเอกภาพ
พร้อมสนับสนุนการศึกษาวิจัยอุบัติเหตุทางถนนให้ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนยกระดับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ให้เข้าถึงจุดเกิดเหตุอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครอบคลุมทุกพื้นที่
เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด

ทั้งนี้ ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน โดยความร่วมมือของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานภาคีเครือข่าย
มุ่งขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง
โดยวางกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการลดปัจจัยเสี่ยง
อุบัติเหตุทางถนนที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งคน รถ ถนน และสภาพแวดล้อม
รวมถึงส่งเสริมให้วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนเป็นรากฐาน
สำ�คัญของสังคมไทย เพื่อให้ทุกการเดินทางใน 365 วัน บนถนนของ
เมืองไทยเต็มเปี่ยมด้วยความสุขและความปลอดภัย
สายด่วนนิรภัย 1784
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ปภ.ขับเคลื่อนการจัดการภัยพิบัติภายใต้กรอบเซนไดฯ
สร้างประเทศไทย “รู้รับ ปรับตัว ฟื้นเร็วทั่ว อย่างยั่งยืน (Resilience)”
การส่ งเสริมความร่วมมือ ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย ระหว่ า งประเทศ
และระดับโลก ถือเป็นกลไกสำ�คัญในการ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ
โดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ร่วม
รับรองกรอบการดำ�เนินงานเซนไดเพื่อการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 - 2573
ในการประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วย
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่
14 - 18 มีนาคม 2558 ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น
เพื่อป้องกันความเสี่ยงใหม่และลดความเสี่ยงเดิม
รวมถึงลดความสูญเสียจากภัยพิบัติในทุกมิติ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน
ขับเคลื่อนกรอบเซนไดฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ภายใต้พันธกิจ 4 ด้านหลัก

พันธกิจที่ 1
เข้าใจความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยกำ�หนดนโยบายและมาตรการจัดการ
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่ครอบคลุมทุกมิติ และสอดคล้องกับสภาพ
ความเสี่ยงภัย รวมถึงพัฒนาแนวทางในการเตรียมความพร้อมและ
เผชิญเหตุให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

พันธกิจที่ 2
เสริมสร้างศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติในทุกระดับ
ทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก เพื่อสร้างหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
ในการเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืน

พันธกิจที่ 3
ส่งเสริมการลงทุนด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ทั้งเชิงโครงสร้างและ
ไม่ใช้โครงสร้าง ควบคู่กับการสร้างสภาพแวดล้อมให้พร้อมรับมือและ
ฟื้นกลับสู่สภาพปกติได้โดยเร็ว รวมถึงส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม
ด้านการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ

พันธกิจที่ 4
พัฒนาศักยภาพในการจัดการภัยพิบตั คิ รอบคลุมทุกด้าน ทัง้ การเตรียมพร้อม
รับมือและเผชิญเหตุที่มีประสิทธิภาพ การฟื้นฟูและซ่อมสร้างที่ดีกว่าเดิม
รวมถึงส่งเสริมให้ชุมชนมีความพร้อมในการรับมือและฟื้นกลับจากภัยพิบัติ
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เป้าหมายสำ�คัญของกรอบเซนไดฯ
มุ่งป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงใหม่ และลดความเสี่ยงเดิม ตามแนวทาง “4 ลด 3 เพิ่ม”

4
ลด

l
l

l
l

ลดอัตราการเสียชีวิต
ลดจำ�นวนผู้ได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติ 		
ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
ลดความเสียหายของสาธารณูปโภค
และบริการขั้นพื้นฐาน

3
เพิ่ม

l

l

l

เพิ่มจำ�นวนประเทศที่มียุทธศาสตร์
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 		
ยกระดับการให้ความช่วยเหลือระหว่าง
ประเทศแก่ประเทศกำ�ลังพัฒนา 		
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการแจ้งเตือนภัย
เพิ่มมากขึ้น

การขับเคลื่อนกรอบเซนไดฯ ของประเทศไทย
ผนวกหลักการสำ�คัญของกรอบเซนไดฯ เป็นนโยบายสำ�คัญของ
ประเทศ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

พศ.2560-2564 ได้กำ�หนดให้การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
เป็นเป้าหมายสำ�คัญของการพัฒนาประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
พร้อมกำ�หนดตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมายของกรอบเซนไดฯ รวมถึงแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 ได้นำ�หลักการและแนวคิดตามกรอบเซนไดฯ “การลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยและแนวทางการฟื้นฟูที่ดีและปลอดภัยกว่าเดิม” มาเป็นกลไกสำ�คัญในการขับเคลื่อน
การจัดการภัยพิบัติของประเทศ

สร้างกลไกการขับเคลื่อนกรอบเซนไดฯ ให้ครอบคลุมในทุกระดับ
แต่งตั้งผู้ประสานงานด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติระดับ
กระทรวง (DRR Focal Point) จำ�นวน 20 กระทรวง 3 หน่วยงาน
l

เพื่อเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนกรอบเซนไดฯ ไปสู่การ
ปฏิบัติตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

แต่งตั้งผู้ประสานงานด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติระดับ
จังหวัด (Provincial DRR Focal Point) เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงาน
l

ระดับท้องถิ่นนำ�หลักการและแนวคิดตามกรอบเซนไดฯ และแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
l แต่งตั้งคณะทำ�งานขับเคลื่อนกรอบเซนไดฯ สู่แผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 เพื่อกำ�กับดูแลและสนับสนุน
การจัดการภัยพิบัติตามกรอบเซนไดฯ ที่สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัย
และบริบทของสังคมไทย

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) มุ่งส่งเสริมความร่วมมือ
ในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติระหว่างประเทศและระดับโลก ภายใต้แผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ที่สอดรับกับกรอบเซนไดฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
สำ�คัญในการสร้างประเทศไทยให้ “รู้รับ ปรับตัว ฟื้นเร็วทั่ว อย่างยั่งยืน (Resilience)”
สายด่วนนิรภัย 1784
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ปภ.ชูโมเดล “การจัดการสาธารณภัย : ปภ.4.0”
สานพลังประชารัฐ สร้างประเทศไทยปลอดภัยยั่งยืน

สาธารณภัย มีแนวโน้มทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น สร้างความสูญเสียต่อ
ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ การจัดการ
สาธารณภัยที่เป็นระบบนับเป็นกลไกสำ�คัญในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้ความสำ�คัญกับการเตรียมพร้อมรับมือ
สาธารณภัยที่สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัย จึงได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย
โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ปรับกลไกการจัดการสาธารณภัย
โดยนำ�เสนอโมเดล “การจัดการสาธารณภัย : ปภ. 4.0” (พ.ศ.2560 – 2579)
ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกยุคดิจิทัล มุ่งจัดการ
สาธารณภัยอย่างยั่งยืน โดยประสานพลัง “ประชารัฐ” เป็นกลไก
สำ�คัญในการขับเคลื่อนการจัดการสาธารณภัยเชิงรุก
ที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงทุกมิติ พร้อมน้อมนำ�แนว
พระราชดำ�ริ “เศรษฐกิจพอเพียง” และหลักการ
ทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นรากฐาน
ในการพัฒนางานด้านการจัดการสาธารณภัย
ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายให้มีภูมิคุ้มกันจากสาธารณภัย
ในทุกระดับ โดยส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีศักยภาพในการ
l

รับมือและจัดการภัยพิบัติ ตามแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน ควบคู่กับการผลักดันให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในระดับพื้นที่ อีกทั้งพัฒนางานอาสาสมัครให้เป็นระบบและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ยกระดับการจัดการสาธารณภัยระหว่างประเทศสู่มาตรฐาน
สากล โดยส่งเสริมบทบาทการเป็นประเทศแกนนำ�ด้านการป้องกัน
l

และลดผลกระทบจากภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียนและประชาคมโลก
ภายใต้กรอบการดำ�เนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
พร้อมทั้งจัดตั้งทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองขนาดกลาง (USAR Team)
รวมถึงวางระบบคลังสิ่งของสำ�รองจ่าย และระบบโลจิสติกส์ในการส่งต่อ
ความช่วยเหลือไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนที่ประสบภัยขนาดใหญ่

ส่งเสริมการนำ�นวัตกรรม เทคโนโลยี และพัฒนางานวิจัยด้านการ
จัดการสาธารณภัย ให้ความสำ�คัญกับการคิดค้นนวัตกรรม แนวคิด
l

และการนำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนางานด้านการจัดการ
สาธารณภัยเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้ความหลากหลายของประเภทภัย
และความแตกต่างเชิงภูมิศาสตร์ พร้อมสนับสนุนงานวิจัยที่สามารถต่อยอด
และขยายผลในการสร้างศักยภาพการจัดการสาธารณภัยของประเทศ
l

เชื่อมโยงเทคโนโลยีสู่การวางระบบการจัดการสาธารณภัย

โดยจัดทำ�ฐานข้อมูลสาธารณภัย และพัฒนาคลังข้อมูลสาธารณภัย
แห่งชาติให้มีเอกภาพ การวางระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่แม่นยำ� และ
เข้าถึงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างรวดเร็ว พร้อมนำ�ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ในการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่
ประสบภัย อีกทั้งใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำ�คัญในการอำ�นวยการ
สั่งการ และแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
l

สานพลัง “ประชารัฐ” ขับเคลื่อนกลไกการจัดการสาธารณภัย

โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัย
พร้อมส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย และ
เชื่อมโยงเครือข่ายให้พร้อมรับมือและจัดการสาธารณภัยอย่างเข้มแข็ง
รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
l

เตรียมพร้อมองค์กรรองรับการจัดการสาธารณภัย : ปภ. 4.0

มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนการทำ�งานทั้งระบบ
(Digital Culture) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ปรับตัวเท่าทันต่อ
เทคโนโลยี และพร้อมจัดการสาธารณภัยทุกรูปแบบ การวางแผน
รับมือสาธารณภัยเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้องค์กร
เติบโตภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกยุคดิจิทัล
และมีศักยภาพในการจัดการสาธารณภัยเชิงรุกอย่างยั่งยืน

กล่าวได้ว่า โมเดล “การจัดการสาธารณภัย : ปภ. 4.0” ทำ�ให้ประเทศไทยมีกลไกการจัดการ
สาธารณภัยที่เป็นระบบตามมาตรฐานสากล และสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
ของรัฐบาลตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)” เพื่อนำ�พาประเทศไปสู่ความ
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
สายด่วนนิรภัย 1784
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แนวทางการปฏิบัติงาน
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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กระทรวงมหาดไทย

สรุปสาระสำ�คัญ						
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ได้ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 52 ก วันที่ 7 กันยายน 2550 ซึ่งมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นมา โดยมีสาระสำ�คัญ ดังนี้ 		
							
			
ขอบเขต
(มาตรา
3)
		
								
										
พระราชบัญญัติดังกล่าวมีขอบเขตการดำ�เนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ครอบคลุมเรื่องอุบัติภัยและอัคคีภัยด้วย โดยยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542

									

คำ									
�นิยาม (มาตรา 4)
										
“สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาด

ในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์นำ�้ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ
อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทำ�ให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุหรือ
เหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อ
วินาศกรรมด้วย
“ภัยทางอากาศ” หมายความว่า ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ
“การก่อวินาศกรรม” หมายความว่า การกระทำ�ใดๆ อันเป็นการมุ่งทำ�ลาย
ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวาง
หน่วงเหนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใดๆ ตลอดจนการประทุษร้ายต่อบุคคลอันเป็นการก่อ
ให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำ�บล
เทศบาล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่ได้
หมายความรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร
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คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.)
1. องค์ประกอบ (มาตรา 6) ประกอบด้วย กรรมการทั้งหมด 23 คน ดังนี้

นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็น
ประธานกรรมการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำ�นวนไม่เกินสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
2. อำ�นาจหน้าที่ (มาตรา 7)							
กำ�หนดนโยบายในการจัดทำ�แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
บูรณาการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ
ให้คำ�แนะนำ� ปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
วางระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือ
ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
n

n
n
n

n

n

n

n

n

n

n
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หน่วยงานกลางของรัฐในการดำ�เนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(มาตรา 11)
ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการดำ�เนินการ
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ มีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้

จัดทำ�แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสนอ กปภ.ช.
เพื่อขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี
จัดให้มีการศึกษาวิจัย เพื่อหามาตรการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้มีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือหน่วยงาน
ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชนในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย รวมถึงให้การสงเคราะห์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย ผู้ได้รับภยันตราย หรือผู้ได้รับ
ความเสียหายจากสาธารณภัย
แนะนำ� ให้คำ�ปรึกษา และอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำ�เนินการตามแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ 						
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับ
พื้นที่ จะจัดให้มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในบางจังหวัดตามความจำ�เป็น
เพื่อปฏิบัติงานในจังหวัดนั้น และจังหวัดใกล้เคียง และจัดให้มีสำ�นักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อกำ�กับดูแล และสนันสนุนการปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในจังหวัด หรือตามที่ผู้อำ�นวยการจังหวัดมอบหมายก็ได้ (มาตรา 11)
โดยให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเดิมเป็นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
ตาม พ.ร.บ.นี้ (มาตรา 57)
n

n

n

n

n
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แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กำ�หนดให้มีการจัดทำ�แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน 3 ระดับ ดังนี้
1. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยกรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจัดทำ�ร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ แต่ละประเภท และหน่วยงานภาคเอกชน โดยต้องมีสาระสำ�คัญตามทีก่ �ำ หนด ดังนี้
แนวทาง มาตรการ งบประมาณในการดำ�เนินการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และแนวทาง วิธีการให้ความช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
แนวทางในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ และจัดระบบการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการฝึก
บุคลากร และประชาชน
แนวทางในการซ่อมแซม บูรณะ และฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบสาธารณภัย		
ทั้งนี้ ให้นำ�แผนฯ ดังกล่าวเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และขออนุมัติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องยึดเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ (มาตรา 11 และ
มาตรา 12)
2. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จัดทำ�โดยคณะกรรมการ
ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามประกาศใช้ ซึ่งแผนฯ
ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และมีสาระ
สำ�คัญ ดังนี้ (มาตรา 16 และมาตรา 17)
การจัดตั้งศูนย์อำ�นวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัย โครงสร้าง และ
ผู้มีอำ�นาจสั่งการด้านต่างๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และยานพาหนะ เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดให้มี
เครื่องหมาย สัญญาณหรือสิ่งอื่นใดในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิด
สาธารณภัย
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนการประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล
		
n

n

n

n

n

n

n

n
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3. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร จัดทำ�โดย

คณะกรรมการ ซึ่งมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพ
มหานครเป็นผู้ลงนามประกาศใช้ ซึ่งแผนฯ ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และมีสาระสำ�คัญ ดังนี้ (มาตรา 33 และมาตรา 34)
การจัดตั้งศูนย์อำ�นวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัย โครงสร้าง
และผู้มีอำ�นาจสั่งการด้านต่างๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และ
ยานพาหนะ เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนและขั้นตอนในการจัดให้มีเครื่องหมาย สัญญาณ หรือสิ่งอื่นใด
ในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร
แผนการประสานงานกับองค์การสาธารณกุศลในเขตกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีหน้าที่จัดทำ�แผนตามพระราชบัญญัตินี้ จัดทำ�แผน
ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยระหว่างที่ยังจัดทำ�แผน
ไม่แล้วเสร็จ ให้ดำ�เนินการตามแผนที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (มาตรา 56)
n

n

n

n

n

การบัญชาการ
กำ�หนดให้การบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นอำ�นาจหน้าที่ของ
บุคคล ดังนี้
1. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (มาตรา 31)

2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ มีอำ�นาจควบคุมและกำ�กับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทั่วราชอาณาจักรให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และ
มีอำ�นาจบังคับบัญชาและสั่งการผู้อำ�นวยการ รองผู้อำ�นวยการ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครได้ทั่วราชอาณาจักร (มาตรา 13)

3. ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้บัญชาการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บัญชาการมอบหมาย โดยให้มีอำ�นาจบังคับบัญชาและสั่งการรองจาก
ผู้บัญชาการ (มาตรา 13)
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การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นอำ�นาจหน้าที่ของผู้อำ�นวยการ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ ดังนี้
1. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้อำ�นวยการกลาง มีหน้าที่
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่วราชอาณาจักร (มาตรา 14)
2. ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อำ�นวยการจังหวัด รับผิดชอบในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด (มาตรา 15)
3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อำ�นวยการจังหวัด มีหน้าที่
ช่วยเหลือผู้อำ�นวยการจังหวัดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 18)
4. นายอำ�เภอ เป็นผู้อำ�นวยการอำ�เภอ รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอำ�เภอ (มาตรา 4 และมาตรา 19)

5. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ (นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา และหัวหน้าผู้บริหารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง) เป็นผู้อำ�นวยการท้องถิ่น มีหน้าที่ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่น และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำ�นวยการจังหวัด และ
ผู้อำ�นวยการอำ�เภอตามที่ได้รับมอบหมาย (มาตรา 4 และมาตรา 20)
6. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้อำ�นวยการกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร (มาตรา 32)
7. ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองผู้อำ�นวยการกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่
ช่วยเหลือผู้อำ�นวยการกรุงเทพมหานครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสามารถ
มอบหมายรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ช่วยปฏิบัติได้ (มาตรา 35)

8. ผู้อำ�นวยการเขตในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตรับผิดชอบ และ
มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำ�นวยการกรุงเทพมหานครตามที่ได้รับมอบหมาย (มาตรา 36 และ
มาตรา 37)
9. เจ้าพนักงาน ให้ผู้อำ�นวยการมีอำ�นาจแต่งตั้งเจ้าพนักงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตรับผิดชอบ โดยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย (มาตรา 39)

218 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย

10. อาสาสมัคร ให้ผู้อำ�นวยการในระดับต่างๆ จัดให้มีอาสาสมัครในพื้นที่

ที่รับผิดชอบ เพื่อช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย และตามที่กำ�หนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
(มาตรา 41)

11. องค์การสาธารณกุศลหรือบุคคลที่ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานในระหว่างเกิดสาธารณภัย สามารถช่วยเหลือหรือบรรเทาสาธารณภัยได้ตามที่
ผู้อำ�นวยการหรือเจ้าพนักงานมอบหมาย (มาตรา 42) 					

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยในเขตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งพื้นที่ ใด ให้เป็นหน้าที่ของผู้อำ�นวยการท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น โดยผู้อำ�นวยการ
อำ�เภอ และผู้อำ�นวยการจังหวัดมีอำ�นาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อำ�นวยการท้องถิ่นในเขต
อำ�เภอ และจังหวัด แล้วแต่กรณี (มาตรา 21 และมาตรา 22)

2. กรณีพื้นที่ที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยู่ ในความรับผิดชอบของ

ผูอ้ ำ�นวยการท้องถิ่นหลายคน ผู้อำ�นวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใดจะใช้อำ�นาจหรือปฏิบัติ

หน้าที่ตามมาตรา 21 ไปพลางก่อนก็ได้ แล้วให้แจ้งผู้อำ�นวยการท้องถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว
และกรณีผู้อำ�นวยการท้องถิ่นมีความจำ�เป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่นอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ของตน ให้แจ้ง
ผู้อำ�นวยการอำ�เภอ หรือผู้อำ�นวยการจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อสั่งการต่อไป (มาตรา 22)
3. ผู้อำ�นวยการในเขตพื้นที่ที่ติดต่อหรือใกล้เคียง มีหน้าที่สนับสนุนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้อำ�นวยการ ซึ่งรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยที่เกิดขึ้น (มาตรา 23)
4. เมื่อเกิดสาธารณภัย เจ้าพนักงานที่ประสบเหตุมีหน้าที่ต้องเข้าดำ�เนินการ
เบื้องต้นเพื่อระงับภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อำ�นวยการท้องถิ่นสั่งการต่อไป และในกรณี
จำ�เป็น เจ้าพนักงานมีอำ�นาจดำ�เนินการใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองชีวิตหรือป้องกัน
อันตรายที่จะเกิดแก่บุคคล (มาตรา 24)

5. กรณีเจ้าพนักงานจำ�เป็นต้องเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ที่อยู่ ใกล้เคียงกับ
บริเวณที่เกิดสาธารณภัย เพื่อทำ�การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กระทำ�ได้ต่อ
เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่แล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของ
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หรือผู้ครอบครองอยู่ในเวลานั้น หรือเมื่อมีผู้อำ�นวยการอยู่ด้วย หากทรัพย์สินนั้นเป็นสิ่งที่
ทำ�ให้เกิดสาธารณภัยได้ง่าย ให้เจ้าพนักงานมีอำ�นาจสั่งการให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ขนย้ายทรัพย์สินนั้นออกจากอาคารหรือสถานที่ดังกล่าว หากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ไม่ปฏิบัติตาม เจ้าพนักงานมีอำ�นาจขนย้ายทรัพย์สินนั้นได้ตามความจำ�เป็นแก่การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย โดยเจ้าพนักงานไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายอันเกิดจาก
การกระทำ�ดังกล่าว (มาตรา 26)

6. ให้ผู้อำ�นวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบสำ�รวจความเสียหายจากสาธารณภัย

และจัดทำ�บัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้ง
ออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู
(มาตรา 30)

7. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่กับหน่วยทหารในการบริหาร
จัดการสาธารณภัย กำ�หนดให้หน่วยทหารเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำ�แผน

กรณีเกิดสาธารณภัยขึ้น หากต้องมีหน่วยทหารเข้าร่วมดำ�เนินการ กำ�หนดให้จัดทำ�เป็น
บันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำ�นวยการจังหวัด หรือ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำ�นวยการกรุงเทพมหานครกับผู้บัญชาการทหาร
ในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นกรณีการสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา 46)

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร
ในกรณีมีความจำ�เป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
หน่วยงานของรัฐใดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร
ให้ผู้อำ�นวยการกรุงเทพมหานคร แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐทราบ โดยให้
เป็นหน้าที่ที่จะต้องดำ�เนินการให้ความช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครตามที่ได้รับแจ้งโดยเร็ว (มาตรา 38)
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แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในอำ�นาจ
ของผู้อำ�นวยการจังหวัดและผู้อำ�นวยการกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์
การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(1) เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ทราบและใช้เป็นหลักฐานยืนยันข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่
(2) เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) เพื่อให้ผู้ประสบภัยทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลใช้เป็นหลักฐาน
อ้างอิงในการขอหนังสือรับรองการเป็นผู้ประสบภัยตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

ความหมายของ “สาธารณภัย”
พื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ต้องเป็นสาธารณภัยตามคำ�นิยาม
ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 กล่าวคือ
“สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาด

ในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์นำ�้ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ
อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทำ�ให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือ
เหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อ
วินาศกรรมด้วย
“ภัยทางอากาศ” หมายความว่า ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ
“การก่อวินาศกรรม” หมายความว่า การกระทำ�ใดๆ อันเป็นการมุ่งทำ�ลาย
ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวาง
หน่วงเหนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใดๆ ตลอดจนการประทุษร้ายต่อบุคคลอันเป็นการก่อให้
เกิดความปั่นป่วนทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ
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ผู้มีอำ�นาจออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 กำ�หนดให้มีการออก
ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย โดยผู้มีอำ�นาจออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
ได้แก่
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อำ�นวยการจังหวัด กรณีเกิดสาธารณภัย
ในเขตพื้นที่จังหวัด

(2) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำ�นวยการกรุงเทพมหานคร

กรณีเกิดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้น และประโยชน์ในการบริหารจัดการสาธารณภัย เพื่อให้ผู้ประสบสาธารณภัย
ได้รับการช่วยเหลือและสงเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วน

แนวทางการออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
1. เมื่อเกิดสาธารณภัยในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้อำ�นวยการ

ท้องถิ่นรายงานให้ผู้อำ�นวยการอำ�เภอทราบ เพื่อรายงานต่อไปยังผู้อำ�นวยการจังหวัด
สำ�หรับในเขตกรุงเทพมหานครให้ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการกรุงเทพมหานครรายงานผู้อำ�นวยการ
กรุงเทพมหานครทราบ ทั้งนี้ ให้รายงานในทุกช่องทางที่สามารถกระทำ�ได้

2. เมื่อผู้อำ�นวยการจังหวัดหรือผู้อำ�นวยการกรุงเทพมหานคร ได้รับรายงาน
การเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ให้จัดประชุมกองอำ�นวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) หรือกองอำ�นวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพ
มหานคร (กอปภ.กทม.) แล้วแต่กรณี เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินสถานการณ์ว่าเหตุ
ดังกล่าวเป็น “สาธารณภัย” ตามคำ�นิยามในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2550 และมีความจำ�เป็นต้องประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
หรือไม่

3. กรณีกองอำ�นวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.)

หรือกองอำ�นวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.)
พิจารณาแล้วเห็นว่าการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเป็นประโยชน์ต่อการ
จัดการสาธารณภัยในเขตพื้นที่ ให้ผู้อำ�นวยการจังหวัดหรือผู้อำ�นวยการกรุงเทพมหานคร
แล้วแต่กรณี ออกประกาศดังกล่าว
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4. กรณีสาธารณภัยที่เกิดขึ้นปรากฏชัดเป็นที่ทราบโดยทั่วไป ผู้อำ�นวยการ

จังหวัดหรือผู้อำ�นวยการกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี สามารถออกประกาศเขตพื้นที่
ประสบสาธารณภัยได้ทันที แล้วแจ้งให้กองอำ�นวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด (กอปภ.จ.) หรือกองอำ�นวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
(กอปภ.กทม.) แล้วแต่กรณี ทราบในโอกาสแรกที่สามารถกระทำ�ได้
5. เมื่อสาธารณภัยยุติแล้ว ให้ประกาศวันสิ้นสุดของสาธารณภัย 		

6. เมื่อออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือประกาศวันสิ้นสุด
สาธารณภัยแล้ว ให้ติดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำ�เภอ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและสำ�นักงานเขตในพื้นที่เกิดสาธารณภัย และ
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน พร้อมรายงานให้ผู้อำ�นวยการกลางทราบภายใน 24 ชั่วโมง
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สรุปสาระสำ�คัญระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ		
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และแก้ ไขเพิ่มเติม

การให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ถือเป็นภารกิจสำ�คัญในการ

บูรณาการบริหารจัดการสาธารณภัย ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ต้องเร่ง
ดำ�เนินการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยจัดสรรทรัพยากร จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค
อำ�นวยความสะดวกด้านสิ่งสาธารณูปโภค บริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ตลอดจน
ฟื้นฟูสิ่งสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน บูรณะสภาพพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย และการ
จ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการ
บริหารราชการของภาครัฐ ได้กำ�หนดหลักการบริหารราชการไว้หลายประการ โดยเฉพาะ
การอำ�นวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน ดังนั้น จึงถือเป็น
หน้าที่สำ�คัญของภาครัฐในการช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยต่างๆ
การป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 มีสรุปสาระสำ�คัญ ดังนี้

หลักการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้กำ�หนดให้
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป ต่อมา
กระทรวงการคลังได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 โดยกำ�หนดเป็นระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2559 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ส่วนราชการสามารถเบิกเงินจากคลังเป็นเงินทดรองราชการ เพื่อทดรองจ่ายในกรณีที่เกิด
ภัยพิบัติฉุกเฉิน และมีความจำ�เป็นเร่งด่วนที่ต้องให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนเฉพาะหน้าแก่ผู้ประสบภัยพิบัติในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ
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ซึ่งการเบิกจ่ายเงินให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการช่วยเหลือที่กระทรวง
การคลังกำ�หนด และเมื่อส่วนราชการได้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล้ว ต้องดำ�เนินการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย
เพื่อชดใช้เงินทดรองราชการตามที่ระเบียบกำ�หนด
“ภัยพิบัติ” หมายความว่า สาธารณภัย อันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง
ภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟป่า ภัยที่เกิดจากโรค หรือการ
ระบาดของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด อากาศหนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม และภัยอันเนื่อง
มาจากการกระทำ�ของผู้ก่อการร้าย กองกำ�ลังจากนอกประเทศ ตลอดจนภัยอื่นๆ ไม่ว่า
เกิดจากธรรมชาติ หรือมีบุคคลหรือสัตว์ทำ�ให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย
ของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน			
“ฉุกเฉิน” หมายความว่า เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนหรือเป็นที่คาดหมายว่า
จะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้และจำ�เป็นต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน 				
“ผู้ประสบภัยพิบัติ” หมายความว่า ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจาก
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน แต่ไม่รวมถึงส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

									

ขอบเขตการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ

ระเบียบได้กำ�หนดให้ส่วนราชการมีวงเงินทดรองราชการ ใน 2 กรณี ดังนี้
1) กรณีคาดหมายว่าจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเวลาอันใกล้ ให้ใช้

งบประมาณเพื่อการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งจำ�เป็นต้องรีบดำ�เนินการ
โดยฉับพลัน ภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่งไม่ต้องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

2) กรณีเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว ให้ใช้งบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน หรือ สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโดยเร่งด่วนตามความจำ�เป็น
และเหมาะสมซึ่งมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติ
แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหายแก่ผู้ใด โดยใช้สำ�หรับทุกสถานการณ์ภัย
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แนวทางและวิธีใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อป้องกันหรือหรือยับยั้ง
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วงเงิน 10 ล้านบาท)
ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ลงวันที่
25 กรกฎาคม 2556
1) ความหมาย “ในเชิงป้องกันหรือยับยั้ง” เป็นการดำ�เนินการที่จำ�เป็นต้อง
กระทำ�ต่อสถานการณ์ภัยพิบัติที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ และจำ�เป็นต้อง
ป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติดังกล่าวโดยฉับพลัน เพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติ ซึ่งหากไม่
ดำ�เนินการ อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหาย
ต่อทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ		

2) อำ�นาจหน้าที่การใช้จ่ายเงินและผู้มีอำ�นาจอนุมัติการใช้จ่ายเงินทดรอง
ราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร เป็นอำ�นาจหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทา
n

สาธารณภัย โดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้มีอำ�นาจอนุมัติจ่ายเงิน
จังหวัดอื่น เป็นอำ�นาจหน้าที่ของสำ�นักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้มีอำ�นาจอนุมัติจ่ายเงิน
n

3) ไม่ต้องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

เมื่อดำ�เนินการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว แต่ไม่สามารถป้องกันหรือยับยั้ง
ภัยพิบัติได้ ให้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินต่อไป
4) การใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ ไม่รวมถึง
การป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านการเกษตรที่เกิดจากโรคหรือการระบาด
ของสัตว์หรือพืชทุกชนิด ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าวให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้จ่าย
จากเงินงบประมาณของหน่วยงานก่อน เมื่อไม่สามารถป้องกันได้และเกิดโรคหรือการแพร่
ระบาดแล้ว และงบประมาณไม่เพียงพอ สามารถใช้จ่ายจากเงินทดรองราชการของสำ�นักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้

ฉุกเฉิน

5) วิธีการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณี

								

5.1) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ
การดำ�เนินการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ อย่างน้อย 5 คน เป็นคณะกรรมการทำ�หน้าที่
ประเมินสถานการณ์ ระดับความรุนแรงของภัย วิเคราะห์สถานการณ์ความเป็นไปได้
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พฤติการณ์หรือปัจจัยบ่งชี้ต่างๆ ว่ามีความจำ�เป็นต้องป้องกันหรือยับยั้ง เสนอมาตรการ
และแนวทางในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

5.2) การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งมีผลใช้บังคับ

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป 						
รายการค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายได้ ได้แก่ ค่าแรงงาน ค่าจ้างเหมา
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ค่าจัดหาพลังงาน
เชื้อเพลิงและนำ�้ มันหล่อลื่น ค่าจัดหาพลังงานไฟฟ้า ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ของเจ้าหน้าที่ ค่าอาหารจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่และผู้มาให้ความช่วยเหลือ
กรณีมีเหตุจำ�เป็นต้องใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการเหล่านี้ ให้คณะ
กรรมการฯ ที่ทำ�หน้าที่เสนอมาตรการและแนวทางในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ
เป็นผู้พิจารณากำ�หนดและเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่ออนุมัติจ่ายเงินต่อไป
5.3) เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ ให้ ใช้จ่ายเงินแล้ว ให้รายงาน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
5.4) การจัดหาพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ

5.5) การส่งเอกสารเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณชดใช้เงินทดรอง

ราชการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับรองและยืนยันว่า ได้ดำ�เนินการและใช้จ่ายเงินทดรอง
ราชการถูกต้องเป็นจริง ภายในวงเงินตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด ทั้งนี้ ต้องส่ง
ใบสำ�คัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภายใน 30 วันทำ�การ นับแต่วันที่ได้รับเงินจากคลัง
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แนวทางและวิธี ใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
1) เมื่อเกิดภัยพิบัติ ในจังหวัด นายอำ�เภอท้องที่จะรายงานเป็นเหตุด่วนให้

ผูว้ า่ ราชการจังหวัดทราบ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัด หรือ ก.ช.ภ.จ. พิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำ�เนินการช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำ�หนด

2) เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว อำ�เภอจะดำ�เนินการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำ�เภอ หรือ ก.ช.ภ.อ. ประกอบด้วย นายอำ�เภอเป็นประธานกรรมการ
หัวหน้าส่วนราชการประจำ�อำ�เภอที่เกี่ยวข้องหรือผู้แทนไม่เกินสี่คน ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
หนึ่งคน ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหนึ่งคน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอำ�เภอหนึ่งคน เป็นกรรมการ และมีปลัดอำ�เภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เป็นกรรมการ
และเลขานุการ เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวง
การคลังกำ�หนด ซึ่งนายอำ�เภอจะเป็นผู้อนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อดำ�เนินการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามมติ ก.ช.ภ.อ. ภายในวงเงินทดรองราชการที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดจัดสรรให้

3) หากอำ�เภอมีความจำ�เป็นต้องช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติมากกว่าวงเงิน
ที่ได้รับการจัดสรรจากผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

โดยตรงต่อจังหวัด ซึ่งจังหวัดจะนำ�เสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ระดับจังหวัด หรือ ก.ช.ภ.จ. ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ
ปลัดจังหวัด พาณิชย์จังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน ผู้แทนกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขหนึ่งคน ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหนึ่งคน ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไม่เกินสี่คน
ประธานหอการค้าจังหวัด หรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือผู้แทนในเขตจังหวัดนั้นหนึ่งคน
เป็นกรรมการ และหัวหน้าสำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นกรรมการ
และเลขานุการ พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามที่อำ�เภอร้องขอ ภายใต้ระเบียบ
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำ�หนด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะอนุมัติจ่ายเงินทดรอง
ราชการของจังหวัดสนับสนุนการดำ�เนินการดังกล่าวตามมติของ ก.ช.ภ.จ.
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4) ให้ส่วนราชการที่มีวงเงินทดรองราชการ และผู้มีอำ�นาจอนุมัติจ่ายเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ดังนี้
ส่วนราชการ
วงเงิน (บาท)
ผู้มีอำ�นาจอนุมัติ
สำ�นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำ�นักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สำ�นักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
สำ�นักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด แห่งละ
อำ�เภอ : เฉพาะกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
จัดสรรเงินทดรองราชการให้ตามความจำ�เป็น

100,000,000 นายกรัฐมนตรี
50,000,000 ปลัดกระทรวงกลาโหม
10,000,000 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
50,000,000 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
50,000,000 ปลัดกระทรวงมหาดไทย
10,000,000 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
50,000,000 อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
20,000,000 ผู้ว่าราชการจังหวัด
ไม่เกิน
500,000

นายอำ�เภอ

5) การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย หากไม่เพียงพอ

สามารถขอขยายวงเงินเพิ่มเติมจากกระทรวงการคลัง

6) การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร กรณีภัยที่เกิด
จากโรคหรือการระบาดของสัตว์หรือพืชทุกชนิด ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้จ่าย
จากเงินงบประมาณของหน่วยงานก่อน เมื่อไม่สามารถป้องกันได้และเกิดโรคหรือการ
แพร่ระบาดแล้วงบประมาณไม่เพียงพอ อาจใช้จ่ายจากเงินทดรองราชการในอำ�นาจของ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 50 ล้านบาท
7) หากวงเงินทดรองราชการของจังหวัดไม่เพียงพอ จังหวัดสามารถขอขยาย
วงเงินทดรองราชการเพิ่มเติมจากกระทรวงการคลังได้ตามความจำ�เป็นและเหมาะสม

8) การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวง

การคลังฯ ต้องดำ�เนินการให้แล้วเสร็จภายในสามเดือนนับแต่วันที่เกิดภัย หากมีความจำ�เป็น

ต้องดำ�เนินการเกินกว่าสามเดือน จังหวัดต้องขอขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือต่อ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีอำ�นาจ
อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือแก่จังหวัดได้ตามความจำ�เป็นและเหมาะสม
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9) การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ต้องเป็น

ค่าใช้จ่ายที่จำ�เป็นในการดำ�รงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน หรือเป็นการซ่อมแซม
ให้คืนสู่สภาพเดิมอันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ไม่สามารถใช้จ่ายเงิน
ทดรองราชการเพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างหรือสาธารณูปโภคที่ถาวรหรือก่อสร้างใหม่ได้
การจ่ายเงินทดรองราชการให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตรา
ที่กระทรวงการคลังกำ�หนด หากมีความจำ�เป็นต้องจ่ายนอกเหนือหลักเกณฑ์ฯ ต้องได้รับ
อนุมัติจากกระทรวงการคลังก่อน 							

ปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำ�หนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ
ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป โดยหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว
กำ�หนดให้ช่วยเหลือเป็นสิ่งของหรือจ่ายเงิน โดยคำ�นึงถึงสภาพและเหตุการณ์ตามความ
เหมาะสม แบ่งเป็น 6 ด้าน ดังนี้
ด้าน
1

การช่วยเหลือ

รายการช่วยเหลือ

ด้านการดำ�รงชีพ		 เช่น ค่าอาหารจัดเลี้ยง ค่าถุงยังชีพ ค่าจัดหานำ�้ บริโภค

และใช้สอย ค่าจัดหาสิ่งของในการดำ�รงชีพกรณี
ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง ค่าวัสดุซ่อมแซม
หรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ� ค่าวัสดุซ่อมแซม
หรือสร้างยุ้งข้าว ค่าเครื่องนุ่งห่ม เงินทุนหรือ
ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ ค่าจัดการศพ ผู้เสียชีวิต
เป็นต้น

2

ด้านสังคมสงเคราะห์
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เช่น เงินสงเคราะห์เพื่อบรรเทาภาวะวิกฤตเฉพาะหน้า
แก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งบิดา มารดาหรือผู้อุปการะ
เลี้ยงดู หรือผู้มีรายได้หลักเลี้ยงดูครอบครัวเสียชีวิต
จากภัยพิบัติ การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น
แก่ผู้ประสบภัย เป็นต้น
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ด้าน

การช่วยเหลือ

รายการช่วยเหลือ

3

ด้านการแพทย์และ
การสาธารณสุข

เช่น จัดหาวัสดุ เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ อาหารเสริม
โปรตีน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ค่ายาและเวชภัณฑ์
สำ�หรับการรักษาและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรค เป็นต้น

4

ด้านการเกษตร

ให้ดำ�เนินการช่วยเหลือเป็นเงินในลำ�ดับแรกแก่
ผู้ประสบภัยพิบัติที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่กำ�กับ
ดูแลแต่ละด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ก่อนเกิดภัยแล้วเท่านั้น โดยเบิกจ่ายได้ ดังนี้

1) ด้านพืช

เช่น กรณีพืชตายหรือเสียหาย ให้ดำ�เนินการช่วยเหลือ
เป็นค่าพันธุ์พืช และค่าปุ๋ย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กำ�หนด ตามจำ�นวนพื้นที่การเกษตรจริงที่ได้รับ
ความเสียหายไม่เกิน 30 ไร่ และสารป้องกันกำ�จัด
ศัตรูพืช เป็นต้น
					
เช่น พันธุ์สัตว์นำ�้ อาหารสัตว์นำ�้ วัสดุทางการ
ประมง สารเคมี และยารักษาโรคที่จำ�เป็น เป็นต้น
						
เช่น จัดหาพืชอาหารสัตว์ วัคซีน และเวชภัณฑ์
รักษาสัตว์ เป็นต้น
					
เช่น ค่าปรับเกลี่ยพื้นที่ ค่าขนย้ายสัตว์เลี้ยง เป็นต้น

2) ด้านประมง
3) ด้านปศุสัตว์
4) ด้านการเกษตรอื่น
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ด้าน

การช่วยเหลือ

รายการช่วยเหลือ

5

ด้านบรรเทาสาธารณภัย เช่น จัดหาภาชนะรองรับนำ�้ ซ่อมแซมภาชนะรองรับนำ�้

6

ด้านการปฏิบัติงานให้ความ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ รวมทั้งยานพาหนะ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ค่านำ�้ มันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ค่ากระแสไฟฟ้า

ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ กรณีที่งบประมาณ
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำ�เป็น ซึ่ง อปท. ตั้งไว้ในปีนั้น
ได้ใช้จ่ายหมดแล้ว และหากไม่ซ่อมแซมจะก่อให้
เกิดความเสียหายต่อสิ่งสาธารณประโยชน์ หรือสร้าง
ความเดือดร้อนแก่ราษฎรโดยรวม ให้มีหนังสือยืนยัน
ข้อมูลดังกล่าว หรือจ้างเหมากำ�จัดสิ่งกีดขวางทางนำ�้
เป็นต้น

ค่าเช่าหรือจ้างเหมาเครื่องสูบนำ�้ ค่าจ้างเหมาแรงงาน
ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ หรือผู้มาช่วยทางราชการ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางสำ�หรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ โดยให้เบิกได้เฉพาะ
กรณีที่งบประมาณปกติไม่เพียงพอ หรือมิได้ตั้งไว้
เพื่อการนี้เท่านั้น เป็นต้น

10) การส่งเอกสารเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณชดใช้เงินทดรองราชการ

เมื่อส่วนราชการได้จ่ายเงินทดรองราชการไปแล้ว ให้ดำ�เนินการขอรับการจัดสรรเงิน
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการ ดังนี้

10.1) กรณีส่วนราชการใช้จ่ายวงเงินทดรองราชการในอำ�นาจของตนเอง

ให้รวบรวมเอกสารส่งสำ�นักงบประมาณภายใน 30 วันทำ�การ นับแต่วันที่ได้รับเงินจาก
กระทรวงการคลัง

10.2) กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่มีวงเงินทดรอง

ราชการฯ ให้ส่งใบสำ�คัญมายังหน่วยงานเจ้าของเงินทันทีภายใน 30 วันทำ�การ นับแต่วันที่
ได้รับเงินจากกระทรวงการคลัง และให้ส่วนราชการเจ้าของเงินรวบรวมใบสำ�คัญส่งให้สำ�นัก
งบประมาณทันที ทั้งนี้ ระยะเวลาดำ�เนินการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณต้องเสร็จสิ้น
ภายใน 60 วันทำ�การ
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หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีดำ�เนินการ เกี่ยวกับการให้

ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำ�นาจ
ตามความในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 กระทรวงการคลัง จึงได้กำ�หนดหลักเกณฑ์
และวิธีดำ�เนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ดังนี้
หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556”					
2. หลักเกณฑ์นี้ ให้ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป		
3. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีดำ�เนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 บรรดาหลักเกณฑ์
1.

และคำ�สั่งอื่นใดที่กำ�หนดไว้แล้วในหลักเกณฑ์นี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์นี้
ให้ใช้หลักเกณฑ์นี้แทน								
4. ขอบเขตการจ่ายเงินทดรองราชการ ต้องเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินตามความหมายแห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน					

5. การจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตรา ดังนี้ 				

ด้านการดำ�รงชีพ
ให้ดำ�เนินการช่วยเหลือเป็นสิ่งของหรือจ่ายเงิน โดยคำ�นึงถึงสภาพและเหตุการณ์
ตามความเหมาะสม ดังนี้ 			
1. ค่าอาหารจัดเลี้ยง วันละไม่เกิน 3 มื้อ มื้อละไม่เกิน 30 บาท ต่อคน		
2. ค่าถุงยังชีพ ชุดละไม่เกิน 550 บาท ต่อครอบครัว			
3. ค่าจัดซื้อหรือจัดหานำ�้ สำ�หรับบริโภคและใช้สอยในที่อยู่อาศัย เท่าที่
จ่ายจริงตามความจำ�เป็นจนกว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติจะเข้าสู่ภาวะปกติ			
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4. ค่าจัดหาสิ่งของในการดำ�รงชีพเบื้องต้น กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย

ทั้งหลัง เท่าที่จ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน 3,000 บาท			
		
5. ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ� ซึ่งผู้ประสบภัยพิบัตเิ ป็น
เจ้าของที่ได้รับความเสียหาย เท่าที่จ่ายจริง หลังละไม่เกิน 33,000 บาท		
6. ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือสร้างยุ้งข้าว โรงเรือนสำ�หรับเก็บพืชผลและคอกสัตว์
ที่ได้รับความเสียหาย เท่าที่จ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน 5,000 บาท		

7. กรณีที่ผู้ประสบภัยพิบัติเช่าบ้านเรือนของผู้อื่น และบ้านเช่าเสียหายจาก
ภัยพิบัติทั้งหลังหรือเสียหายบางส่วนจนอยู่อาศัยไม่ได้ ให้ช่วยเหลือเป็นค่าเช่าบ้านแก่

ผู้ประสบภัยพิบัติ เท่าที่จ่ายจริง ในอัตราครอบครัวละไม่เกินเดือนละ 1,700 บาท เป็นระยะ
เวลาไม่เกิน 2 เดือน								
8. ค่าดัดแปลงสถานที่สำ�หรับเป็นที่พักชั่วคราว เท่าที่จ่ายจริง ครอบครัวละ
ไม่เกิน 2,200 บาท หรือค่าผ้าใบหรือผ้าพลาสติกหรือวัสดุอื่นๆ สำ�หรับกันแดดกันฝน
เท่าที่จ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน 900 บาท					

9. ค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการจัดหาสาธารณูปโภคในที่พักชั่วคราว			
(1) ค่าไฟฟ้า ให้เป็นไปตามที่การไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จะเรียกเก็บ กรณีไม่มีไฟฟ้า ให้จัดอุปกรณ์แสงสว่างอื่นๆ ทดแทนได้ เท่าที่จ่ายจริงตาม
ความจำ�เป็น							
(2) จัดหานำ�้ บริโภคและใช้สอยจากหน่วยงานที่จังหวัดและอำ�เภอมีอยู่
เช่น การประปาส่วนภูมภิ าค การประปานครหลวง หน่วยดับเพลิงเทศบาล เป็นต้น หรือจัดซือ้
อุปกรณ์บรรจุนำ�้ ตามความจำ�เป็นของจำ�นวนผู้ประสบภัยพิบัติ รวมทั้งการจัดซื้อเพื่อบริโภค
ใช้สอย เท่าที่จ่ายจริงตามความจำ�เป็น						
(3) จัดสร้างหรือจัดหาห้องนำ�้ ห้องส้วม 1 ที่ ต่อ 10 คน เท่าที่จ่ายจริง
เฉลี่ยที่ละไม่เกิน 1,500 บาท
(4) จัดสร้างที่รองรับ ทำ�ลาย หรือกำ�จัดขยะมูลฝอย เท่าที่จ่ายจริง
ตามความจำ�เป็น
10. ค่าเครื่องนุ่งห่ม รายละไม่เกิน 1,000 บาท
11. ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ และหรือเงินทุน สำ�หรับผู้ประสบภัยพิบัติ
ที่เป็นอาชีพหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวของผู้ประสบภัยพิบัติ เท่าที่จ่ายจริง ครอบครัวละ
ไม่เกิน 11,000 บาท
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12. ค่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
(1) กรณีบาดเจ็บสาหัสต้องรักษาในสถานพยาบาลตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป

ให้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น เป็นเงินจำ�นวน 3,000 บาท

(2) กรณีบาดเจ็บจนถึงขั้นพิการไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติได้

ให้ช่วยเหลือเบื้องต้น เป็นเงินจำ�นวน 10,000 บาท

(3) กรณีภัยพิบัติที่เป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่หรือรุนแรงเป็นที่สะเทือนขวัญ
ของประชาชนทั่วไป ให้จ่ายเงินและหรือสิ่งของปลอบขวัญผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่รักษาตัว

ในสถานพยาบาล รายละไม่เกิน 2,000 บาท
13. ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต รายละไม่เกิน 25,000 บาท และในกรณีผู้เสียชีวิต
เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นผู้หารายได้เลี้ยงดูครอบครัว ให้พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์
ครอบครัว เป็นเงินอีกไม่เกิน 25,000 บาท
14. กรณีอากาศหนาว **อุณหภูมิตำ�กว่า 8 องศาเซลเซียส** ยาวนาน
ติดต่อกันเกิน 3 วัน ให้จ่ายค่าจัดซื้อเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรได้ เท่าที่จ่ายจริง
คนละไม่เกิน 240 บาท ทั้งนี้ จังหวัดหนึ่งไม่เกินงบประมาณปีละ 1,000,000 บาท
** (รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 144 ลงวันที่
20 พฤศจิกายน 2558) **								

ด้านสังคมสงเคราะห์
ให้ดำ�เนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยเบิกค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ เพื่อบรรเทาภาวะวิกฤตเฉพาะหน้าแก่นักเรียน

นักศึกษาที่บิดา มารดา หรือผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือผู้มีรายได้หลักเลี้ยงดูครอบครัวเสียชีวิต
จากภัยพิบัติคนละ 500 บาท
2. จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น เฉพาะพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
แก่ผู้ประสบภัย เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวในภาวะวิกฤต โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในการ
ดำ�เนินงานเท่าที่จ่ายจริง ดังนี						
้
(1) ค่าใช้จ่ายสำ�หรับอุปกรณ์การฝึกอาชีพ เท่าที่จ่ายจริง คนละไม่เกิน
2,000 บาท
							
(2) ค่าใช้จ่ายตอบแทนวิทยากร วันละไม่เกิน 500 บาท ไม่เกิน 10 วัน

สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

235

(3) ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน ปฏิบัติการฝึกอบรม เท่าที่จ่ายจริง

ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท							
(4) ค่าอุปกรณ์ ในการลงทุนประกอบอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรม เท่าที่
จ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน 4,000 บาท						

ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
ให้ดำ�เนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยเบิกค่าใช้จ่าย ดังนี้ 		
1. จัดหาวัสดุ เคมีภัณฑ์ อาหาร และเวชภัณฑ์ สำ�หรับแจกจ่ายประชาชน

เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคนำ�้ และอาหารที่ปลอดภัย ดังนี้ 				
(1) ค่าวัสดุ เคมีภัณฑ์สำ�หรับทำ�ความสะอาดบ่อนำ�้ ตื้นของประชาชน
้
บ่อนำ�ละไม่เกิน 30 บาท		
						
(2) ค่านำ�้ ดื่มแก่ครอบครัวที่ขาดแคลนนำ�้ สะอาดบริโภค ครอบครัวละ
ไม่เกิน 200 บาท									

(3) ค่าอาหารเสริมโปรตีน และอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแก่
ประชาชนผู้ประสบภัย เพื่อการฟื้นฟูสภาพร่างกายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ครอบครัวละ
ไม่เกิน 500 บาท							

		
2. จัดหาวัสดุ เคมีภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำ�หรับปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือประชาชน ปรับปรุงสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการควบคุม
ป้องกันโรค ได้แก่									
(1) ค่าวัสดุ เคมีภัณฑ์ สำ�หรับทำ�ความสะอาดบ่อนำ�้ สาธารณะ ติดตั้ง
ประปาสนาม ทำ�ลายแหล่งแพร่เชื้อโรค เท่าที่จ่ายจริงตามความจำ�เป็น
(2) ค่าสารเคมีและวัสดุในกิจกรรมการล้างตลาด ได้แก่ ผงปูน คลอรีน
65 % และถุงดำ�ใส่ขยะ เท่าที่จ่ายจริงตามความจำ�เป็น

(3) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์สำ�หรับทดสอบเชื้ออุจจาระร่วง

อย่างแรง นำ�้ อาหาร และเครื่องดื่ม จ่ายได้ตัวอย่างละไม่เกิน 100 บาท

(4) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์สำ�หรับเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อนำ�ส่ง

อุจจาระ จ่ายได้ตัวอย่างละไม่เกิน 15 บาท และเพื่อนำ�ส่งตัวอย่างนำ�้ จ่ายได้ตัวอย่างละ
ไม่เกิน 25 บาท สำ�หรับตรวจหาเชื้อก่อโรคอุจจาระ

(5) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์สำ�หรับการทดสอบอาหาร จ่ายได้

ตัวอย่างละไม่เกิน 30 บาท

(6) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์สำ�หรับตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซีส

จ่ายได้ตัวอย่างละไม่เกิน 50 บาท
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(7) ค่ายาและเวชภัณฑ์สำ�หรับการรักษาและควบคุมการแพร่ระบาด

ของโรค จ่ายได้ไม่เกินคนละ 60 บาท
3. จัดหาวัสดุในการเก็บตัวอย่างอากาศ
(1) ค่าวัสดุสำ�หรับเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10
ไมครอน ประกอบด้วย แปรงถ่าน 1 คู่ ปากกา เครื่องบันทึกอัตราการไหล แผ่นกราฟวงกลม

บันทึกอัตราการไหล กระดาษกรองใยแก้ว และค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ตัวอย่างละไม่เกิน 4,000 บาท
(2) ค่าวัสดุเก็บตัวอย่างและนำ�้ ยาวิเคราะห์ตะกั่ว ตัวอย่างละไม่เกิน
500 บาท
(3) ค่าวัสดุเก็บตัวอย่างและนำ�้ ยาวิเคราะห์แก๊สซัลเฟอร์ ไดออกไซด์
ตัวอย่างละไม่เกิน 300 บาท
(4) ค่าวัสดุเก็บตัวอย่างและนำ�้ ยาวิเคราะห์แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์
ตัวอย่างละไม่เกิน 300 บาท					
										

ด้านการเกษตร

ให้ดำ�เนินการช่วยเหลือโดยจ่ายเป็นเงินในลำ�ดับแรกแก่ผู้ประสบภัยพิบัติที่ขึ้น
ทะเบียนกับหน่วยงานที่กำ�กับดูแลแต่ละด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิด
ภัยพิบัติแล้วเท่านั้น โดยเบิกค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้

1. ด้านพืช

(1) ให้ดำ�เนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่พืชตาย หรือเสียหาย
เป็นค่าพันธุ์พืชและค่าปุ๋ย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์กำ�หนด ตามจำ�นวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายไม่เกิน 30 ไร่

(2) กรณีพื้นที่ทำ�การเพาะปลูกถูกหิน ดิน ทราย ไม้ โคลน รวมทั้ง
ซากวัสดุทุกชนิดทับถมจนไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้ และหน่วยงานของรัฐไม่สามารถเข้า

ให้ความช่วยเหลือกรณีดังกล่าวได้ ให้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการขุดลอก
ขนย้ายหิน ดิน ทราย ไม้ โคลน รวมทั้งซากวัสดุที่ทับถมพื้นที่แปลงเกษตรกรรม เพื่อให้
สามารถใช้พื้นที่เพาะปลูกพืชอายุสั้นได้ในขนาดพื้นที่ไม่เกิน 5 ไร่

(3) กรณีราษฎรมีความจำ�เป็นต้องขนย้ายปัจจัยการผลิตและผลผลิต
ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ให้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการขนย้ายปัจจัยการผลิต
และผลผลิต ในอัตราร้อยละ 50 ของปัจจัยการผลิตและผลผลิตของเกษตรกรทีด่ �ำ เนินการ
ขนย้าย
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(4) กรณีเกิดการแพร่ระบาดของศัตรูพืช ให้จัดหาสารป้องกัน กำ�จัด

ศัตรูพืช หรืออินทรีย์วัตถุ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดในการกำ�จัดการแพร่ระบาดของ
ศัตรูพืชทุกชนิด
2. ด้านประมง							
ให้ดำ�เนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่สัตว์นำ�้ ตายหรือเสียหาย
โดยสนับสนุนพันธุ์สัตว์นำ�้ อาหารสัตว์นำ�้ วัสดุทางการประมง สารเคมี และยารักษาโรค
ที่จำ�เป็นได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กำ�หนดตามความจำ�เป็นและเหมาะสม

3. ด้านปศุสัตว์

(1) ให้ดำ�เนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีที่เป็นการจัดหาพืช
อาหารสัตว์ วัคซีน และเวชภัณฑ์รักษาสัตว์ เพื่อป้องกันและกำ�จัดโรค การฟื้นฟูสุขภาพ
สัตว์เลี้ยง และจัดหาอาหารสำ�เร็จรูป ตามราคาท้องตลาด หรือตามความจำ�เป็นและเหมาะสม

(2) ให้ดำ�เนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่สัตว์ตาย หรือ
สูญหาย หรือแปลงหญ้าอาหารสัตว์เสียหาย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตรา
ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำ�หนด

4. ด้านการเกษตรอื่น
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการปรับเกลี่ยพื้นที่ การไถพรวน ยกร่อง

การก่อสร้างคันดิน เพื่อการเพาะปลูกพืชหรือประกอบกิจกรรมด้านการเกษตรที่เป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยพิบัติ

(2) ค่าซ่อมแซมอาคารชลประทานและระบบชลประทาน ให้สามารถ

ใช้งานได้ในช่วงฉุกเฉิน โดยให้ดำ�เนินการได้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการระบายนำ�้

(3) ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าระวางบรรทุกทางรถไฟ และเรือบรรทุก

ของเอกชน เพื่อใช้ในการขนย้ายสัตว์เลี้ยงที่ประสบภัย หรือขนส่งพืช หญ้าอาหารสัตว์
หรืออาหารสัตว์ ให้เบิกจ่าย ดังนี้

(3.1) ค่าจ้างเหมารถยนต์และเรือบรรทุกของเอกชน ให้จ่ายเป็น

รายวัน ตามราคาท้องถิ่น
ตามความจำ�เป็น

(3.2) ค่าระวางบรรทุกทางรถไฟ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
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ด้านบรรเทาสาธารณภัย
ให้ดำ�เนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยเบิกค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้
1. จัดหาภาชนะรองรับนำ�้ อาทิ โอ่งซีเมนต์ ถังเหล็กอาบสังกะสี ถังเก็บนำ�้

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถังปูนฉาบเสริมลวด หรือถังเก็บนำ�้ ประเภทอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือราษฎร
ที่ขาดแคลนนำ�้ อุปโภคบริโภค
2. ซ่อมแซมภาชนะรองรับนำ�้ ที่ชำ�รุดเสียหาย เพื่อให้สามารถใช้เก็บนำ�้
ไว้อุปโภคบริโภค
3. ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ ซึ่งมิได้
อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ให้กระทำ�ได้เฉพาะในกรณีเร่งด่วนจำ�เป็น เพื่อให้
กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยการซ่อมแซมต้องไม่ซำ�้ ซ้อนกับโครงการที่ได้รับงบประมาณดำ�เนินการ
ในบริเวณนั้นอยู่แล้ว

(1) การซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ ในความรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นกรณีที่งบประมาณเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำ�เป็น
ซึ่งตั้งไว้ในปีนั้นได้ใช้จ่ายหมดแล้ว และหากไม่ซ่อมแซมจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สิ่งสาธารณประโยชน์ หรือสร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรโดยส่วนรวม ทั้งนี้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีหนังสือยืนยันข้อมูลดังกล่าวด้วย

(2) สิ่งสาธารณประโยชน์ที่ต้องใช้ระยะเวลาดำ�เนินการซ่อมแซมเกิน

45 วัน ให้ใช้งบประมาณปกติดำ�เนินการ
(3) สะพานหรือถนนที่มีท่อระบายนำ�้ ได้รับความเสียหาย จนไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ ให้ก่อสร้างสะพานไม้ชั่วคราว หรือเท่าที่จำ�เป็นเร่งด่วน
เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

(4) กรณีชุมชนเกิดภัยพิบัติเป็นระยะเวลานาน ทำ�ให้ราษฎรได้รับ
ความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา ให้จัดทำ�สะพานไม้ทางเดินชั่วคราวได้ เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนตามความจำ�เป็น

4. จ้างเหมากำ�จัดสิ่งกีดขวางทางนำ�้ ได้แก่ สิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์

ที่กีดขวางทางนำ�้ หรือกิ่งไม้ ต้นไม้ เศษสวะ กอไผ่ ฯลฯ ที่อุดช่องทางนำ�้ เป็นอุปสรรค
ต่อการระบายนำ�้ ทำ�ให้สิ่งสาธารณประโยชน์ต้านทานนำ�้ ไม่ไหว เกิดความชำ�รุดเสียหาย
หรือเป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน
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ด้านการปฏิบัตงานให้
ิ ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ให้ดำ�เนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยเบิกค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ รวมทั้งยานพาหนะของทางราชการหรือเอกชน
ที่นำ�มาช่วยเหลือโดยสมัครใจและไม่คิดมูลค่า ซึ่งชำ�รุดเสียหายในระหว่างปฏิบัติงานช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ให้อยู่ในสภาพเดิม เฉพาะกรณีจำ�เป็นเร่งด่วน เพื่อให้การช่วยเหลือราษฎร
ผู้ประสบภัยสำ�เร็จลุล่วงไปได้

2. ค่านำ�้ มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รวมทั้งค่ากระแสไฟฟ้าสำ�หรับยานพาหนะ
เครื่องจักรกล และเครื่องสูบนำ�้ หรือเครื่องผลักดันนำ�้ ของทางราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเอกชนที่นำ�มาใช้ปฏิบัติงานช่วยเหลือโดยความสมัครใจและไม่คิดมูลค่า
ให้คำ�นึงถึงความจำ�เป็นและประหยัด รวมถึงการให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือตนเอง
เป็นสำ�คัญ

3. กรณีเครื่องสูบนำ�้ หรือเครื่องผลักดันนำ�้ หรือยานพาหนะไม่เพียงพอ
และไม่สามารถขอความร่วมมือจากภาคเอกชนได้ ให้เช่าหรือจ้างเหมาเครื่องสูบนำ�้ หรือ
เครื่องผลักดันนำ�้ หรือยานพาหนะ เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้เท่าที่จำ�เป็น
เร่งด่วน โดยจ่ายค่าเช่าเป็นรายวันตามราคาท้องถิ่น

4. ค่าจ้างเหมาหรือจ้างแรงงานแบกหามสิ่งของ รวมทั้งค่าจ้างเหมาแรงงาน

จัดหีบห่อ ให้ใช้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการก่อน ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ให้จ้าง

บุคคลภายนอกได้ในจำ�นวนที่เห็นควร ตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตำ่ �ตามประกาศกระทรวง
แรงงาน

5. ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทาง สำ�หรับเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
ให้เบิกจ่ายได้ในกรณีที่งบประมาณปกติไม่เพียงพอ หรือมิได้ตั้งไว้เพื่อการนี้ และให้เบิกจ่าย
ตามระเบียบของทางราชการ ดังนี้
(1) เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องสูบนำ�้ หรือเครื่องผลักดันนำ�้ ให้เบิกจ่าย
ได้ 1 คน ต่อ 1 จุด ที่ตั้งเครื่องสูบนำ�้ หรือเครื่องผลักดันนำ�้
(2) เจ้าหน้าที่คนขับรถยนต์บรรทุก เครื่องสูบนำ�้ วัสดุ และครุภัณฑ์
1 คน ต่อรถยนต์ 1 คัน
(3) หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกปฏิบัติงานไม่เกิน 10 คน ต่อหน่วย
ต่อครั้ง
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(4) หน่วยสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ออกปฏิบัติงานไม่เกิน
3 คน ต่อหน่วยต่อครั้ง
(5) หน่วยปฏิบัติงานด้านควบคุมป้องกันโรค ออกปฏิบัติงานครั้งละ
ไม่เกิน 3 คน
		
(6) ค่าตอบแทนสำ�หรับบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายตามอัตราค่าจ้าง
่
แรงงานขั้นตำ�ตามประกาศของกระทรวงแรงงาน

6. ค่าอาหารจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่ของทางราชการและผู้มาให้ความช่วยเหลือ

วันละไม่เกิน 3 มื้อ มื้อละไม่เกิน 30 บาท ต่อคน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของทางราชการและผู้มา
ให้ความช่วยเหลือต้องไม่ได้รับเงินอื่นใดจากทางราชการ
7. ค่าใช้จ่ายในการรับ - ส่ง และติดต่อสื่อสาร เท่าที่จ่ายจริง
8. ค่าวัสดุสำ�นักงานที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ค่าวัสดุในการ
จัดหีบห่อ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จำ�เป็น เช่น เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์
เป็นต้น ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ
9. กรณีมีความจำ�เป็น หากรายการใดมิได้กำ�หนดให้จ่ายเงิน ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของผู้มีอำ�นาจอนุมัติให้การช่วยเหลือพิจารณาจ่ายเงินได้ โดยคำ�นึงถึงสภาพและ
เหตุการณ์ตามความเหมาะสม

10. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งมิใช่อัคคีภัย

วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟป่า ภัยที่
เกิดจากโรค หรือการระบาดของแมลงหรือศัตรูพืช อากาศหนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม และ
ภัยอันเนื่องมาจากการกระทำ�ของผู้ก่อการร้าย กองกำ�ลังจากนอกประเทศ ให้ดำ�เนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) ระดับอำ�เภอ หรือจังหวัด ให้ ก.ช.ภ.อ. นำ�เสนอ ก.ช.ภ.จ. และ
ให้ ก.ช.ภ.จ. นำ�เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติให้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.จ. ให้การช่วยเหลือ
ด้านการเกษตร ด้านการดำ�รงชีพ ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
ด้านบรรเทาสาธารณภัย และด้านอื่นๆ ได้เป็นกรณีพิเศษ โดยให้พิจารณาถึงความจำ�เป็น
และประหยัดเป็นสำ�คัญ
(2) กรุงเทพมหานคร ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พิจารณาให้การช่วยเหลืออันเป็นงานในหน้าที่ของตนได้เป็นกรณีพิเศษ
โดยให้พิจารณาถึงความจำ�เป็นและประหยัดเป็นสำ�คัญ
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6. การให้ความช่วยเหลือข้างต้น ให้มีการประสานงานระหว่างส่วนราชการ

หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และองค์กรการกุศลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การช่วยเหลือทั่วถึง ไม่ซำ�้ ซ้อนกัน และการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวให้ถือปฏิบัติ
เช่นเดียวกับเงินงบประมาณรายจ่ายโดยอนุโลม

7. ให้จังหวัดรายงานผลการปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำ�นักงานคลังจังหวัดทราบ

ทุกๆ 15 วัน จนกว่าจะดำ�เนินการแล้วเสร็จ พร้อมทั้งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานของจังหวัด
			

8. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีอำ�นาจกำ�หนด

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์
และวิธีการให้ความช่วยเหลือตามข้อ 5 ได้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ และวิธี
ดำ�เนินการนี้

9. กรณีที่มีความจำ�เป็นต้องให้ความช่วยเหลือนอกเหนือจากหลักเกณฑ์
และวิธีดำ�เนินการนี้ ให้เสนอขออนุมัติต่อกระทรวงการคลัง
10. ให้ส่วนราชการที่มีวงเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้ แจ้งข้อมูล
และรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำ�หนด
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สาระสำ�คัญแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ.2558
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะหน่วยงานกลางของภาครัฐ

ในการดำ�เนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศได้จัดการ
สาธารณภัยภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 พร้อมยึด
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะ
รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ตามที่คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ (กปภ.ช.) เสนอ สำ�หรับให้หน่วยงานทุกระดับตั้งแต่ระดับประเทศถึงระดับท้องถิ่น
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการบูรณาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ

กรอบแนวคิด
นำ�แนวคิด “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย” (Disaster Risk Management)
และแนวทาง “การฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม” (Build Back Better and Safer)
มาเป็นกลไกขับเคลื่อนการจัดการสาธารณภัยเชิงรุกอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำ�คัญกับ
การบูรณาการทุกภาคส่วนในการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติ ควบคู่กับการ
พัฒนาการฟื้นฟูให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั้งระบบ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการจัดการสาธารณภัยตามมาตรฐานสากล

ปรับตัว
รู้รับ

ฟื้นเร็วทั่ว

Resilience
Build Back Better and Safer
สายด่วนนิรภัย 1784
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย มุ่งเน้นการจัดการสาธารณภัย
ของประเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนและของรัฐ รวมถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน
ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์สำ�คัญ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ให้ความสำ�คัญกับ

การป้องกัน การลดผลกระทบ การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
ร่วมลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย พร้อมผนวกหลักการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายของรัฐ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการจัดการสาธารณภัยอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน โดยขับเคลื่อนกลไก
การจัดการสาธารณภัย ภายใต้องค์กรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉินที่ปรับโครงสร้าง
ให้มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับสาธารณภัยได้ทุกประเภทภัยและทุกระดับการจัดการ
รวมถึงเชื่อมโยงการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวางมาตรฐานการเผชิญเหตุ
และการจัดการสาธารณภัยที่เป็นระบบและมีเอกภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการวางระบบ
สงเคราะห์ช่วยเหลือที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการซ่อมแซม การฟื้นฟูบูรณะ การปรับปรุง
สาธารณูปโภค การดูแลชีวิตความเป็นอยู่และความปลอดภัยของผู้ประสบภัยให้สามารถ
ช่วยเหลือตนเองและกลับไปดำ�เนินชีวิตได้ตามปกติ รวมถึงการพัฒนาระบบป้องกันภัย
ให้ดีขึ้นและปลอดภัยกว่าเดิม โดยให้ผู้ประสบภัยมีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟู การคืน
สภาพและการสร้างใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัย
ซึ่งจะช่วยป้องกันสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นซำ�้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย โดยพัฒนาศักยภาพการจัดการสาธารณภัยของประเทศให้มีมาตรฐาน
สากล การพัฒนากลไกและเชื่อมโยงการประสานความร่วมมือจัดการสาธารณภัยระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสาธารณภัย
เพื่อส่งเสริมบทบาทให้ประเทศไทยเป็นประเทศแกนนำ�ในการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย
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ระดับการจัดการสาธารณภัย
แบ่งเป็น 4 ระดับ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ประกอบด้วย สภาพพื้นที่
จำ�นวนประชากร ความซับซ้อนหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ตลอดจน
ศักยภาพด้านทรัพยากร ซึ่งผู้มีอำ�นาจตามกฎหมายใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก ดังนี้
ระดับ การจัดการสาธารณภัย
ผู้มีอำ�นาจตามกฎหมาย
1 สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้อำ�นวยการอำ�เภอ ผู้อำ�นวยการท้องถิ่น และ/หรือ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุมและสั่งการ

2

สาธารณภัยขนาดกลาง

ผู้อำ�นวยการจังหวัด หรือผู้อำ�นวยการกรุงเทพมหานคร
ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ

3

สาธารณภัยขนาดใหญ่

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ

4 สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี

มอบหมาย ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ
สำ�หรับการยกระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นระดับ 3 และระดับ 4 ผู้มีอำ�นาจตาม
กฎหมายจะใช้ดุลยพินิจพิจารณาจากปัจจัยดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกัน
เป็นเกณฑ์เสนอผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพิจารณาตัดสินใจ

เป้าหมายการจัดการสาธารณภัย
ระดับ
ประชาชน
สังคม
ประเทศ

เป้าหมาย
ประชาชนชาวไทยมีความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัย และมีความตระหนัก
ถึงสภาพความเสี่ยงภัย รวมถึงมีจิตสำ�นึกด้านความปลอดภัย
สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และมีภูมิคุ้มกันจากสาธารณภัย
โดยใช้กลไกของชุมชน ท้องถิ่น และภาคส่วนต่างๆ ในการจัดการ
สาธารณภัยอย่างยั่งยืน
ประเทศไทยมีระบบการจัดการสาธารณภัยทีไ่ ด้มาตรฐาน มีความพร้อม
รองรับสถานการณ์ภัยในทุกระดับ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 ได้กำ�หนดองค์กร
ปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ดังนี้

นายกรัฐมนตรี
กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)
รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย)
กองอำ�นวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
ผู้อำ�นวยการกลาง
(อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
กองอำ�นวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.)
ผู้อำ�นวยการจังหวัด
(ผู้ว่าราชการจังหวัด)
รองผู้อำ�นวยการจังหวัด
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

กองอำ�นวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.)
ผู้อ�ำ นวยการกรุงเทพมหานคร
(ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)
รองผู้อำ�นวยการกรุงเทพมหานคร
(ปลััดกรุงเทพมหานคร)
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการกรุงเทพมหานคร (ผูอ้ ำ�นวยการเขต)

กองอำ�นวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอำ�เภอ (กอปภ.อ.)
ผู้อำ�นวยการอำ�เภอ (นายอำ�เภอ)
กองอำ�นวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเมืองพัทยา
(กอปภ.เมืองพัทยา)

กองอำ�นวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาล
(กอปภ.ทน./ทม./ทต.)

กองอำ�นวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล (กอปภ.อบต.)

ผู้อำ�นวยการท้องถิ่น
(นายกเมืองพัทยา)
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการท้องถิน่
(ปลัดเมืองพัทยา)

ผู้อำ�นวยการท้องถิ่น
(นายกเทศมนตรี)
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการท้องถิ่น
(ปลัดเทศบาล)

ผู้อำ�นวยการท้องถิ่น
(นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล)
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการท้องถิ่น
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล)
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กลไกการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย			
ตามแผนกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558
การขับเคลื่อน กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย

แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

1. ระดับนโยบาย

ประกอบด้วย

1.1 คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) มีหน้าที่

กำ�หนดนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บูรณาการพัฒนาระบบ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ให้มีประสิทธิภาพ
1.2 คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) มีหน้าที่เสนอนโยบาย
เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยของประเทศ เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ

2. ระดับปฏิบัติ

ประกอบด้วย

2.1 กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) มีหน้าที่

อำ�นวยการ ควบคุม กำ�กับ ดูแล และประสานการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกับกองอำ�นวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับต่างๆ โดยมีรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ		
2.2 กองอำ�นวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดตั้งกองอำ�นวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
ซึ่งมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้อำ�นวยการกลาง มีหน้าที่ ดังนี		
้
(1) ภาวะปกติ บูรณาการและประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยทั้งระบบ
(2) ภาวะใกล้เกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตาม เฝ้าระวัง วิเคราะห์
ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัย พร้อมเสนอข้อคิดเห็นให้ผู้มีอำ�นาจในการจัดการ
สาธารณภัยแต่ละระดับประกอบการสั่งการแก้ไขปัญหา
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(3) ภาวะเกิดภัย อำ�นวยการ บูรณาการ ประสานการปฏิบัติ ประเมิน

สถานการณ์ สนับสนุนการสั่งการของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ รวมถึงเสนอข้อคิดเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
หรือนายกรัฐมนตรี เพื่อตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นระดับ 3 และระดับ 4		
2.3 กองอำ�นวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) มีหน้าที่
อำ�นวยการ และประสานการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อำ�นวยการจังหวัด

2.4 กองอำ�นวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.

กทม.) มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนการปฏิบัติการ และเป็นหน่วย
เผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เป็นผู้อำ�นวยการกรุงเทพมหานคร
2.5 กองอำ�นวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำ�เภอ (กอปภ.อ.) มีหน้าที่
อำ�นวยการ ควบคุม สนับสนุนและประสานการปฏิบัติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีนายอำ�เภอ เป็นผู้อำ�นวยการ
อำ�เภอ

2.6 กองอำ�นวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.)

มีหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัย
ในพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ใกล้เคียง
เมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกเทศมนตรี เป็นผู้อำ�นวยการท้องถิ่น

2.7 กองอำ�นวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำ�บล
(กอปภ.อบต.) มีหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุ
เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในพื้นที่ใกล้เคียงเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล เป็นผู้อำ�นวยการ
ท้องถิ่น

2.8 กองอำ�นวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมือง

พัทยา) มีหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อ

เกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในพื้นที่ใกล้เคียงเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกเมืองพัทยา เป็นผู้อำ�นวยการท้องถิ่น
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การจัดตัง้ องค์กรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน		
ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน ต้องมีการจัดตั้งองค์กรปฏิบัติ โดยกำ�หนดลำ�ดับการ

บังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบตามภารกิจ กำ�หนดแนวทาง
ปฏิบัติที่ครอบคลุมการจัดการสาธารณภัยในทุกมิติ และสามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 ได้กำ�หนดให้จัดตั้งองค์กรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
ตามระดับการจัดการสาธารณภัย ดังนี้

องค์กรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 				
: การจัดการสาธารณภัย ระดับ 1 และระดับ 2
1. กองอำ�นวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งพื้นที่ (องค์การบริหาร

ส่วนตำ�บล/เทศบาล/เมืองพัทยา) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น เพื่อทำ�หน้าที่ในการ
จัดการสาธารณภัย รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบจัดการ
สาธารณภัยในทุกขั้นตอน โดยมีผู้อำ�นวยการท้องถิ่น เป็นผู้ควบคุมและสั่งการ
2. ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำ�เภอ (ศบก.อ) ให้กองอำ�นวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอำ�เภอ จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำ�เภอ เพื่อทำ�หน้าที่ในการ
จัดการสาธารณภัย อำ�นวยการ ประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อควบคุม
สถานการณ์ภัยอย่างมีเอกภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง รวมถึงเป็นศูนย์กลางระดมสรรพกำ�ลัง
และทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย โดยมีผู้อำ�นวยการอำ�เภอ เป็นผู้ควบคุมและสั่งการ

3. ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด/กรุงเทพมหานคร (ศบก.จ/ศบก.กทม.)

ให้กองอำ�นวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพื่อทำ�หน้าที่ในการจัดการสาธารณภัย
ในพื้นที่ อำ�นวยการ ประสานการเผชิญเหตุกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นศูนย์กลาง
ประสานการรับและสนับสนุนทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี
ผู้อำ�นวยการจังหวัด/ผู้อำ�นวยการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ
4. กองอำ�นวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) เป็นหน่วย
บูรณาการจัดการสาธารณภัยส่วนกลาง โดยรับผิดชอบการอำ�นวยการ ประเมินสถานการณ์
สนั บ สนุ น การสั่ ง การของกองบั ญ ชาการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ
(บกปภ.ช.) รวมทั้งเฝ้าระวัง ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ เพื่อเสนอยกระดับ
การจัดการสาธารณภัยเป็นระดับ 3 และระดับ 4
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องค์กรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 				
: การจัดการสาธารณภัย ระดับ 3 และระดับ 4
1. ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ให้ศูนย์บัญชาการ

เหตุการณ์จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ปรับบทบาทเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ทำ�หน้าที่ปฏิบัติการรองรับการบัญชาการจากกองบัญชาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) อำ�นวยการ ปฏิบัติการ และ
ประสานการปฏิบัติในเขตพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง				
2. กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) แบ่ง
โครงสร้างการปฏิบัติ ประกอบด้วย ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ศูนย์ประสานงาน
ส่วนอำ�นวยการ ส่วนปฏิบัติการ และส่วนสนับสนุน ทำ�หน้าที่บังคับบัญชา อำ�นวยการ
สั่งการ ควบคุม และประสานความร่วมมือในการจัดการสาธารณภัย ดังนี้

										
การจัดการสาธารณภัย ระดับ 3 (สาธารณภัยขนาดใหญ่)
										
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ 									
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้อำ�นวยการกลาง 			
ทำ�หน้าที่อำ�นวยการ ควบคุม กำ�กับ ดูแล และประสานการปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั
ย
										

การจัดการสาธารณภัย ระดับ 4 (สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง)
										
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เข้าควบคุมสถานการณ์
บังคับบัญชา อำ�นวยการ สั่งการ ควบคุมและประสานความร่วมมือในการจัดการ
สาธารณภั
ย									
										
การปฏิบัติการขององค์กรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ได้นำ�ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) มาใช้เป็นเครื่องมือสำ�คัญในการ
สั่งการ ควบคุม และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการภาวะฉุกเฉิน
และระดมทรัพยากรไปยังพื้นที่เกิดเหตุ โดยมีเป้าหมายสำ�คัญเพื่อปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ประสบภัย รวมถึงให้การใช้ทรัพยากรมีความคุ้มค่าและ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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สาระสำ�คัญแผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2560 - 2564

แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 - 2564
ประกอบด้
วย
										

วิสัยทัศน์
										
“เป็นองค์กรชั้นนำ�ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับสากล
เพื
่อประเทศไทยปลอดภัยอย่างยั่งยืน”
										
พันธกิจ
										
1) พัฒนาระบบกลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย
และดำ�เนินการจัดการสาธารณภัย ทัง้ ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยให้มมี าตรฐานสากล
2) บูรณาการความร่วมมือองค์กรและเครือข่ายด้านการจัดการสาธารณภัย
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
3) พัฒนาระบบ ทรัพยากร และเครือข่ายให้มีความพร้อมและเพียงพอในการ
ป้องกันและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
4) ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
5) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักให้แก่ทุกภาคส่วน
6) ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย
พัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
7) ฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยให้กลับสู่
สภาพปกติโดยเร็วและพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม
8) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำ�เนินงานตามแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั
ยในแต่ละระดับ
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
การช่วยเหลือสงเคราะห์และฟื้นฟูให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามหลักสากล
กลยุทธ์
ศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นาองค์
ความรู้ทางด้านการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย

พัฒนาและลงทุนในเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ทรัพยากร ในระบบเตือนภัย ระบบสื่อสาร และ
จัดการสาธารณภัยให้เพียงพอและมีความพร้อม
ต่อการปฏิบัติงาน

พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
ฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบสาธารณภัย
ด้วยความรวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม

พัฒนาระบบในการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล
การป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยในแต่ละระดับ

พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ตามหลักสากล และพัฒนามาตรฐาน
ให้เทียบเท่าในระดับสากล

เป้าประสงค์
การลดความเสี่ยงและความ
สูญเสียจากสาธารณภัย

การจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยมีประสิทธิภาพ
มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล

การช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย ฟื้นฟูบูรณะ
พื้นที่ประสบสาธารณภัย
ด้วยความรวดเร็ว ทั่วถึง
และเป็นธรรม

ทรัพยากรในการจัดการ
สาธารณภัยมีเพียงพอ
และมีความพร้อมต่อการ
ปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยระหว่าง
หน่วยงานและเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศให้มีความเป็นเอกภาพ
กลยุทธ์
บูรณาการเครือข่าย สร้างการมี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนผลักดัน
การดำ�เนินการตามแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
และแผนการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เสริมสร้างความร่วมมือเครือข่าย
ระหว่างประเทศ และสร้างบทบาทนำ�
ในการจั ด การความเสี่ ย งจาก
สาธารณภัยในเวทีระหว่างประเทศ

ปรั บ ปรุ ง แก้ ไขกฎระเบี ย บที่ เ ป็ น
อุปสรรคต่อการดำ�เนินงาน

พั ฒ นาเชื่ อ มโยงคลั ง ข้ อ มู ล
สาธารณภัยแห่งชาติ ให้มีความเป็น
เอกภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

พั ฒ นาระบบการวิ เ คราะห์ แ ละ
ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานเครือข่าย

เป้าประสงค์
การบูรณาการความร่วมมือเครือข่าย
ให้เป็นเอกภาพและมีการดำ�เนินการ
ไปในทิศทางเดียวกัน

เครือข่ายระหว่างประเทศมีความ
ร่วมมือในการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย
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คลั ง ข้ อ มู ล สาธารณภั ย แห่ ง ชาติ
ได้รับการบูรณาการ เพื่อนำ�ไปใช้
ประโยชน์ด้านการบริหารจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชน เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น
อาสาสมัคร และเครือข่ายให้มีความรู้ ตระหนัก มีวัฒนธรรมความปลอดภัย
และมีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแนวทางประชารัฐ
กลยุทธ์
เสริมสร้างศักยภาพ ความเข้มแข็ง
ของชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร
และเครื อ ข่ า ยให้ มี ภู มิ คุ้ ม กั น และ
ความพร้อมในการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยเบื้องต้นได้ด้วย
ตนเอง

เผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
สร้างการเรียนรู้ ตระหนัก จิตสำ�นึก
มีส่วนร่วม และเตรียมรับมือกับ
สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น

จัดตั้งสถาบันป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยระดับประเทศ และจัด
ให้มีการฝึกอบรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ของประเทศ และให้มีการ
จั ด การฝึ ก อบรมร่ ว มกั บ ต่ า ง
ประเทศ

เป้าประสงค์
ประชาชน เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร
และเครือข่ายมีความรู้ ตระหนัก มีวัฒนธรรม
ความปลอดภัย และมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ประชาชน เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร
และเครื อ ข่ า ยมี ภู มิ คุ้ ม กั น และมี ค วามเข้ ม แข็ ง
สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาองค์กรและบุคลากร
ไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงได้
กลยุทธ์
การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HRD , HRM)

เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ
องค์กรในการดำ�เนินงาน

เป้าประสงค์
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพ
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2560 - 2564
1) การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ การมอบนโยบาย

คำ�สั่งมอบหมายงาน การจัดทำ�บันทึกข้อตกลง การจัดประชุมชี้แจง การสัมมนา การจัดทำ�เอกสาร
แจ้งเวียน การเผยแพร่ทางเอกสาร การเผยแพร่ข้อมูลทางอินทราเน็ต และอินเทอร์เน็ต
2) การจัดทำ�แผนปฏิบัติราชการประจำ�ปี (Action Plan) เป็นสิ่งสำ�คัญในการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งแผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือ
ในการยืนยันความสำ�เร็จในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายที่กำ�หนด ภายใต้แผนงาน /
โครงการต่างๆ โดยใช้หลักการบริหารโครงการ คือ การวิเคราะห์ กำ�หนด วางแผน
ดำ�เนินงาน ติดตาม ควบคุม และประเมินผลโครงการ

3) การกำ�กับติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
แบ่งเป็น 3 ข่วง ดังนี้
ช่วงก่อนการดำ�เนินงานตามแผน มุ่งเน้นการติดตามแผนงาน / โครงการ /
n

กิจกรรมที่กำ�หนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ว่าได้รับการขับเคลื่อนไปสู่แผนปฏิบัติการอย่าง
ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้หรือไม่
ช่วงระหว่างการดำ�เนินงานตามแผน มุ่งเน้นการติดตามความก้าวหน้า
ของการดำ�เนินงานตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมที่กำ�หนดไว้ว่าเป็นไปตามแผนงาน
แผนงบประมาณ และกรอบระยะเวลาที่กำ�หนดไว้หรือไม่
ช่วงสิ้นสุดการดำ�เนินงาน มุ่งเน้นการประเมินผลการดำ�เนินงานทั้งในส่วน
ของผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ซึ่งสามารถประเมินได้ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการพิจารณาว่าแผนประจำ�ปี
ที่ดำ�เนินงานมีความสำ�เร็จตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้หรือไม่ รวมถึงการประเมินแผนยุทธศาสตร์
เพื่อให้ทราบว่าเป้าหมายระยะกลางที่กำ�หนดไว้มีแนวโน้มของความสำ�เร็จที่เกิดขึ้นตาม
ที่กำ�หนดไว้หรือไม่
4) การถ่ายทอดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล เป็นกลไกหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ทำ�ให้ระบบการประเมินผลมีความชัดเจน และสอดคล้องกัน
ในแต่ละระดับ
n

n

แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 - 2564 ถือเป็น
กรอบทิศทางการดำ�เนินภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจะนำ�ไปสู่การ
เป็นองค์กรชั้นนำ�ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับสากล เพื่อประเทศไทย
ปลอดภัยอย่างยั่งยืน
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นโยบายเน้นหนักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เพื่อประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand)
ประเด็น

แนวทางปฏิบัติ

1.ส่ ง เสริ ม การ
จัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยสู่
มาตรฐานสากล

1. เสริมสร้างความรู้ด้านเทคนิค และวิทยาศาสตร์ เพื่อให้สามารถ
ประมวลและใช้ประโยชน์จากความรู้เดิมที่มีอยู่ รวมทั้งพัฒนาและ
นำ�แบบจำ�ลองไปใช้ในการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัตปิ ระเภท
ต่างๆ
2. ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กับการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศตามระเบียบปฏิบัติ
สากล เพื่อการเยียวยาและฟื้นฟูเมื่อเกิดภัยพิบัติ
3. พัฒนากลไกสำ�หรับการถ่ายโอน และการประกันความเสี่ยง
การกระจายและชะลอความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
จากภัยพิบัติ
4. พัฒนาแนวทางในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน
(สปฉ.) ในทุกระดับตามมาตรฐานสากล

2. ส่งเสริมการ
นำ�นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อ
การลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย

1. เตรียมความพร้อมองค์กร ทั้งด้านบุคลากร ระบบงาน เครื่องมือ
อุปกรณ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เพื่อรับมือ
สาธารณภัยที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น
2. สร้างงานวิจัยเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยคำ�นึงถึง
ความหลากหลายของประเภทภัย และความแตกต่างเชิงภูมิศาสตร์
3. กำ�หนดมาตรการ แนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กำ�หนดไว้ในแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
4. สำ�รวจพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง เพื่อจัดทำ�เป็น
ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในระยะยาว

3. พั ฒ นาระบบ
แจ้ ง เตื อ นภั ย ให้
รวดเร็ว และทั่วถึง

1. นำ�เทคโนโลยีมาพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการแจ้ง
เตือนภัยล่วงหน้า
2. ขยายช่องทางในการสื่อสารข้อมูลการแจ้งเตือนภัยพิบัติให้เพิ่ม
มากขึ้น
3. สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลด้านสาธารณภัยผ่านเทคโนโลยี
การสื่อสาร และการโทรคมนาคม
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ประเด็น

แนวทางปฏิบัติ

4. ประยุกต์ ใช้
เทคโนโลยี ในการ
จัดการสาธารณภัย

1. นำ�ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ในการตรวจสอบ
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ประสบภัย เพื่อให้การแก้ไขปัญหา
ด้านสาธารณภัยมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2. นำ�เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหาร
จัดการงานอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (E - Volunteer)
3. ยกระดับการนำ�เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทำ�ข้อมูลด้านการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย (E - Stock) และการฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัย
4. นำ�เทคโนโลยีมาสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้าน
สาธารณภัย
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อการพัฒนาระบบการประสาน
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ณ จุดเดียว (National Single
Window : NSW) ให้มีเอกภาพ

5 . เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ศักยภาพเครือข่าย
ในการรับมือและ
จัดการสาธารณภัย

1. ส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีขีดความสามารถในการ
จัดการสาธารณภัยและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
2. เสริมสร้างศักยภาพให้เครือข่ายทุกภาคส่วนมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติการเผชิญเหตุ และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
3. ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อย่างเป็นระบบ
4. ส่งเสริมให้มีการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สอดคล้อง
กับสภาพความเสี่ยงภัยในทุกระดับ

6.เชื่ อ มโยงคลั ง
ข้อมูลสาธารณภัย
แ ห่ ง ช า ติ ใ ห้ มี
มาตรฐาน

1. บูรณาการข้อมูลสาธารณภัย ครอบคลุมทั้งข้อมูลความเสี่ยงภัย
พื้นทีป่ ระสบภัย สถิติสาธารณภัย โดยแยกรายประเภทให้ครอบคลุม
ทุกภัย
2. วางระบบการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสาธารณภัย
เพื่อกำ�หนดมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ภัย
3. พัฒนาคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติให้มีเอกภาพ สำ�หรับเป็น
ข้อมูลในการอำ�นวยการ การสั่งการ และแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
อย่างมีประสิทธิภาพ
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กระทรวงมหาดไทย

การจัดการสาธารณภัยตามแนวทางประชารัฐ
		
เพื่อสร้างประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand)
นายกรัฐมนตรี

ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) เป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการดูแลความปลอดภัยของประชาชนจากสาธารณภัย เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัยแก่ประชาชน ทั้งความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ความปลอดภัยทางถนน ความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและ
ภัยจากการก่อการร้าย ภายใต้วาระ “ประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand)” โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว มีความปลอดภัย และพร้อมรับสาธารณภัย
ในทุกระดับได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
3) การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management
: DRM) ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้วาง
กรอบแนวทางหลักในการขับเคลื่อนวาระ “ประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand)”
ใน 2 แนวทาง คือ การพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัย และการส่งเสริมวัฒนธรรม
ความปลอดภัย โดยขับเคลื่อนผ่านกลไกประชารัฐ ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคประชาชน
ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
								

แนวทางหลักในการขับเคลื่ อนวาระ “ประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand)”

1) การพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัย เป็นการยกระดับมาตรฐานของ

กระบวนการทำ�งาน นวัตกรรม และทรัพยากรต่างๆ ด้านการจัดการสาธารณภัย เช่น
อาคารสถานที่ อุปกรณ์ ยานพาหนะ บุคลากร เป็นต้น
2) การส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย เป็นการปลูกฝังจิตสำ�นึกด้านความ
ปลอดภัยและสร้างความตระหนักถึงสภาพความเสี่ยงภัย เพื่อนำ�ไปสู่การมีพฤติกรรม
ในการป้องกันและปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยจากสาธารณภัย

สายด่วนนิรภัย 1784
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การดำ�เนินงานเชิงนโยบาย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) ได้ดำ�เนินการขับเคลื่อนวาระ “ประเทศไทยปลอดภัย (Safety
Thailand)” โดยมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและส่งเสริมการสร้าง

วัฒนธรรมความปลอดภัยในสังคมไทย ผ่านกรอบแนวคิดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
กรอบยุทธศาตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
กรอบการดำ�เนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ.2558 - 2573
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2560 - 2564
แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 - 2564
										
การขับเคลื่อนเพื่อนำ�พาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กระทรวง
มหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ขับเคลื่อนการดำ�เนินงาน
ตามแนวทาง “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไกประชารัฐ ดังนี้
1) การขับเคลื่อนผ่านกลไกในรูปแบบคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) การขับเคลื่อนผ่านแผนงาน/โครงการตามภารกิจที่แต่ละหน่วยงาน
รับผิดชอบ
3) การขับเคลื่อนผ่านการส่งเสริมการเรียนรู้ ในรูปแบบการสื่อสารผ่าน
สื่อสิ่งพิมพ์ การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ การจัดทำ�คู่มือ และกระบวนการ
ฝึกอบรมแก่เยาวชน ประชาชน/ชุมชน และเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
n
n

n

n
n
n
n
n
n
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การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย				
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแนวทางประชารัฐ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

ได้ดำ�เนินการ
เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแนวทางประชารัฐ
ซึ่งเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ.2560 - 2564 กรอบการดำ�เนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
พ.ศ.2558 - 2573 (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction : Sendai
Framework) ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์
ฉุกเฉิน (ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency
Response : AADMER) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งมุ่งเน้นการ
ลดความสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนจากสาธารณภัย ตลอดจนลดงบประมาณ
และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย และ
การจ่ายเงินชดเชยแก่ประชาชน ผู้ประกอบการ และเกษตรกรผู้ ได้รับผลกระทบจาก
สาธารณภัย

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี
ประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยงภัย

ยุทธศาสตร์
ปภ.

กรอบเซนได

กรอบอาเซียน
AADMER
SDGs

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
อาสาสมัคร

หน่วยงาน
ภาคีเครือข่าย

นโยบาย
ประชารัฐ
เยาวชน

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประเทศไทยปลอดภัย (Safety thailand)
สายด่วนนิรภัย 1784
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สำ�หรับการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตามแนวทางประชารัฐ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
ได้บูรณาการการทำ�งานร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาโดยตลอด เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสาธารณภัย โดยดำ�เนิน
กิจกรรมและโครงการกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ดังนี้
1. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยนำ�หลักการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk Management : CBDRM)
มาปรับใช้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทำ�ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถบริหาร
จัดการภัยพิบัติในเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้
ความช่วยเหลือ รวมถึงได้ดำ�เนินการฝึกอบรมประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม
หมู่บ้านละ 2 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครเตือนภัย (มิสเตอร์เตือนภัย) มีหน้าที่
ในการเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย และแจ้งเตือนให้ประชาชนอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย
ได้ทันท่วงที
2. เครือข่ายอาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทีมกู้ชีพกู้ภัยประจำ�ตำ�บล (OTOS) และอาสาสมัครกู้ภัย
ขององค์การสาธารณกุศล ซึ่งเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ.2550 ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย
โดยได้มีการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครต่างๆ ให้มีศักยภาพในการสนับสนุนการจัดการ
สาธารณภัย และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์และ
เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยในแต่ละพื้นที่
3. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์การสาธารณกุศล องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)
ได้บูรณาการบริหารจัดการสาธารณภัยให้เป็นเอกภาพ โดยรวบรวมรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจัดทำ�เป็นฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญแต่ละ
สาขา ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้สามารถให้คำ�ปรึกษา ข้อแนะนำ�ทางเทคนิค และวิชาการ
สำ�หรับเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารประกอบการอำ�นวยการ สั่งการ และแก้ไขปัญหากรณีเกิด
สาธารณภัยขนาดใหญ่
4. เยาวชน ถือเป็นกำ�ลังสำ�คัญของประเทศชาติในอนาคต จึงได้ดำ�เนินกิจกรรม
ที่มุ่งเน้นให้เยาวชนตระหนักถึงความสำ�คัญของการมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติภัย
และสาธารณภัย ตลอดจนเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย สามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดสู่เพื่อน ครอบครัว และบุคคลใกล้ชิด
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ทั้งนี้ ได้ดำ�เนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้าง
วินัยจราจร และการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอาสาสมัคร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น
นอกจากนี้ ประเทศไทยในฐานะสมาชิกอาเซียน ได้นำ� แนวคิดโรงเรียนปลอดภัย
รอบด้าน (ASEAN Safe School Initiative : ASSI) ซึ่งเป็นโครงการสำ�คัญของ AADMER
และเป็นไปตามกรอบการดำ�เนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (พ.ศ.2558
- 2573) มีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงเดิมและป้องกันความเสี่ยงใหม่ ด้วยมาตรการทาง
เศรษฐกิจ โครงสร้าง กฎหมาย วัฒนธรรม การศึกษา ตลอดจนเตรียมพร้อมสำ�หรับการ
เผชิญเหตุ เพื่อนำ�ไปสู่การมีขีดความสามารถในการรับมือและฟื้นกลับจากภัยพิบัติอย่าง
รวดเร็ว โดยให้ความสำ�คัญกับการรู้รับ ปรับตัวจากภัยพิบัติในภาคการศึกษา โดยกรอบ
แนวคิดโรงเรียนปลอดภัยรอบด้าน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ
1. สถานศึกษามีโครงสร้างอาคารและสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่ปลอดภัย
2. การบริหารจัดการลดความเสี่ยงภัยพิบัติในโรงเรียน
3. จัดให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อการลดความเสี่ยง และการรับรู้ ปรับตัว
และฟื้นกลับจากภัยพิบัติอย่างรวดเร็ว

หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนการดำ�เนินโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย
เพื่อผลักดันให้สถานศึกษาในประเทศไทยพัฒนาไปสู่การเป็นโรงเรียนปลอดภัย ประกอบด้วย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)				
องค์การยูนิเซฟ (UNICEF)		
องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children)
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (World Vision Foudation of Thailand)
ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเซีย (Asian Disaster
Preparedness Center : ADPC)
องค์กรแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล (Plan International)
สำ�นักงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (The United
Nations Office for Disaster Risk Reduction : UNISDR )
สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (The International
Federation of Red Cross and Red Crescent Societies : IFRC)
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
n
n
n
n

n

n

n

n

n

n
n
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แผนภูมิแสดงความเชื่ อมโยงของสามเสาหลักของความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน

นโยบายและแผนภาคการศึกษาที่สอดคล้องกับ
แผนการจัดการภัยพิบัติระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่น
n

n
n
n

การเลือกพื้นที่สร้างโรงเรียน
ที่ปลอดภัย
กฎหมาย/ระเบียบควบคุมอาคาร
มาตรฐานการปฏิบัติ
การออกแบบอาคารด้านภัยพิบัติ

เสาหลักที่ 1

n
n

n

การดูแลรักษาอาคาร
มาตรการลดความเสี่ยง
ที่ไม่ ใช่โครงสร้าง
การป้องกันอัคคีภัย

สิ่งอำ�นวยความสะดวกในการเรียนที่ปลอดภัย
n
n
n
n
n

n
n

n

การอบรมผู้รับเหมาก่อสร้าง
การควบคุมการก่อสร้างอาคาร
การควบคุมคุณภาพ
การสร้างอาคารใหม่
การปรับปรุงต่อเติมอาคาร

การประเมินและการวางแผน
การคุ้มครองด้านกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม
ทักษะการตอบสนองและเสบียง

เสาหลักที่ 2

n

n
n
n

n
n
n

คณะกรรมการจัดการ
ภัยพิบัติ ในโรงเรียน
ที่เป็นตัวแทน/มีส่วนร่วม
แผนการศึกษาต่อเนื่อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)
การวางแผนฉุกเฉิน

แผนภัยพิบัติระดับครัวเรือน
แผนกลับคืนสู่ครอบครัว
การซ้อมหนีภัยในโรงเรียน

n

การศึกษาเรื่องโครงสร้าง
ที่ปลอดภัย
การก่อสร้างในฐานะที่เป็น
โอกาสทางการศึกษา

การสอดแทรกและบูรณาการ
เนื้อหาหลักสูตร
การอบรมครูและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
มาตรฐานการปฏิบัติ
การออกแบบอาคารด้านภัยพิบัติ

n

n

n
n

การจัดการภัยพิบัติ ในโรงเรียน

n

เสาหลักที่ 3

การศึกษาด้านการลดความเสี่ยง
และการฟื้นตัว

สารหลักที่ได้รับการเห็นชอบ
การศึกษานอกโรงเรียน
การศึกษาตามอัธยาศัย			
และในชุมชน

n
n

n
n
n

การประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติหลายชนิด
การวิเคราะห์ภาคการศึกษา
การประเมินและวางแผนที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) มุ่งขับเคลื่อน
การจัดการสาธารณภัยภายใต้กลไกประชารัฐ โดยรวมพลังจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ
ที่เป็นหน่วยงานส่วนกลางในระดับนโยบายและหน่วยปฏิบัติ ในระดับพื้นที่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และเอกชน เพื่อยกระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศให้มี
มาตรฐานสากล สอดคล้องกับนโยบายสำ�คัญของรัฐบาล ภายใต้วาระ “ประเทศไทยปลอดภัย
(Safety Thailand)” ซึ่งจะนำ�พาประเทศไทยไปสู่ความ “มั่นคง - มั่งคั่ง - ยั่งยืน”
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การวางระบบและพัฒนางานอาสาสมัคร			
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ขับเคลื่อน

การพัฒนางานอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นระบบและมีมาตรฐาน
การปฏิบัติงานเดียวกัน ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พศ.2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
ยั่งยืน แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 ด้านการจัดการ
ในภาวะฉุกเฉิน และแผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 - 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยระหว่างหน่วยงาน
และเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีความเป็นเอกภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชน เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัครและเครือข่ายให้มีความรู้
ตระหนัก มีวัฒนธรรมความปลอดภัย และมีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย
ตามแนวทางประชารัฐ ดังนี้

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
1. การวางระบบการพัฒนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป็นอาสาสมัครภาคประชาชน
ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2522 ตามพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522
ให้เป็นหน่วยสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ ตามอุดมการณ์
“เมตตา กล้าหาญ” โดยมีหน้าที่ในการเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัย การให้ความช่วยเหลือ
และบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ได้กำ�หนด
แนวทางการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
1) การกำ�หนดองค์ประกอบหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของศูนย์ อปพร.
เพื่อสร้างมาตรฐานในการบริหารจัดการงาน อปพร.
2) การแบ่งโครงสร้างและหน้าที่การบริหารจัดการงาน อปพร. เพื่อช่วยเหลือ
ผู้อำ�นวยการศูนย์ อปพร. ในการบัญชาการ
3) การเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เพื่อทำ�หน้าที่ประสานงาน
ร่วมกำ�หนดหรือดูแลสวัสดิการของ อปพร. ในสังกัด
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4) การจัดทำ�โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกิจการ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยจัดทำ�ฐานข้อมูล อปพร. สำ�หรับให้ผู้บริหาร
ศูนย์ อปพร. ทุกระดับใช้ในการบริหารจัดการสาธารณภัย

										

2. การพัฒนางานอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีศักยภาพ
ในการจัดการสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้กำ�หนดแนวทางการพัฒนางาน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ดังนี้
1) การเสริมสร้างขวัญกำ�ลังใจ และการเชิดชูเกียรติ อปพร.
2) การจัดทำ�แผนงาน และโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ อปพร.
3) การจัดทำ�หลักสูตรจัดตั้ง หลักสูตรทบทวน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้กับ อปพร.
4) การกำ�หนด และปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
ระเบียบคณะกรรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของ
อาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระเบียบศูนย์ อปพร. กลาง ว่าด้วย
ธงประจำ�ศูนย์ พ.ศ. .... และระเบียบศูนย์ อปพร. กลาง ว่าด้วยธงประจำ�ศูนย์ พ.ศ. ....
และระเบียบศูนย์ อปพร. กลาง ว่าด้วยคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.เขต

อาสาสมัครกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศล
1. การวางระบบพัฒนางานกู้ภัยองค์การสาธารณกุศล

ศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย
ได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานด้าน
การกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศล ซึ่งถือเป็นกลุ่มอาสาสมัครภาคเอกชนจิตอาสาที่ปฏิบัติงาน
ด้านการกู้ภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยไม่หวังผลตอบแทน ดังนั้น กระทรวง
มหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้กำ�หนดระบบโครงสร้าง
การพัฒนางานกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศล โดยมุ่งเน้นการบูรณาการการทำ�งานร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการสาธารณภัย ดังนี้
1) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานกู้ภัยองค์การสาธารณกุศล เพื่อขับเคลื่อน
ภารกิจการพัฒนางานอาสาสมัครกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศล
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2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนางานกู้ภัยองค์การสาธารณกุศล

เพื่อขับเคลื่อนภารกิจตามกรอบแนวทางการพัฒนางานกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศล
ในแต่ละด้าน จำ�นวน 4 คณะ ได้แก่
(1) คณะอนุกรรมการพัฒนางานกู้ภยั องค์การสาธารณกุศล ด้านพัฒนางาน
บุคลากรกู้ภัย
(2) คณะอนุกรรมการพัฒนางานกู้ภัยองค์การสาธารณกุศล ด้านพัฒนา
เครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัย
(3) คณะอนุกรรมการพัฒนางานกู้ภัยองค์การสาธารณกุศล ด้านพัฒนา
ขั้นตอน มาตรฐานการปฏิบัติงานกู้ภัยและระบบบัญชาการเหตุการณ์
(4) คณะอนุกรรมการพัฒนางานกู้ภัยองค์การสาธารณกุศล ด้านพัฒนา
ฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
3) แจ้งให้สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ดำ�เนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนางานกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศลจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
งานกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศลในระดับพื้นที่ให้มีเอกภาพและมีกรอบการปฏิบัติงาน
ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2. การพัฒนางานกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศล

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ดำ�เนิน
กิจกรรม และโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรกู้ภัย สร้างระบบ
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ส่งเสริมความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ และสร้างการมี
ส่วนร่วมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้สามารถทำ�งานร่วมกับหน่วยงาน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย ดังนี้
1) การพัฒนางานบุคลากรกู้ภัย โดยจัดให้มีหลักสูตรกู้ภัยเบื้องต้นและหลักสูตร
กู้ภัยเฉพาะทางสำ�หรับฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ภัยองค์การสาธารณกุศล เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกู้ภัย
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2) การพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัย โดยกำ�หนดประเภทยานพาหนะ

กู้ภัยและเครื่องมืออุปกรณ์ประจำ�รถกู้ภัยแต่ละประเภท ทั้ง 3 ประเภท คือ
(1) รถลำ�เลียงกำ�ลังพล
(2) รถไฟฟ้าส่องสว่าง
(3) รถยนต์กู้ภัย
สำ�หรับรถยนต์กู้ภัยมีการกำ�หนดประเภทและจำ�นวนเครื่องมือและอุปกรณ์
กู้ภัยที่ควรมีประจำ�รถกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศล โดยแบ่งตามประเภทภัย 5 ประเภท
ดังนี้
(1) รถกู้ภัยทางถนน
(2) รถกู้ภัยทางนำ้ �
(3) รถกู้ภัยอัคคีภัย
(4) รถกู้ภัยจากที่สูง
(5) รถกู้ภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม
										

3) การพัฒนางานฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ดำ�เนินการ ดังนี้
(1) จัดทำ�กลุ่ม line เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ
คือ ระดับจังหวัด และระดับส่วนกลาง
(2) สร้างบัญชีผู้ใช้ Facebook เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสาร
และผลงานขององค์การสาธารณกุศล โดยใช้ชื่อ “Rescue Thailand”
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สรุปสาระสำ�คัญแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน
พศ.2560-2563
ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

ได้ดำ�เนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งช่วงปกติและช่วงเทศกาลอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนเป็นเครื่องมือสำ�คัญในการขับเคลื่อนการสร้าง
ความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้ทุกภาคส่วนนำ�ไปเป็นแนวทางการดำ�เนินงานตามภารกิจ
ของแต่ละหน่วยงาน
ปัจจุบันแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2556 - 2559 ได้สิ้นสุดลงแล้ว
ดังนั้น เพื่อให้การดำ�เนินภารกิจด้านการสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนนได้เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบ
ให้ใช้แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2556 - 2559 ไปพลางก่อนจนกว่าแผน
แม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2560 - 2563 จะแล้วเสร็จ ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้จัดทำ�แผนแม่บทความปลอดภัย
ทางถนน พ.ศ.2560 - 2563 และให้ใช้แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556 - 2559
เป็นแนวทางในการดำ�เนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพลางก่อน จนกว่าจะดำ�เนินการ
จัดทำ�แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2560 - 2563 แล้วเสร็จ และให้พิจารณา
ปรับกรอบระยะเวลาการจัดทำ�แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2560 - 2563
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)

สรุปสาระสำ�คัญแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2556 - 2559

วิสัยทัศน์

ร่วมกันสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล (Achieving the
Standard of Safe Journeys “Together”)
										

พันธกิจ

1) สนับสนุนให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นแนวทางหลักของประเทศในทุกมิติ
ของนโยบายรัฐ
2) เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เป็นรากฐานของสังคมไทย
3) ส่งเสริมระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัยเพื่อลดความสูญเสียของประชาชน
ชาวไทย
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ยุทธศาสตร์

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนสู่ระดับสากล
2) การเสริมสร้างความปลอดภัยแบบมุ่งเป้า
3) ลดความสูญเสียในปัจจัยเสี่ยงหลักอย่างยั่งยืน
4) เสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนในท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

สรุปสาระสำ�คัญแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2560 - 2563
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน ได้จัดจ้างมหาวิทยาลัย
นเรศวรเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำ�แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2560 - 2564
โดยกำ�หนดกรอบประเด็นสำ�คัญในการดำ�เนินงาน ดังนี้
1) ด้านการจัดการที่ยั่งยืน เสนอให้มีการทบทวนประเด็นโครงสร้างการจัดการ

ตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี การผลักดันให้เกิดสถาบันวิชาการ และการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนให้ครอบคลุมข้อมูล 3 ฐาน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ จำ�กัด
2) ด้านการพัฒนาผู้ขับขี่ที่มีคุณภาพ ได้แก่ การปรับปรุงระบบใบอนุญาตขับรถ
ที่มีคุณภาพ การจัดให้มีระบบฐานข้อมูลความผิดซำ�้ การปรับปรุงบทลงโทษ ระบบ
ค่าปรับ และการนำ�เทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้ง
การผลักดันให้มีการติดตั้งเครื่องมือหรือนำ�เทคโนโลยีมาใช้กับรถที่จดทะเบียนใหม่
3) ด้านลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ ได้แก่ การจำ�กัดความเร็วในเขตเมือง
การกำ�หนดให้ผู้โดยสารด้านหลังคาดเข็มขัดนิรภัย การพัฒนามาตรฐานยานพาหนะตาม
กรอบ UNECE การทดสอบพื้นเอียงสำ�หรับรถโดยสารสองชั้น และการส่งเสริมการสวม
หมวกนิรภัย 100%
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ทิศทางการขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน
ความเป็นมาของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals -SDGs)
ในการประชุมองค์การสหประชาชาติที่มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อปี
พ.ศ.2543 ประเทศไทย และประเทศสมาชิกต่างๆ ทั่วโลก รวม 189 ประเทศ ได้ตั้งเป้าหมาย
การพัฒนาที่ทุกประเทศต้องดำ�เนินการร่วมกันให้ ได้ภายในปี พ.ศ.2558 โดยเป้าหมาย
ดังกล่าวเรียกว่า “เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ หรือ Millennium Development
Goals (MDGs)” ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวได้สิ้นสุดลงในปี พ.ศ.2558 ดังนั้น เพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องในการพัฒนา องค์การสหประชาชาติจึงได้กำ�หนดเป้าหมายการพัฒนา
โดยอาศัยกรอบความคิดการพัฒนาในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีความ
เชื่อมโยงกัน เรียกว่า “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development
Goals (SDGs)” สำ�หรับใช้เป็นทิศทางการพัฒนาจนถึงปี พ.ศ.2573

สำ�หรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน
ได้แก่ การลดจำ�นวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่งภายใน
ปี พ.ศ.2563 รวมถึงการจัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย
ในราคาที่สามารถจ่ายได้สำ�หรับทุกคน พร้อมพัฒนาความปลอดภัยทางถนน โดยการขยาย
การขนส่งสาธารณะ และคำ�นึงถึงกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษ อาทิ สตรี เด็ก ผู้มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย และผู้สูงอายุ ภายในปี พ.ศ.2573

กรอบแนวทางการจัดการความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยอย่างยั่งยืน
ประเทศไทยได้ดำ�เนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี
พ.ศ.2547 โดยนำ�กรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและกรอบสมัชชาสหประชาชาติมติที่
64/255 (5) ซึ่งประกาศให้ปี พ.ศ.2554 - 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
(A Decade of Action for Road Safety ค.ศ.2011 - 2020) มาเป็นกรอบแนวทางการ
ดำ�เนินงาน กำ�หนดทิศทาง แผนงาน มาตรการในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยมี
เป้าหมายในการลดจำ�นวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกให้เหลือ
ครึ่งหนึ่งในปี พ.ศ.2563
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ได้มีมติกำ�หนดให้ปี พ.ศ.
2554 - 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน และกำ�หนดให้ความปลอดภัย
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ทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ โดยมอบหมายให้ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน
นำ�กรอบปฏิญญามอสโกมาเป็นกรอบแนวทางในการดำ�เนินงาน ประกอบด้วย 5 เสาหลัก ดังนี้

เสาหลักที่ 1 การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน
เสาหลักที่ 2 ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย
เสาหลักที่ 3 ยานพาหนะปลอดภัย
เสาหลักที่ 4 ผู้ ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
เสาหลักที่ 5 การตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ

ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งเป็นองค์กรหลักของภาครัฐในการ
บูรณาการการดำ�เนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ ได้นำ�กรอบแนวทาง
การพัฒนาที่ยั่งยืนและกรอบปฏิญญามอสโก “ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน” และ
นโยบายของรัฐบาลมากำ�หนดเป็นกรอบแนวทางการดำ�เนินงาน เพื่อให้หน่วยงานภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมใช้ในการ
ดำ�เนินงาน โดยใช้ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
พ.ศ.2554 เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานในมิติเชิงพื้นที่ (Area Approach)
ให้ครอบคลุมในทุกระดับ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยมีแนวทางการ
ดำ�เนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้
										

ระยะสั้น
n

กำ�หนดมาตรการลดความเสี่ยงด้านคน รถ ถนน และสภาพแวดล้อม ได้แก่

การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น และจริงจัง รวมทั้งการรณรงค์สร้างจิตสำ�นึกด้านความ
ปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง
การดำ�เนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ได้มีมติรับทราบแนวทางขับเคลื่อนการ
ดำ�เนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี โดยเน้นประเด็นการควบคุมการใช้
ความเร็ว การป้องกันอุบัติเหตุเมาแล้วขับ และสภาพรถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย ซึ่งมี
แนวทางการขับเคลื่อน ดังนี้
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
2. การสร้างจิตสำ�นึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
3. การเฝ้าระวังความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน
4. การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและกลไกการบริหารงานด้านความปลอดภัย
ทางถนนในทุกระดับ
n
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ระยะยาว
										
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำ�ข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
ทางถนน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 กำ�หนดเป็นกรอบแนวทางในการดำ�เนินงาน ดังนี้
n

1. การกำ�หนดให้มียุทธศาสตร์การดำ�เนินงานในระยะ 20 ปี โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ
ได้แก่ ระยะที่ 1 พ.ศ.2558 - 2561 ระยะที่ 2 พ.ศ.2562 - 2566 ระยะที่ 3 พ.ศ.2567 - 2571
และระยะที่ 4 พ.ศ.2572 - 2576 เน้นการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยทางถนน ควบคู่กับการเพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
2. การผลักดันให้มีการติดตั้งเครื่องมือหรือการนำ�เทคโนโลยีมาใช้ประกอบ
ในการจดทะเบียนรถใหม่
3. การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของถนน โดยการแก้ไขจุดเสี่ยง
อันตราย การปรับปรุงซ่อมแซมสภาพถนนให้มีความปลอดภัย การติดตั้งไฟส่องสว่าง
บริเวณทางลาดชัน ทางเลี้ยว ทางโค้ง การติดตั้งป้ายเตือนบริเวณจุดเสี่ยง จุดอันตราย
4. การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างความปลอดภัย
ทางถนน การพัฒนาระบบการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน และการวาง
กลไกการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำ�แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2556 - 2559
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำ�เนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนไปพลางก่อน จนกว่า
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับใหม่จะแล้วเสร็จ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ดังนี้
n

1.
2.
3.
4.

พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนสู่ระดับสากล
เสริมสร้างความปลอดภัยแบบมุ่งเป้า
ลดความสูญเสียในปัจจัยเสี่ยงหลักอย่างยั่งยืน
เสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนในท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในการแก้ ไขกฎหมาย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำ�เนินการปรับปรุงแก้ ไข
กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และข้อบังคับที่อยู่ ในอำ�นาจหน้าที่ ใน 5 ประเด็น คือ
n

1. การป้องกันอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ
2. การแก้ไขอุบัติเหตุจากการขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำ�หนด
3. การได้มาซึ่งใบอนุญาตขับรถ
4. การป้องกันอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ
5. การส่งเสริมการคาดเข็มขัดนิรภัยแก่ผโู้ ดยสารด้านหลังของรถยนต์สว่ นบุคคล
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การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน
จากรายงานของ Global Status Report For Road Safety ในปี พ.ศ.2558
ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 36.2 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนและ
มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับที่ 2 ของโลก องค์การอนามัยโลก
ได้วิเคราะห์ว่าแนวทางการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่มีประสิทธิภาพต้องเพิ่ม
ความเข้มงวดของกฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนน

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำ�นวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 ได้ถอดบทเรียนการดำ�เนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 พบว่า จำ�นวนครั้ง จำ�นวนผู้เสียชีวิต และจำ�นวน
ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนยังคงเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ.2558 โดยมีสาเหตุจากพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จึงได้มี
มติเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับขี่ 3 ประเด็น
ประกอบด้วย การออกใบอนุญาตขับขี่ การควบคุมการใช้ความเร็วในการขับรถ และการ
ป้องกันอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ
คณะกรรมการศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน ได้มีมติในคราวประชุม
ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบให้ประชุมหน่วยงานที่รับผิดชอบ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการป้องกันอุบัติเหตุใน 5 ประเด็น
ได้แก่ การเมาแล้วขับ การขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำ�หนด การได้มาซึ่งใบอนุญาต
ขับขี่ การป้องกันอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ และการคาดเข็มขัดนิรภัย เพื่อจัดทำ�
รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน เสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ และคณะ
รัฐมนตรี ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้นำ�เสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยทางถนน จำ�นวน 5 ประเด็น ประกอบด้วย 					
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1) การเมาแล้วขับ 								
2) การขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำ�หนด 				
3) การได้มาซึ่งใบอนุญาตขับขี่ 						
4) การป้องกันอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ 					
5) การคาดเข็มขัดนิรภัย 						
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน จำ�นวน 5 ประเด็น และให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และข้อบังคับที่อยู่
ในอำ�นาจหน้าที่
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สรุปสาระสำ�คัญในการปรับปรุงแก้ ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
ทางถนน จำ�นวน 5 ประเด็น
ประเด็น
1. เมาแล้วขับ

แนวทางการแก้ ไขกฎหมาย
1.1) กำ�หนดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดที่เหมาะสมสำ�หรับผู้ขับขี่
ที่มีอายุไม่ถึงยี่สิบปีบริบูรณ์ ผู้ไม่มีใบอนุญาตขับรถ และผู้มีใบอนุญาต
ขับขี่ชั่วคราว
1.2) เพิ่มอัตราโทษสำ�หรับผู้กระทำ�ผิดกรณีเมาสุราแล้วขับให้สูงขึ้น
1.3) ปรับคำ�สั่ง คสช. ที่ 46/2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ให้เป็น
กฎหมายถาวร
1.4) กำ�หนดแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการตรวจวัดปริมาณ
แอลกอฮอล์ในเลือดเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ
ดำ�เนินคดีกรณีเมาแล้วขับ
1.5) จัดทำ�ระบบฐานข้อมูลประวัติผู้กระทำ�ผิด (ระบบตรวจสอบผู้กระทำ�
ความผิดซำ�้ )

2. ขับรถเร็วเกินกว่า
กฎหมายกำ � หนด

2.1) ลดความเร็วในเขตเมืองให้เหมาะสม
2.2) เพิ่มอัตราโทษผู้กระทำ�ความผิดให้สูงขึ้น

3. การได้มาซึ่ง
ใบอนุญาตขับรถ

3.1) เพิ่มความเข้มงวดในการออกใบอนุญาตขับรถ “ออกยาก
ยึดง่าย”
3.2) เพิกถอนใบอนุญาตขับรถให้ครอบคลุมรถยนต์ส่วนบุคคล
3.3) เพิ่มอัตราโทษให้สูงขึ้นและเพิ่มบทลงโทษผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาต
ขับรถ และเจ้าของรถหรือคนขับรถยินยอมให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาต
ขับรถหรือมีใบอนุญาตขับรถประเภทอื่นที่ใช้แทนกันไม่ได้ขับรถ
ของตนหรือรถที่ตนเป็นคนขับ

4. การป้องกัน
อุบัติเหตุรถโดยสาร
สาธารณะ

4.1) กำ�หนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการขอรับใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่ง เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ
4.2) ปรับปรุงระบบการเยียวยาเพื่อเพิ่มความคุ้มครองและให้ความ
เป็นธรรมแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ

5. การคาดเข็มขัด
นิรภัย

กำ�หนดให้ผู้โดยสารรถยนต์ส่วนบุคคลต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกคน
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ระบบและกระบวนการแจ้งเตือนภัย การพัฒนาระบบเตือนภัย		
ให้มีประสิทธิภาพ
กระบวนการเตือนภัยล่วงหน้าตามมาตรฐานสากล (International Strategy
for Disaster Reduction (ISDR), United Nations (UN), 2006) แบ่งได้เป็น 5 ระบบ ดังนี้

1) ระบบประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
2) ระบบรับข้อมูล (Monitoring)
3) ระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Predicting)
4) ระบบกระจายข้อมูล (Disseminating Information)
5) ระบบสร้างความตระหนักรู้ภัยพิบัติ (Response)
จากกระบวนการแจ้งเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้กำ�หนดขั้นตอน
การปฏิบัติงานสำ�หรับการแจ้งเตือนภัยพิบัติ ได้แก่ การรับข้อมูล (Input) การวิเคราะห์
ข้อมูล (Process) และการกระจายข้อมูล (Output) ดังภาพที่ 1

ขั้นตอนการแจ้งเตือนภัย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
FAX, SMS, GTS
ระบบอินเทอร์เน็ต

MODEL, ผู้เชี่ยวชาญ
และโปรแกรมสนับสนุน
การตัดสินใจ

FAX, SMS สถานีโทรทัศน์
วิทยุกระจายเสียง
ระบบอินเทอร์เน็ต หอเตือนภัย

รับข้อมูลและข่าวสาร

วิเคราะห์และประเมิน

กระจายข้อมูลและข่าวสาร

หน่วยงานในประเทศ
หน่วยงานต่างประเทศ

วิเคราะห์
ประเมินสถานการณ์
ตัดสินใจ

หน่วยงานราชการส่วนกลาง
หน่วยงานราชการท้องถิ่น
หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย
สื่อมวลชน เครือข่ายภาคประชาชน

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานสำ�หรับการแจ้งเตือนภัย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
1. การรับข้อมูล (Input) ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์ภัยจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น สภาพอากาศ
สถานการณ์นำ�้ แผ่นดินไหว สภาวะด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมทั้งข้อมูลจากการติดตาม
ด้วยเครื่องมือตรวจวัดของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เช่น เครื่องมือตรวจวัดคลื่นสึนามิ
ในทะเลลึก ระบบโทรมาตรเพื่อเฝ้าระวังอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ
อัตโนมัติ รวมทั้งข้อมูลคาดการณ์สภาพอากาศจากแบบจำ�ลองทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น
สายด่วนนิรภัย 1784
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2. การวิเคราะห์ข้อมูล (Process) ดำ�เนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวม ประเมิน

และคาดการณ์การคุกคามของภาวะภัยพิบัติที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน แนวโน้มภาวะภัยพิบัติ ตลอดจนสถานการณ์ภัย เพื่อประเมินว่าภาวะภัยดังกล่าว
อยู่ในเกณฑ์การแจ้งเตือนในระดับใด ทั้งนี้ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ได้กำ�หนดเกณฑ์
การแจ้งเตือน ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
1) การแจ้งข่าว (Advisory) เพื่อแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์ภัยพิบัติ จะช่วยป้องกันการตื่นตระหนก
2) การระวังภัยหรือเฝ้าระวัง (Watch) เพื่อแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งอาจ
ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่
3) การเตือนภัย (Warning) เพื่อแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติอย่างแน่นอนในระยะเวลาอันใกล้ เตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุภัยพิบัติ
ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน และให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเร่งช่วยเหลือ และอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย รวมถึงฟื้นฟูพื้นที่ประสบ
และเยียวยาผู้ประสบภัย ดังภาพที่ 2

เกณฑ์การกระจายข้อมูลข่าวสาร
แจ้งข่าว (Advisory)

1
2

ระวังภัย (Watch)

3

เตือนภัย (Warning)

4

ยกเลิก (Terminate)

ภาพที่ 2 เกณฑ์การกระจายข้อมูลข่าวสาร
3. การกระจายข้อมูล (Output) เป็นการเผยแพร่ข้อมูลภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริง และเป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
รวมถึงการรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติ หรือเพื่อแจ้งให้ทราบว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
เมื่อประเมินและคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ภัยแล้วว่าอยู่ในเกณฑ์ใดจะแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ข้อความสั้น โทรสาร โทรศัพท์ สายด่วน เว็บไซต์
E-MAIL หอเตือนภัยและอุปกรณ์เตือนภัย โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ดังภาพที่ 3
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ระบบแจ้งเตือนภัยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

Buoy

buoy
NOAA
หอเตือนภัย
หอเตือนภัย 328 หอ warming Tower
เครื่องรับสัญญาณเตือนภัย
กรมอุตุนิยมวิทยา
WMO
ผ่านดาวเทียมไปยัง
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ
ททบ.5
77 จังหวัด และ 77 สถานีวิทยุ
กระจายเสียง
NDWC
จังหวัดที่เกี่ยวข้อง
FAX
15,000 หมายเลข
SMS
เครื่องรับสัญญาณเตือนภัย
(อบต.ในพื้นที่เสี่ยงภัย)
Website, email
INTERNET
180 แห่ง
เครือข่าย
GN
12 คู่สาย
HOTLINE
call center 192
หน่วยภาครัฐ
หน่วยภาครัฐ
30 คู่สาย
ภาพที่ 3 ระบบแจ้งเตือนภัยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

การพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพ
1) การพัฒนากลไกการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้มีประสิทธิภาพ
2) การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ โดยประสาน
ข้อมูลด้านภัยพิบัติและข้อมูลทางวิชาการด้านมาตรฐานระบบการแจ้งเตือนภัยทั้งจาก
หน่วยงานภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อนำ�มาประเมิน วิเคราะห์ และตัดสินใจ
ในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า ซึ่งจะทำ�ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติมีประสิทธิภาพสูงสุด
3) การเตรียมความพร้อมระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการแจ้งเตือนภัย ระบบ
การแจ้งเตือนภัย รวมทั้งระบบสำ�รองเพื่อการแจ้งเตือนภัยรองรับในภาวะเหตุฉุกเฉิน ตลอดจน
การปรับปรุงและบำ�รุงรักษาระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้สามารถแจ้งเตือนภัย และ
ดำ�เนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) การพัฒนาระเบียบปฏิบัติประจำ� เพื่อเตรียมความพร้อมสำ�หรับการแจ้ง
เตือนภัยล่วงหน้า
5) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมิน วิเคราะห์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการแจ้งเตือนภัย
6) การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจากช่องทางต่างๆ ของภาค
ราชการ รวมถึงการตอบสนองจากการแจ้งเตือนภัย เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
สายด่วนนิรภัย 1784
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การจัดทำ�และพัฒนาคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ
ระบบคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านสาธารณภัยของ

ประเทศ ซึ่งดำ�เนินการภายใต้กรอบแนวคิดการเป็นระบบกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลด้าน
สาธารณภัยระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ตามแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 กำ�หนดให้มีการพัฒนาคลังข้อมูลสาธารณภัย
แห่งชาติ โดยเน้นการจัดทำ�ระบบมาตรฐานกลางด้านฐานข้อมูลและสารสนเทศ ซึ่งปัจจุบัน
ระบบคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติได้เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำ�นวน
14 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำ�นักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กรมการปกครอง กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำ�นัก
การระบายนำ�้ กรุงเทพมหานคร กรมทรัพยากรนำ�้ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนำ�้ และ
การเกษตร กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนำ�้ บาดาล กรมทรัพยากรธรณี กรมอุตุนิยม
วิทยา และสำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โดยมี
การเชื่อมโยงข้อมูลในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่
1) ฐานข้อมูล (Database) ผ่านระบบ Web Service
2) ข้อมูลที่จัดเก็บเป็น Microsoft Access
3) ข้อมูลที่จัดเก็บเป็น Microsoft Excel
4) RSS Feed
ปัจจุบันระบบคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติมีข้อมูลมากกว่า 250 ชุดข้อมูล
เพื่อใช้ในการจัดการสาธารณภัยทั้งในช่วงก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย
รวมถึงเป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัยของประชาชนทั่วไป
โดยสามารถเข้าใช้ประโยชน์จากระบบคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติได้จาก 2 ช่องทางหลัก
ได้แก่ Disaster Data Warehouse Web Portal และ Mobile Application ซึ่งปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์จากระบบคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติใน 3 มิติหลัก
ดังนี้
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มิติที่ 1 ด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสาธารณภัย
เจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้งานข้อมูลได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1. ระบบเว็บท่าสาธารณภัย (Web Portal) โดยเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์
ในการสืบค้นข้อมูลสาธารณภัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากระบบคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ
ได้ที่ http://portal.disaster.go.th (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 การใช้บริการข้อมูลข่าวสารสาธารณภัยผ่าน Web Portal
2. ระบบบริการข้อมูล (Web Services) เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุน
การให้บริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศสาธารณภัย และข้อมูล
ภูมิสารสนเทศสาธารณภัย โดยผู้ที่ต้องการใช้บริการต้องลงทะเบียนก่อนเข้าใช้งานระบบ

ภาพที่ 2 ภาพรวมข้อมูลที่ ให้บริการผ่านระบบ Web Services คลังข้อมูลสาธารณภัย
สายด่วนนิรภัย 1784
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ข้อมูลที่ให้บริการเป็นข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านสาธารณภัยและข้อมูลอ้างอิงจากระบบ War Room ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Digital File ประกอบด้วย กลุ่มข้อมูลและประเภทข้อมูลมากกว่า 250 ชุดข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย รวมถึงประชาชนทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ดังกล่าวได้

มิติที่ 2 ด้านระบบบัญชาการเหตุการณ์สาธารณภัย			
ในห้องบัญชาการสาธารณภัย (War Room)
เป็นระบบที่ใช้เพื่อการสั่งการ ควบคุม และประสานความร่วมมือหน่วยงาน
ในการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินจากสาธารณภัย โดยการนำ�ข้อมูลและจัดมุมมอง
การนำ�เสนอ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเตรียมความพร้อมรับมือ ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาสาธารณภัย โดยระบบวิเคราะห์และประมวลสารสนเทศจะทำ�การเชื่อมโยง
ข้อมูลจากระบบ Business Intelligence (BI) ประกอบด้วย ข้อมูลเชิงสถิติที่แบ่งตามมิติ
การวิเคราะห์ในแต่ละประเภทภัย ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่นำ�มาเสนอผ่านระบบ GIS เช่น
อุทกภัย ภัยแล้ง และอุบัติเหตุทางถนน เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำ�มาจัดรูปแบบการนำ�
เสนอในรูปของ Dashboard เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารหรือผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 การใช้ระบบ War Room ระบบคลังข้อมูลสาธารณภัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
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มิติที่ 3 ด้านระบบ Mobile Application “DPM Reporter”
เป็นการรายงานข่าวสารด้านสาธารณภัย การแจ้งเตือนเหตุด่วนสาธารณภัยประจำ�วัน
รวมถึงองค์ความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัย โดยการใช้งาน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ใช้งาน
2 กลุ่มหลัก ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย โดยสามารถรายงานข้อมูล
สาธารณภัยผ่านระบบ Application “DPM Reporter” ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งเข้าสู่
ระบบคลังข้อมูลสาธารณภัยทันที ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
สาธารณภัยสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีการแจ้งเหตุได้โดยตรง ทั้งจากระบบ Web
Application และ Mobile Application และกลุ่มประชาชนทั่วไปสามารถติดตามข้อมูล
ข่าวสารและสรุปข้อมูลสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (อ้างอิงตามค่าพิกัด) รวมถึงสืบค้นข้อมูล
หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมเส้นทางที่ตั้ง นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถแจ้ง
ข่าวสารด้านสาธารณภัย และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัยผ่าน Social Media
(ภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 Mobile Application รายงานข้อมูลสาธารณภัย “DPM Reportter”
สายด่วนนิรภัย 1784
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การฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาแหล่งนำ�้ 				
เพื่อป้องกันและแก้ ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
ความเป็นมา

นำ�้ เป็นปัจจัยสำ�คัญต่อการดำ�รงชีวิต ทั้งการอุปโภคบริโภค การประกอบ

อาชีพ สุขภาพอนามัย ซึ่งในอดีตถึงปัจจุบันประเทศไทยมักประสบปัญหาภัยพิบัติเกี่ยวกับ
นำ�้ ซำ�้ ซากเป็นประจำ�ทุกปี ทั้งนำ�้ ท่วม นำ�้ แล้ง และคุณภาพนำ�้ จึงจำ�เป็นที่ต้องเตรียมความพร้อม
เพื่อบรรเทาหรือแก้ ไขปัญหา เพื่อลดผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 		
รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ให้ความสำ�คัญกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนำ�้ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำ�หนดนโยบายและ
การบริหารจัดการทรัพยากรนำ�้ เพื่อทำ�หน้าที่กำ�หนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรนำ�้
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และคุณภาพนำ�้ รวมถึงจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรนำ�้ ของประเทศ แผนปฏิบัติการในระดับลุ่มนำ�้ ทั้งระยะเร่งด่วน
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยเน้นการแก้ไขปัญหาเป็นระบบลุ่มนำ�้ และกระบวนการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนำ�้ (พ.ศ.2558 - 2569) และให้ปรับปรุงโครงสร้าง
คณะกรรมการทรัพยากรนำ�้ แห่งชาติ (กนช.) ทำ�หน้าที่ผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรนำ�้ เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรนำ�้ ของประเทศ
เป็นไปอย่างมีเอกภาพ และบูรณาการสอดคล้องสัมพันธ์กันทั้งระดับประเทศและระดับ
ลุ่มนำ�้ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนำ�้ พ.ศ.2558 - 2569 ประกอบด้วย

6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การจัดการนำ�้ อุปโภคบริโภค
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงของนำ�้ ภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม)
3. ยุทธศาสตร์การจัดการนำ�้ ท่วมและอุทกภัย
4. ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพนำ�้
5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นนำ�้ ที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลาย
ของดิน
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
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การบริหารจัดการนำ�้ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนำ�้
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ดำ�เนิน
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรนำ�้ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
ในพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ประสบภัยซำ�้ ซาก ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ.2550 ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา) ข้อ 6.8
แก้ ไขปัญหานำ�้ ท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมในบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นที่ และปัญหา
ขาดแคลนนำ�้ ในบางพื้นที่และบางฤดูกาล โดยรัฐบาลจะเร่งดำ�เนินการจัดสร้างแหล่งนำ�้

ขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกให้มากที่สุด และข้อ 9.4 ให้มีแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรนำ�้ ของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณ
ร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้บูรณาการ
การบริหารจัดการทรัพยากรนำ�้ ตามแผนยุทธ์ศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนำ�้ โดยการ
ขุดลอก ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งนำ�้ ธรรมชาติขนาดเล็กที่ตื้นเขินให้สามารถกักเก็บนำ�้
ไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนนำ�้ และเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของนำ�้ ในช่วงการเกิดอุทกภัยหรือ
นำ										
�้ ไหลหลาก ครอบคลุมใน 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงของนำ�้ ภาคการผลิต (เกษตรและ

อุตสาหกรรม)

									
กลยุทธ์   : พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งนำ�้ ในพื้นที่เกษตรนำ�้ ฝน ฯลฯ 			
กิจกรรม : โครงการฟื้นฟู บูรณะแหล่งนำ�้ เดิม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย ซึ่งเป็นการฟื้นฟู บูรณะ พัฒนาแหล่งนำ�้ ขนาดเล็กในการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและอุทกภัย โดยการขุดลอก ปรับปรุงแหล่งนำ�้ ธรรมชาติที่ตื้นเขินในพื้นที่ประสบ
ภัยแล้ง เช่น หนองนำ�้ บึง อ่างเก็บนำ�้ สระเก็บนำ�้ แก้มลิง เป็นต้น เพื่อกักเก็บนำ�้ ไว้ใช้
ในฤดูแล้ง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่กักเก็บนำ�้ ในฤดูนำ�้ หลาก เพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย

										
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการนำ�้ ท่วมและอุทกภัย 				
การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนำ�้ ผันนำ�้ และพื้นที่รับนำ�้ นอง
โครงการป้องกันและลดผลกระทบจากนำ�้ ท่วม นำ�้ ป่าไหลหลากและ
โคลนถล่ม โดยใช้โครงสร้าง ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของนำ�้ มุ่งเน้นการป้องกัน
เฉพาะที่ เช่น แนวคันดินป้องกันนำ�้ ท่วม การป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง บ่อดักตะกอน
การพัฒนา และปรับปรุงลำ�นำ�้ คู คลอง แม่นำ�้ ลำ�ห้วย เป็นต้น เพื่อควบคุมความเร็วและ
ทิศทางการไหลของนำ�้ รวมถึงเก็บกักนำ�้ ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
กลยุทธ์   :
กิจกรรม :
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กรอบแนวทางการขับเคลื่ อนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรนำ�้ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
นโยบาย
รัฐบาล

ครม.

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

กนช.

ก.น.จ.

แผนปฏิบัติการ
หน่วยงานตามภารกิจ
แผน
ยุทธศาสตร์
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรนำ�้

แผนยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการและพัฒนา
ลุ่มนำ�้ แบบบูรณาการ
แผนความต้องการ
ของท้องถิ่น/ประชาชน

คณะ
กรรมการ
ลุ่มนำ�้

แผนพัฒนา
จังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด
(ก.บ.จ.)

ทบทวนแผนฯ ในแต่ละปี

สงป.
นำ�แผนไปปฏิบัติขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.จังหวัด
3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ติดตามและประเมินผล

หมายเหตุ : คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)

้
ขั้นตอนการคัดเลือกพื้นที่ดำ�เนินโครงการฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาแหล่งนำ�้
1. การตรวจสอบความต้องการของท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ โดยคำ�นึงถึง

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำ�เนินโครงการ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาดำ�เนินการ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งและ
ลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการดำ�เนินโครงการ ซึ่งต้องมีวงเงินค่าก่อสร้างไม่น้อยกว่า
1 ล้านบาทต่อโครงการ
2. การตรวจสอบความพร้อมด้านสถานที่ดำ�เนินการ โดยต้องเป็นโครงการที่อยู่
ในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง อุทกภัย นำ�้ ป่าไหลหลากและโคลนถล่ม ไม่มีปัญหาด้านกรรมสิทธิ์ที่ดิน
รวมถึงไม่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานฯ เขตป่าไม้ พื้นที่อนุรักษ์ และโบราณสถานต่างๆ
3. การตรวจสอบความซำ�้ ซ้อนของหน่วยดำ�เนินงาน โดยโครงการต้องบรรจุ
อยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการลุ่มนำ�้
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)
และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และเสนอขอรับการสนับสนุน
แผนงบประมาณโครงการและการปรับเปลี่ยนแผนงบประมาณโครงการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
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4. การตรวจสอบความสำ�คัญในการแก้ ไขปัญหา โดยจัดลำ�ดับความสำ�คัญ

ในการดำ�เนินโครงการตามสภาพความเสี่ยงภัยและความเดือดร้อนของประชาชน
ในพื้นที่ พร้อมกระจายการดำ�เนินโครงการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนและลดผลกระทบจากภัยแล้ง อุทกภัย นำ�้ ป่าไหลหลากและ
โคลนถล่มอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
5. การตรวจสอบการดำ�เนินงานด้านวิศวกรรม จัดทำ�แบบแปลนและประมาณ
ราคาค่าก่อสร้าง (ปร.4, ปร.5) ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
และอุทกศาสตร์และด้านวิศวกรรม มีวิศวกรรับรองความถูกต้อง ผ่านการอนุมัติของ
ผู้อำ�นวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่รับผิดชอบ ตามที่อธิบดี
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มอบอำ�นาจให้ปฏิบัติราชการแทน
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การพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ		
ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 มีวัตถุประสงค์

เพื่อให้องค์กรปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้ ได้มาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และสะท้อนให้เห็นถึง
ระดับการพัฒนาของส่วนราชการในระดับที่มีสัมฤทธิผล ดังนี้
มีกระบวนการ/ระบบที่มีประสิทธิภาพและทำ�อย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับกิจกรรม
n

ในหัวข้อที่ประเมิน (Approach)
n

มีกระบวนการ/ระบบเป็นที่ยอมรับ และมีบทบาทสนับสนุนกระบวนการ/กิจกรรม

(Deployment)
n

องค์การมีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบของกิจกรรม และมี

การปรับปรุงกระบวนการ/ระบบให้ดีขึ้น (Learning)

กระบวนการ/ระบบเกี่ยวกับกิจกรรมสอดรับและสนับสนุนกิจกรรมระดับสำ�คัญ
ขององค์การ ที่ระบุไว้ในภารกิจและยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการ (Integration)
n

แนวคิดหลักที่ ใช้ ในการกำ�หนดเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 มี 5 ประการ ดังนี้
1. ความเป็นระบบ (Systematic) คือ ความเป็นระบบของกระบวนการต่างๆ

ทำ�ให้ส่วนราชการสามารถดำ�เนินการได้อย่างชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกันทั้งองค์การ
2. ความยั่งยืน (Sustainable) คือ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการทำ�งาน
มุ่งเน้นการนำ�กระบวนการที่กำ�หนดไว้อย่างเป็นระบบไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน
3. การวัดผลได้ (Measurable) คือ การกำ�หนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการควบคุม
ติดตาม และประเมินผลการดำ�เนินการของส่วนราชการ รวมทั้งใช้ในการศึกษาเทียบเคียง
(Benchmark) เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
4. การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) คือ การดำ�เนินการ
เพื่อตอบสนองต่อปัจจัยแวดล้อม ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น
หลังจากมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลง โดยสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
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5. นวัตกรรม (Innovation) คือ การเปลี่ยนแปลงที่มีความสำ�คัญต่อการปรับปรุง
บริการ กระบวนการ และการปฏิบัติการ รวมถึงการสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2
อาศัยค่านิยมหลัก : (Core Values) 11 ประการ ดังนี้
1. การนำ�องค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ ผู้บริหารของส่วนราชการมีบทบาทสำ�คัญในการ

ขับเคลื่อนให้องค์การประสบความสำ�เร็จ โดยต้องให้ความสำ�คัญในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1) การกำ�หนดทิศทาง ค่านิยมองค์กรต้องให้ความสำ�คัญกับความคาดหวัง
และความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2) การวางแผนยุทธศาสตร์ ระบบงาน และวิธีการต่างๆ เพื่อให้บรรลุผล
การดำ�เนินงานและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรม การนำ�ความรู้และขีดความสามารถ
มาใช้ในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
3) การกำ�หนดให้มีระบบการติดตามและทบทวนผลการดำ�เนินงาน
4) การส่งเสริมให้มีการกำ�กับดูแลที่ดีและการเสริมสร้างจริยธรรมในผู้บริหาร
ระดับสูง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
5) การสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทำ�ให้ส่วน
ราชการประสบความสำ�เร็จ มีการพัฒนาและเรียนรู้ มีนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์
6) การมีส่วนร่วมในการวางแผน การสื่อสาร การสอนงาน การพัฒนาผู้นำ�
ในอนาคต การยกย่องชมเชยบุคลากร และการเป็นแบบอย่างที่ดี
2. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน มุ่งเน้น
ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน การสร้างความพึงพอใจและให้ความสำ�คัญกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่การเข้าถึงบริการ คุณภาพของการให้บริการ การลด
ข้อผิดพลาดในการให้บริการ การลดข้อร้องเรียนและข้อผิดพลาด และการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. การเรียนรู้ขององค์การและระดับบุคลากร ส่วนราชการต้องมีแนวทางที่ปฏิบัติ
ในการส่งเสริมการเรียนรู้ขององค์การและบุคคล การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับบุคลากร ทำ�ให้บุคลากรมีความพึงพอใจและมีทักษะที่หลากหลาย
มากขึ้น เกิดการเรียนรู้ข้ามหน่วยงานและการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์การ
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4. การให้ความสำ�คัญกับบุคลากรและเครือข่าย หมายถึง การมีความมุ่งมั่นที่จะ

ทำ�ให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการพัฒนาและมีความผาสุก ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติงาน
ที่มีความยืดหยุ่นและมีผลการดำ�เนินการที่ดี สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรที่มี
ความแตกต่างกันในด้านสถานที่ทำ�งานและชีวิตครอบครัว ส่วนราชการต้องสร้างความ
ร่วมมือภายในและภายนอกส่วนราชการที่ดี จะก่อให้เกิดการพัฒนาต่อเป้าประสงค์ระยะยาว
ซึ่งเป็นพื้นฐานสำ�คัญของการพัฒนาและปรับปรุงส่วนราชการ ดังนั้น ควรคำ�นึงถึงความ
ต้องการที่นำ�ไปสู่ความสำ�เร็จร่วมกัน โดยกำ�หนดให้มีการสื่อสารอย่างสมำ่ �เสมอ มีแนวทาง
ในการประเมินความก้าวหน้า และการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะที่เปลี่ยนแปลง
5. ความสามารถในการปรับตัว องค์การต้องมีความสามารถในการปรับตัว เพื่อให้
ประสบผลสำ�เร็จภายใต้ภาวะการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันตลอดเวลา ควรต้องมีการ
ตอบสนองที่รวดเร็วยิ่งขึ้น มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนตามความต้องการ สิ่งสำ�คัญ คือ
การส่งมอบการให้บริการ การสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว
6. การมุ่งเน้นอนาคต ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันส่วนราชการต้องมีความเข้าใจ
ปัจจัยต่างๆ ทั้งในระยะสั้น ระยะยาวที่มีผลกระทบต่อการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ
ส่วนราชการ เพื่อให้ประสบความสำ�เร็จต้องมีแนวคิดในการมุ่งเน้นอนาคต มุ่งมั่นที่จะ
สร้างพันธะระยะยาวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้รับบริการ บุคลากร ผู้ส่งมอบบริการ
สาธารณชน เครือข่าย และชุมชนของส่วนราชการ
7. การสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีความสำ�คัญ
ต่อการปรับปรุงบริการ กระบวนการ และการปฏิบัติของส่วนราชการ นวัตกรรมไม่เพียง
จำ�กัดอยู่ในขอบเขตของการวิจัยและพัฒนาเท่านั้น แต่นวัตกรรมมีความสำ�คัญต่อการ
ดำ�เนินการในทุกแง่มุมของกระบวนการ ผู้บริหารของส่วนราชการจึงควรชี้นำ�และจัดการ
ให้นวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการเรียนรู้ โดยบูรณาการการพัฒนานวัตกรรม
ไว้เป็นส่วนหนึ่งของการทำ�งานประจำ�
8. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง เป็นการวัดและการวิเคราะห์ผลการดำ�เนินการ
ซึ่งมีความสำ�คัญต่อส่วนราชการ การวัดผลควรมาจากความจำ�เป็นและยุทธศาสตร์หลัก
ของส่วนราชการ รวมทั้งควรให้ข้อมูลสารสนเทศที่สำ�คัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับกระบวนการ
ผลผลิตและผลลัพธ์ที่สำ�คัญ
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n

การจัดการผลการดำ�เนินการของส่วนราชการต้องใช้ข้อมูลและสารสนเทศ

หลายประเภท ซึ่งควรครอบคลุมผลการดำ�เนินการด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลผลิต กระบวนการ และผลการดำ�เนินการเทียบกับคู่เทียบ รวมถึงผลการดำ�เนินการ
ของผู้ส่งมอบ บุคลากร ตลอดจนธรรมาภิบาลและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
การวิเคราะห์ หมายถึง การสกัดสาระสำ�คัญของข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การประเมินผลการตัดสินใจ และการปรับปรุงในการวิเคราะห์ส่วนราชการจำ�เป็นต้องใช้
ข้อมูล เพื่อบ่งบอกถึงแนวโน้ม การคาดการณ์ และความเป็นเหตุเป็นผลกัน การวิเคราะห์
จะสนับสนุนจุดมุ่งหมายหลายๆ ประการ เช่น การวางแผน การทบทวน ผลการดำ�เนินการ
โดยรวม การปรับปรุงการปฏิบัติการ การจัดการการเปลี่ยนแปลง และการเปรียบเทียบ
ผลการดำ�เนินการกับคู่เทียบ เป็นต้น
การปรับปรุงผลการดำ�เนินการและการจัดการการเปลี่ยนแปลง ส่วนราชการ
ควรให้ความสำ�คัญกับการเลือกและใช้ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงปัจจัยต่างๆ ที่นำ�ไปสู่การปรับปรุง
ผลการดำ�เนินการในทุกด้าน กลุ่มตัวชี้วัดที่เชื่อมโยงกับความต้องการของผู้รับบริการและ
ผลการดำ�เนินการของส่วนราชการจะเป็นพื้นฐานที่เด่นชัดในการทำ�ให้กระบวนการ
ทั้งหมดสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับเป้าประสงค์ขององค์การ
9. ความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้บริหารของส่วนราชการควรให้ความสำ�คัญต่อ
จริยธรรม ความรับผิดชอบที่มีต่อสาธารณะและการพิจารณาต่อความผาสุกของสังคมและ
ประโยชน์สุขของสังคม ผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการมุ่งเน้นจริยธรรม และการ
คำ�นึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของสาธารณะ และการคำ�นึงถึงความผาสุกและ
ประโยชน์สุขของสังคม หมายถึงการเป็นผู้นำ�และการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจสังคมและ
สภาพแวดล้อม ภายใต้ขอบข่ายที่ส่วนราชการกำ�หนด ครอบคลุมถึงข้อจำ�กัดด้านทรัพยากร
ของส่วนราชการ การสนับสนุนและการเป็นผู้นำ� การเป็นต้นแบบในประเด็นที่สำ�คัญต่อสังคม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเครือข่าย และประชาชน
10. การมุ่งเน้นผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า การวัดผลการดำ�เนินการของส่วน
ราชการจำ�เป็นต้องมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่สำ�คัญ ผลลัพธ์ดังกล่าวควรใช้เพื่อสร้างคุณค่าและรักษา
ความสมดุลของคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนเสียที่สำ�คัญ ได้แก่ ผู้รับบริการ บุคลากร ผู้กำ�หนด
นโยบาย ผู้ส่งมอบ สาธารณะ และชุมชน จากการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่สำ�คัญเหล่านี้ ทำ�ให้ส่วนราชการสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ดังนั้น ในยุทธศาสตร์
ควรระบุความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน การใช้ตัวชี้วัดผลการดำ�เนินการ
แบบนำ�และแบบตาม (Leading & Lagging) ร่วมกันอย่างสมดุล เป็นวิธีการที่มีประสิทธิผล
ในการลำ�ดับความสำ�คัญทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของส่วนราชการ
n

n
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11. มุมมองในเชิงระบบ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มุมมองเชิงระบบ

ในการบริหารส่วนราชการ และกระบวนการที่สำ�คัญ เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ คือ ผลการ
ดำ�เนินการที่เป็นเลิศ เกณฑ์ทั้ง 7 หมวดและค่านิยมหลัก เป็นกรอบในการสร้างระบบ
และการบูรณาการกลไกของระบบเข้าด้วยกัน
กล่าวโดยสรุป แนวคิดหลักของการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ฉบับที่ 2 ให้ความสำ�คัญกับการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นให้การนำ�ส่วนราชการเป็นไปอย่างมี
วิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความสำ�คัญกับประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ควบคู่กับการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้ปรับตัวเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ส่งเสริมให้บุคลากรและเครือข่ายมีการพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มและ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล
สารสนเทศอย่างแท้จริง และทำ�งานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นสำ�คัญ ซึ่งได้ยึดการปฏิบัติ
ตามค่านิยมหลัก : (Core Values) 11 ประการ

หลักคิด : 11 Core Values
Systems
Perspective
มองเชิงระบบ

Focus on
Future
เน้นอนาคต
Social
Responsibility
รับผิดชอบ
สังคม

Agility
คล่องตัว 6

11

Visionary
Leadership
5 Future
นำ�อย่างมีวิสัยทัศน์

Strategic Leadership

Lead the Organization

Result
Customer
Org. & Personal
Creating
Driven
Learning 7
10
4 เน้นผลลัValue
1
พธ์
Excellence
องค์กรเรียนรู้
สร้างคุณค่า
Valuing
Employees 3
& Partner
ให้ความสำ�คัญ
พนักงานเครือข่าย

2

Managing
For 8
Innovation
เน้นนวัตกรรม

Execution Excellence

Management
By Fact 9
ตัดสินใจ
ด้วยข้อเท็จจริง
Organizational Learning

Manage the Organization Improve the Organization
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กลุ่มตำ�แหน่ง

กลุ่มที่ 1

: เจ้าพนักงานธุรการ, เจ้าพนักงาน
พัสดุ 		
กลุ่มที่ 2 : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 	
กลุ่มที่ 3 : เจ้าพนักงานสื่อสาร, เจ้าพนักงาน
              โสตทัศนศึกษา		
กลุ่มที่ 7 : นายช่างเครื่องกล, นายช่างโยธา,
นายช่างไฟฟ้า, เจ้าพนักงานเครื่อง
              คอมพิวเตอร์

ทั่วไป

สอบแข่งขัน

ขัน
ข่ง
บแ

ปฏิบัติงาน (O1)

ปวช. > 8 ปี  
ปวท. > 7 ปี
ปวส. > 6 ปี

ชำ�นาญงาน (O2)

O2 >  6 ปี

อาวุโส (O3)

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 1

กลุ่มตำ�แหน่ง

K3 >
O3 > 6 ปี

บริหาร

รองอธิบดี / รอง ผวจ.

ระดับต้น (S1)

การย้าย / แต่งตั้ง (เลื่อน) ภายในประเภทเดียวกัน
การย้าย / แต่งตั้ง ต่างประเภท

1.การดำ�รงตำ�แหน่งบริหารต้องผ่านการอบรม
หลักสูตร “นักบริหารระดับสูง” จาก ก.พ. หรือ
หลักสูตรที่ ก.พ. รับรอง 		
2.การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการไปดำ�รง
ตำ�แหน่งประเภทบริการระดับต้นจะพิจารณา
คัดเลือกจากผู้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการสำ�นัก
/กอง/ศูนย์ (อำ�นวยการสูง) ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ตามเกณฑ์กำ�หนด

M > 2 ปี

S1 > 1 ปี
หรือ S1+M > 3 ปี

ระดับสูง (S2)
อธิบดี / ผวจ.

ต้องพิจารณาถึงกรอบตำ�แหน่งและอัตราว่าง กฎระเบียบและหลักเกณฑ์  ก.พ.
รวมทั้งคุณสมบัติเฉพาะตำ�แหน่งและความรู้ความสามารถและ สมรรถนะ
ที่จำ�เป็นสำ�หรับตำ�แหน่งนั้น				
• การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำ�รงตำ�แหน่งประเภทอำ�นวยการระดับต้นหรือ
ระดับสูง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นต้นไป ต้องถือปฏิบัติตาม
หนังสือสำ�นักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 17 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
โดยต้องนำ�ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายมากำ�หนดเป็นคุณสมบัติ
ในการเข้าสู่ตำ�แหน่งดังกล่าวด้วย

• การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำ�รงตำ�แหน่งประเภทใด ระดับตำ�แหน่งใด

หมายเหตุ

- อำ�นวยการ			
- อำ�นวยการเฉพาะด้าน

อำ�นวยการ

ระดับต้น (M1)
ผอ.กอง / เทียบเท่า
หน.สนง.ปภ.จังหวัด

M1 + K3 > 4 ปี
หรือ M1 + 03 > 4 ปี
หรือ M1 > 1 ปี

หน.สนง.ปภ.
จังหวัด

: นักวิทยาศาสตร์, นักอุทกวิทยา, 	
              นักธรณีวิทยา
กลุ่มที่ 7 : วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรโยธา, 	
              วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร		
กลุ่มที่ 8 : นักสังคมสงเคราะห์

กลุ่มที่ 5

ี

1ป

3 ปี

>

ไม่กำ�หนดระยะเวลา

M1

: นักจัดการงานทั่วไป, นักวิเทศสัมพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักทรัพยากร
บุคคล, นิตกิ ร, นักวิชาการพัสดุ, นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์		
: นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน		
: นักวิชาการเผยแพร่, นักวิชาการ
โสตทัศนศึกษา

วิชาการ

ปฏิบัติการ (K1)

ป.ตรี  > 6 ปี
ป.โท   > 4 ปี        
ป.เอก > 2 ปี

ชำ�นาญการ (K2)

K2 > 4 ปี

ชำ�นาญการพิเศษ (K3)

K3 > 3 ปี

เชี่ยวชาญ (K4)

ระดับสูง (M2)
ผอ.สำ�นัก / กอง
ผอ.ศูนย์ฯ เขต

สายทางความก้าวหน้าของข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สอ
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292 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย

เลขที่
หนังสือออก

  มท 0603

มท 0610              ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี	               ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี

10              ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี		

มท 0612             ศูนย์ ปภ.เขต 3 ปราจีนบุรี		
มท 0613             ศูนย์ ปภ.เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ 	

12             ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี		

13

มท 0617 	
มท 0618

17             ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำ�แพงเพชร		

18

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก

มท 0616 	

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร		

16

มท 0615        ศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น

15             ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น

ศูนย์ ปภ.เขต 9 พิษณุโลก

ศูนย์ ปภ.เขต 8 กำ�แพงเพชร

ศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร 		

มท 0614              ศูนย์ ปภ.เขต 5 นครราชสีมา

14               ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ 	

มท 0611               ศูนย์ ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรี 	

11

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี 	

ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 9 พิษณุโลก

ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 8 กำ�แพงเพชร

ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร 	

ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น

ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 5 นครราชสีมา

ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ 	

ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 3 ปราจีนบุรี

ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรี 	

ผอ.ทส.

ทส.

มท 0609               

9                  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			

ผอ.สส.

สส.

มท 0608     

8               กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย			

ผอ.มส.                                 

มส.                                       

มท 0607         

ผอ.บถ.                              

7                 กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย			

6

ผอ.นส.

บถ.                                        

มท 0606                 

นส.

มท 0605                   

กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน			

ผอ.กค.                           	

5                    กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		

กค. 		

หมายเหตุ

ลปภ.                                    
ลำ�ดับที่ 1 - 27                                             
เป็นส่วนราชการ                                               
ผอ.กม.                               
ตามกฎหมาย                                              
ผอ.กจ.                        	
ว่าด้วยการแบ่ง                                           
ส่วนราชการ ฯ

ชื่อย่อผู้บริหาร

มท 0604              

- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มท. 0603 (ศปท.ปภ.)/...

กจ.                                                                            	

กม.                                        

สล.                                    

ชื่อย่อหน่วยงาน

กองคลัง					

4

  มท 0602             	

กองการเจ้าหน้าที่				

3

สำ�นักงานเลขานุการกรม 				  มท 0601                 	

ชื่อหน่วยงาน

2                 กองกฎหมาย					

1

ลำ�ดับ

เลขที่หนังสือและอักษรย่อของหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th
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ตส.		

มท 0625         
มท 0626
มท 0627
มท 0628                ศูนย์ ปภ.เขต 13 อุบลราชธานี 	
มท 0629            ศูนย์ ปภ.เขต 14 อุดรธานี		
มท 0630               ศูนย์ ปภ.เขต 15 เชียงราย		
มท 0631            ศูนย์ ปภ.เขต 16 ชัยนาท 		

25                   กลุ่มตรวจสอบภายใน				

26                 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 				

27   ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ		

28               ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี

29                  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี		

30              ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย		

31

ศปต.		

มท 0637
มท 0638
มท 0639

37           กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม				

38           ศูนย์ประสานราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ	 	

39

สำ�นักตรวจราชการกรม

	 คจ.		

มท 0636

กองโรงงานเครื่องจักรกล				

36

ผต.

	 รจ.		

ผพ.		

มท 0635

35            กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์			

สว.		

หน.ผต.

ผช.ศปต.  

หน.คจ.

ผอ.รจ.

ผอ.ผพ.

ผอ.สว.

ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 18 ภูเก็ต

มท 0634       

ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 17 จันทบุรี  

มท 0633              ศูนย์ ปภ.เขต 18 ภูเก็ต

ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 16 ชัยนาท       

ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 15 เชียงราย

ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 14 อุดรธานี      

ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 13 อุบลราชธานี

ผอ.ศภช.

ผอ.พบ.                               

ผอ.ตส.

มท 0632            ศูนย์ ปภ.เขต 17 จันทบุรี          	

ศภช.		

34               สำ�นักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

33

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต		

32             ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี		

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท		

สช.		

มท 0623                   

23                 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

24                    สำ�นักช่วยเหลือผู้ประสบภัย				 มท 0624                 
	 พบ. 		

ผอ.สพบ.                            

สพบ. 		

มท 0622              

22                  ศูนย์อำ�นวยการบรรเทาสาธารณภัย 			

ผอ.สช.                                   

ผอ.ศอ.

ศอ. 		

มท 0621

ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา		

หมายเหตุ

ลำ�ดับที่ 28 - 39
เป็ น หน่ ว ยงาน                                  
ที่มิได้จัดตั้งตาม                          
กฎหมายว่าด้วย
ก า ร แ บ่ ง ส่ ว น
ราชการฯ

ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 11 สุราษฎร์ธานี                    
			
ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา    
			

ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำ�ปาง     

ชื่อย่อผู้บริหาร

21                   ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา		

มท 0620           ศูนย์ ปภ.เขต 11 สุราษฎร์ธานี

ชื่อย่อหน่วยงาน

20                ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี

เลขที่
หนังสือออก
มท 0619               ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำ�ปาง		

ชื่อหน่วยงาน

19                  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำ�ปาง		

ลำ�ดับ

ฐานในการคำ�นวณและช่วงเงินเดือนสำ�หรับการเลื่อนเงินเดือน
ในแต่ละประเภทและระดับตำ�แหน่งตามกฎ ก.พ.
ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
สำ�หรับการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 2560
(แนบท้ายหนังสือสำ�นักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558)
ประเภท
ตำ�แหน่ง

บริหาร
อำ�นวยการ

ระดับ
สูง
ต้น
สูง
ต้น

ทรงคุณวุฒิ

วิชาการ

เชี่ยวชาญ
ชำ�นาญการ       
พิเศษ
ชำ�นาญการ
ปฏิบัติการ
ทักษะพิเศษ

ทั่วไป

อาวุโส

ชำ�นาญงาน
ปฏิบัติงาน

ช่วงเงินเดือน
69,920
29,980
62,740     
24,400
52,330
24,400      
43,090
19,860
60,840    
29,980      
60,670
29,980
50,330      
24,400      
40,280      
19,860
29,340      

13,160

20,710
7,140      
58,640
48,220
35,130
15,410      
32,020      
1 5,410      
24,480      
10,190      
14,870      
4,870

-   76,800
-   69,910
-    74,320
-         62,730
-   70,360
-   52,320
-   59,500
-     43,080
-   76,800
-   60,830
-    74,320
-     60,660
-   69,040
-   50,320      
-    58,390      
-     40,270      
-   43,600
-   29,330
-   26,900      
-      20,700
-   69,040
-   58,630
-    54,820      
-      35,120
-    41,620
-     32,010
-   38,750
-   24,470      
-    21,010
- 14,860

ฐานในการคำ�นวณ

ระดับ

อัตรา

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                     

*สำ�หรับผู้ดำ�รงตำ�แหน่งในสายงานที่กำ�หนดไว้ ในมาตรฐานกำ�หนดตำ�แหน่งให้ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง
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กระทรวงมหาดไทย

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

ฐานในการคำ�นวณและช่วงเงินเดือนสำ�หรับการเลื่อนเงินเดือน
ในแต่ละประเภทและระดับตำ�แหน่งตามกฎ ก.พ.
ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
สำ�หรับการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2560
				
(แนบท้ายหนังสือสำ�นักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558)
ประเภท
ตำ�แหน่ง

ระดับ
สูง

บริหาร

ต้น
สูง

อำ�นวยการ

ต้น

ทรงคุณวุฒิ

วิชาการ

เชี่ยวชาญ
ชำ�นาญการ       
พิเศษ
ชำ�นาญการ
ปฏิบัติการ
ทักษะพิเศษ
อาวุโส

ทั่วไป

ชำ�นาญงาน
ปฏิบัติงาน

ฐานในการคำ�นวณ

ช่วงเงินเดือน
69,920
29,980
62,740
24,400      
52,330
24,400      
43,090      
19,860
60,840
29,980      
60,670
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

ระดับ

-   76,800               
-   69,910                        
-    74,320               
-         62,730      
-   70,360      
-   52,320      
-   59,500      
-     43,080       
-   76,800    
-   60,830
-    74,320      
-     60,660
-   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

อัตรา

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                     

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

*สำ�หรับผู้ดำ�รงตำ�แหน่งในสายงานที่กำ�หนดไว้ ในมาตรฐานกำ�หนดตำ�แหน่งให้ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง
สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

295

หมายเลขโทรศัพท์สำ�หรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

191

199

เหตุด่วนเหตุร้าย

1195

1155

ตำ�รวจท่องเที่ยว

หน่วยกู้ชีพวชิรพยาบาล

1586

1199

1784

1543

1192

สายด่วนกรมทางหลวง กรมเจ้าท่า-เหตุด่วนทางนำ�้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปราบปราม

1197

ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับแจ้งรถหาย - ถูกขโมย

192

1137
1584
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์จราจรอุบัติเหตุ จส.100 ศูนย์คุ้มครองผู้ โดยสารสาธารณะ

1691

1543

แจ้งอุบัติเหตุ

1197

ข้อมูลจราจร

1554

แจ้งไฟไหม้ - ดับเพลิง

สอบถามเส้นทาง (ทางด่วน)

1130

1154

หน่วยแพทย์กู้ชีพ

1129

1125

1669

หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน

1193

ตำ�รวจทางหลวง

1677

ร่วมด้วยช่วยกัน

1662

การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค

สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

ปฏิทิน 2560 / CALENDAR 2017
1 มกราคม - January
SUN MON TUE WED THU FRI SAT

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

4
11 5 6
18 12 13
25 19 20
26 27

3
10
17
24
31

4
11
18
25

6
13
20
27

3
10
17
24
31

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

6 มิถุนายน - June
5
12
19
26

4
11
18
25

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

6
13 4 5
20 11 12
27 18 19
25 26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

9 กันยายน - September

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

2
9
16
23
30

7
14
21
28

1
8
15
22
29

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

5
12 3 4
19 10 11
26 17 18
24 25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

11 พฤศจิกายน - November 12 ธันวาคม - December

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

2
9
16
23
30

3
10
17
24

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

1
1
8 6 7 8
15 13 14 15
22 20 21 22
29 27 28 29

10 ตุลาคม - October
1
8
15
22
29

2
9
16
23

8 สิงหาคม - August

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

3
10
17
24
31

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

1
7 8
14 15
21 22
28

1
1 2
8 7 8 9
15 14 15 16
22 21 22 23
29 28 29 30

7 กรกฎาคม - July
2
9
16
23
30

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

5 พฤษภาคม - May

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

3
10
17
24

3 มีนาคม - March

7
14 5 6
21 12 13
28 19 20
26 27

4 เมษายน - April
2
9
16
23
30

2 กุมภาพันธ์ - February

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

7
14 5 6
21 12 13
28 19 20
26 27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

4
11 3 4
18 10 11
25 17 18
24 25
31

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

ปฏิทิน 2561 / CALENDAR 2018
1 มกราคม - January
SUN MON TUE WED THU FRI SAT

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

3
10
17
24
31

4
11
18
25

3
10 4 5
17 11 12
24 18 19
25 26

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

5
12
19
26

7
14
21
28

2
9
16
23
30

7
14
21
28

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

6 มิถุนายน - June
4
11
18
25

3
10
17
24
31

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

5
12 3 4
19 10 11
26 17 18
24 25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

9 กันยายน - September

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

1
8
15
22
29

6
13
20
27

1
8
15
22
29

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

4
11 2
18 9
25 16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

11 พฤศจิกายน - November 12 ธันวาคม - December

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

2
9
16
23
30

2
9
16
23

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

7
14 5 6
21 12 13
28 19 20
26 27

10 ตุลาคม - October
1
8
15
22
29

1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28

8 สิงหาคม - August

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

2
9
16
23
30

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

7
14 6 7
21 13 14
28 20 21
27 28

7 กรกฎาคม - July
1
8
15
22
29

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

5 พฤษภาคม - May

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

2
9
16
23
30

3 มีนาคม - March

6
13 4 5
20 11 12
27 18 19
25 26

4 เมษายน - April
1
8
15
22
29

2 กุมภาพันธ์ - February

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

6
13 4 5
20 11 12
27 18 19
25 26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

3
10 2
17 9
24 16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

1

มกราคม 2560
อาทิตย์ - SUN

จันทร์ - MON

January 2017
อังคาร - TUE

พุธ - WED

1

2

3

4

8

9

10

11

15

16

17

18

22

23

24

25

29

30

31

1 วันขึ้นปีใหม่ 2 หยุดชดเชยวันสิ้นปี 3 หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ 14 วันเด็กแห่งชาติ

สายด่วนนิรภัย 1784

พฤหัส - THU

28 วันตรุษจีน

www.disaster.go.th

ศุกร์ - FRI

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

เสาร์ - SAT

5

6

7

12

13

14

19

20

21

26

27

28

Note

*วันหยุดสำ�คัญประจำ�ปี พ.ศ.2560 สามารถดูเพิ่มเติมจากประกาศของทางราชการ

2

กุมภาพันธ์ 2560
อาทิตย์ - SUN

จันทร์ - MON

February 2017
อังคาร - TUE

พุธ - WED

1
5

6

7

8

12

13

14

15

19

20

21

22

26

27

28

11 วันมาฆบูชา 13 หยุดชดเชยวันมาฆบูชา

สายด่วนนิรภัย 1784

พฤหัส - THU

www.disaster.go.th

ศุกร์ - FRI

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

เสาร์ - SAT

2

3

4

9

10

11

16

17

18

23

24

25

Note

*วันหยุดสำ�คัญประจำ�ปี พ.ศ.2560 สามารถดูเพิ่มเติมจากประกาศของทางราชการ

3

มีนาคม 2560
อาทิตย์ - SUN

จันทร์ - MON

March 2017
อังคาร - TUE

พุธ - WED

1
5

6

7

8

12

13

14

15

19

20

21

22

26

27

28

29

22 วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

สายด่วนนิรภัย 1784

พฤหัส - THU

www.disaster.go.th

ศุกร์ - FRI

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

เสาร์ - SAT

2

3

4

9

10

11

16

17

18

23

24

25

30

31

Note

*วันหยุดสำ�คัญประจำ�ปี พ.ศ.2560 สามารถดูเพิ่มเติมจากประกาศของทางราชการ

4

เมษายน 2560
อาทิตย์ - SUN

23

จันทร์ - MON

April 2017
อังคาร - TUE

พุธ - WED

2

3

4

5

9

10

11

12

16

17

18

19

24

25

26

30

1 วันข้าราชการพลเรือน 6 วันจักรี 13 - 14 - 15 วันสงกรานต์ 17 หยุดชดเชยวันสงกรานต์

สายด่วนนิรภัย 1784

พฤหัส - THU

www.disaster.go.th

ศุกร์ - FRI

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

เสาร์ - SAT

1
6

7

8

13

14

15

20

21

22

27

28

29

Note

*วันหยุดสำ�คัญประจำ�ปี พ.ศ.2560 สามารถดูเพิ่มเติมจากประกาศของทางราชการ

5

พฤษภาคม 2560
อาทิตย์ - SUN

จันทร์ - MON

May 2017
อังคาร - TUE

พุธ - WED

1

2

3

7

8

9

10

14

15

16

17

21

22

23

24

28

29

30

31

1 วันแรงงานแห่งชาติ 10 วันวิสาขบูชา 10 วันความปลอดภัยในการทำ�งานแห่งชาติ 12 วันพืชมงคล

สายด่วนนิรภัย 1784

พฤหัส - THU

www.disaster.go.th

ศุกร์ - FRI

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

เสาร์ - SAT

4

5

6

11

12

13

18

19

20

25

26

27

Note

*วันหยุดสำ�คัญประจำ�ปี พ.ศ.2560 สามารถดูเพิ่มเติมจากประกาศของทางราชการ

6

มิถุนายน 2560
อาทิตย์ - SUN

จันทร์ - MON

June 2017
อังคาร - TUE

พุธ - WED

4

5

6

7

11

12

13

14

18

19

20

21

25

26

27

28

สายด่วนนิรภัย 1784

พฤหัส - THU

www.disaster.go.th

ศุกร์ - FRI

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

เสาร์ - SAT

1

2

3

8

9

10

15

16

17

22

23

24

29

30

Note

*วันหยุดสำ�คัญประจำ�ปี พ.ศ.2560 สามารถดูเพิ่มเติมจากประกาศของทางราชการ

7

กรกฎาคม 2560
อาทิตย์ - SUN

23

จันทร์ - MON

July 2017
อังคาร - TUE

พุธ - WED

2

3

4

5

9

10

11

12

16

17

18

19

25

26

30

24

31

1 วันหยุดครึ่งปีธนาคาร 8 วันอาสาฬหบูชา 9 วันเข้าพรรษา 10 ชดเชยวันอาสาฬหบูชา 11 ชดเชยวันเข้าพรรษา

สายด่วนนิรภัย 1784

พฤหัส - THU

www.disaster.go.th

ศุกร์ - FRI

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

เสาร์ - SAT

1
6

7

8

13

14

15

20

21

22

27

28

29

Note

*วันหยุดสำ�คัญประจำ�ปี พ.ศ.2560 สามารถดูเพิ่มเติมจากประกาศของทางราชการ

8

สิงหาคม 2560
อาทิตย์ - SUN

จันทร์ - MON

August 2017
อังคาร - TUE

พุธ - WED

1

2

6

7

8

9

13

14

15

16

20

21

22

23

27

28

29

30

สายด่วนนิรภัย 1784

พฤหัส - THU

www.disaster.go.th

ศุกร์ - FRI

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

เสาร์ - SAT

3

4

5

10

11

12

17

18

19

24

25

26

Note

31
*วันหยุดสำ�คัญประจำ�ปี พ.ศ.2560 สามารถดูเพิ่มเติมจากประกาศของทางราชการ

9

กันยายน 2560
อาทิตย์ - SUN

5 วันสารทจีน

จันทร์ - MON

September 2017
อังคาร - TUE

พุธ - WED

3

4

5

6

10

11

12

13

17

18

19

20

24

25

26

27

สายด่วนนิรภัย 1784

พฤหัส - THU

www.disaster.go.th

ศุกร์ - FRI

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

เสาร์ - SAT

1

2

7

8

9

14

15

16

21

22

23

28

29

30

Note

*วันหยุดสำ�คัญประจำ�ปี พ.ศ.2560 สามารถดูเพิ่มเติมจากประกาศของทางราชการ

10

ตุลาคม 2560
อาทิตย์ - SUN

จันทร์ - MON

October 2017
อังคาร - TUE

พุธ - WED

1

2

3

4

8

9

10

11

15

16

17

18

22

23

24

25

29

30

31

3 วันสถาปนากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 วันออกพรรษา 13 วันจัดการภัยพิบัติของอาเซียน

สายด่วนนิรภัย 1784

พฤหัส - THU

www.disaster.go.th

ศุกร์ - FRI

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

เสาร์ - SAT

5

6

7

12

13

14

19

20

21

26

27

28

และวันลดภัยพิบัติสากล 23 วันปิยมหาราช

Note

*วันหยุดสำ�คัญประจำ�ปี พ.ศ.2560 สามารถดูเพิ่มเติมจากประกาศของทางราชการ

11

พฤศจิกายน 2560
อาทิตย์ - SUN

จันทร์ - MON

November 2017
อังคาร - TUE

พุธ - WED

1
5

6

7

8

12

13

14

15

19

20

21

22

26

27

28

29

3 วันลอยกระทง 19 วันโลกรำ�ลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

สายด่วนนิรภัย 1784

พฤหัส - THU

www.disaster.go.th

ศุกร์ - FRI

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

เสาร์ - SAT

2

3

4

9

10

11

16

17

18

23

24

25

Note

30
*วันหยุดสำ�คัญประจำ�ปี พ.ศ.2560 สามารถดูเพิ่มเติมจากประกาศของทางราชการ

12

ธันวาคม 2560
อาทิตย์ - SUN

24

จันทร์ - MON

December 2017
อังคาร - TUE

พุธ - WED

3

4

5

6

10

11

12

13

17

18

19

20

25

26

27

31

5 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
5 วันชาติ 5 วันพ่อแห่งชาติ 10 วันรัฐธรรมนูญ 11 ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ 25 วันคริสต์มาส

สายด่วนนิรภัย 1784

พฤหัส - THU

www.disaster.go.th

ศุกร์ - FRI

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

เสาร์ - SAT

1

2

7

8

9

14

15

16

21

22

23

28

29

30

26 วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ 31 วันสิ้นปี

Note

*วันหยุดสำ�คัญประจำ�ปี พ.ศ.2560 สามารถดูเพิ่มเติมจากประกาศของทางราชการ

ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย

สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย

สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
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