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1. การทบทวนบทบาท
ภารกิจภาพรวมของส่วนราชการ
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ตามพระราชบัญญัติป ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 11 กำหนดให้
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ ในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของประเทศ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
เพื่อให้หน่วยงานทุกระดับตั้งแต่ระดับประเทศถึงระดับท้องถิ่นใช้เป็นกรอบแนวทางในการบูรณาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ โดยการดำเนินงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครอบคลุม
บทบาทภารกิจใน ๓ ด้านหลัก ดังนี้
๑. หน่วยนโยบาย
ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย จัดทำแผนแม่บท พัฒนาระบบ กำหนดมาตรการและมาตรฐานกลาง
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๒. หน่วยอำนวยการ
ทำหน้าที่อำนวยการ กำกับ สั่งการ และประสานการปฏิบัติด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เพื่อให้การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๓. หน่วยปฏิบัติการ
มีหน่วยเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งมีความพร้อม
ด้านบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย โดยมีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต ๑๘ เขต สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขาใน ๑๖ จังหวัด ๓๐ สาขา เป็นหน่วยปฏิบัติในระดับพื้นที่
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบูรณาการและประสาน
การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ ซึ่งมีภารกิจครอบคลุมวงจรภัยพิบัติ
ทั้งการวางนโยบาย การกำหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาระบบเตือนภัย การส่งเสริม
การมีส่วนร่วมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การอำนวยการ
และประสานการปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย โดยดำเนินการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในการทำให้ประชาชนชาวไทย
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงประเทศไทยมีแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน
ในระดับ สากล ดังนั้น เพื่อ ให้ การรับ มือ กับสถานการณ์ภ ัยพิ บัติ ที่ม ีความถี่ และความรุนแรง จึงต้องมี
การเตรี ย มความพร้ อ มในด้ า นต่ า งๆ ในภาวะก่ อ นเกิ ด ภั ย ขณะเกิ ด ภั ย และหลั ง เกิ ด ภั ย ประกอบกั บ
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงในการบริหาร
ภาครัฐไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างภารกิจและอำนาจหน้าที่ ทำให้การทำงานด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยต้องดำเนินการในเชิงรุก นอกจากนี้ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ยัง เป็นตัวแทนของ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในระดับภูมิภาค โดยเป็นศูนย์เตรียมพร้อมอุปกรณ์และเครื่องจักรกล
ในการกู้ภัย การสร้างเครื อข่ายเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัย การเตรียมพร้อมประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
ในการรับมือสาธารณภัย รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่จะต้องบูรณาการหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ
ดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ เห็นชอบการจัดกลุ่มจังหวัดเป็น
๑๘ กลุ่มจังหวัด และกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จึงได้เสนอขอขยายเขตปฏิบ ัติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต จากเดิม ๑๒ ศูนย์เขต
เป็น ๑๘ ศูนย์เขต ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
เพิ่มเติมเป็นหน่วยงานภายใน ประกอบด้วย
๑) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๓ อุบลราชธานี
๒) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๔ อุดรธานี
๓) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๕ เชียงราย
๔) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๖ ชัยนาท
๕) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๗ จันทบุรี
๖) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๘ ภูเก็ต
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2551 รวมทั้ง อ.ก.พ. กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจึงได้มีคำสั่ง ที่ ๒๗๕/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ปรับปรุงโครงสร้าง
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต จากเดิม 12 ศูนย์ เป็น 18 ศูนย์ และให้ค งที่ตั้งศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเขตเดิม 12 ศูนย์ไว้ และจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 – 18
เป็น โครงสร้างภายใน ซึ่งได้จ ัดตั้งเป็น ระยะเวลานานพอสมควรแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติภ ารกิ จ
เชิงยุทธศาสตร์และเชิงปฏิบัติการของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานที่จะต้องปฏิบัติการในภูมิภาค สนับสนุนเชิงวิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล
ที่ทันสมัย ที่มีคุณลักษณะเฉพาะ และมีบุคลากรเชี่ยวชาญด้านการกู้ภัย ซึ่งต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้
ทางวิชาการเฉพาะด้าน ที่ต้องอาศัยทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของบุคลากรเพื่อสนับสนุน
หน่ว ยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อเตรียม ความพร้อมรับมือ และเผชิ ญภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ตลอดจนการฟื้นฟูบูรณะให้ฟื้นกลับคืน
โดยเร็ว
ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้การจัดการสาธารณภัย
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ ้น กรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ยมี เครื ่อ งมื อ อุ ป กรณ์ และเครื ่ อ งจั กรกล
ด้านสาธารณภัย ประจำอยู่ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ซึ่งพร้อมออกปฏิบัติการเผชิญเหตุ
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย ซึ่งกล่าวได้ว่า งานด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เป็นงานบริการภาครัฐที่ต้องดำเนินการให้ถึงประชาชนอย่างเร่งด่วนเพียงพอและทั่วถึงทุกพื้นที่
และจำเป็นต้องบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อดูแลทุกข์สุขของประชาชนอย่างใกล้ชิด
ซึ่งต้องดำเนินการโดยภาครัฐ ไม่สามารถมอบหมายให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรือหน่วยงานของรัฐ
รูปแบบอื่นดำเนินการแทนได้ เนื่องจากเป็นลักษณะงานที่ต้องมีความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค ต้องใช้เครื่องมือ
เครื่องจักรกลที่มีคุณลักษณะเฉพาะ และบุคลากรเชี่ยวชาญด้านการกู้ภัย ซึ่งต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้
เทคนิคทางวิชาการเฉพาะด้านที่ต้องอาศัยทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของบุคลากร
ประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 11 กำหนดให้กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ ในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของประเทศ และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะจัดให้มี
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นในบางจังหวัดเพื่อปฏิบัติงานในจังหวัดนั้น และจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียง
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กันได้ตามความจำเป็น ดังนั้น การจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 – 18 เพิ่มเติม
จึงมีความจำเป็น เพราะเป็นหน่วยงานที่มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลที่ครอบคลุมในทุกประเภทภัย สามารถ
ที่จะเข้าสนับ สนุนจังหวัดในเขตความรับผิดชอบ ให้สามารถตอบโต้กับสาธารณภัยให้ทันต่อเหตุ ก ารณ์
ตอบสนองการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของจังหวัดในเขตที่รับผิดชอบ
เพื่อความเป็น ระบบ เป็น เอกภาพ ทั้งการสั่งการและการปฏิบัติงาน ตลอดจนการบูรณาการเครือข่าย
สร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนผลักดันการดำเนินงานตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
และแผนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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2. เหตุผลความจำเป็นในการขอจัดตั้ง
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๒.๑ การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) ที่มีผลกระทบ
ต่อการทำงาน
สถานการณ์สาธารณภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งในโลกปัจจุบัน ครอบคลุมพื้นที่กว้าง มีความซ้ำซ้อน
และทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆ เช่น
สภาวะเรือนกระจก ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น เป็นสาเหตุทำให้เกิดสาธารณภัยทางธรรมชาติ ซึ่งสร้ าง
ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐเป็นจำนวนมาก เช่น สถานการณ์อุทกภัยเมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมถึงสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ที่ผ่านมา เป็นต้น ซึ่งงานด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ถือเป็นบริการภาครัฐที่ต้องดำเนินการให้ถึงประชาชนอย่างเร่งด่วนเพียงพอและทั่วถึงทุกพื้นที่ และจำเป็นต้อง
บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่เพื่อดูแลทุกข์สุขของประชาชนอย่างใกล้ชิด ซึ่งปัจจุบัน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑ – ๑๒ เป็นหน่วยงาน
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ และจัดตั้ง
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 – 18 เป็นหน่วยงานภายใน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2551 รวมทั้ง อ.ก.พ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีมติเห็นชอบ
ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้มีคำสั่ง
ที่ ๒๗๕/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เรื่อง การจัดตั้งศูน ย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อดำเนินการสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ในแต่ละพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งภารกิจของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต จะเกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของประเทศ ดังนี้
1. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
เป้าหมายที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยทุกประเทศในโลกที่ได้รับ
ผลกระทบและความรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต้องเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ ควบคู่กับการสร้างความตระหนักรู้ และการบูรณาการมาตรการต่างๆ โดยกำหนดเป็นนโยบายและ
กลยุทธ์ระดับชาติ
2. กรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติพ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๗๓
(Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015 – 2030)
โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ มุ่งลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ลดความสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากภัยพิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงให้ประเทศ และชุมชนมีขีดความสามารถ
ในการรู้รับ ปรับตัว และฟื้นกลับจากภัยพิบัติอย่างรวดเร็วและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิต รกั บ
สิ่งแวดล้อม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
โดยมุ่งเน้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติ
ทั้งระบบ และการสร้างขีดความสามารถของประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและ
เสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ความสูญเสียในชีวิตและทัพย์สิน
ที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง ซึ่งมีแนวทางในการขับเคลื่อนที่สำคัญข้อที่ 3.6 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง
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ด้านภัยพิบ ัติ เพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อย่อย 3.6.2 เสริมสร้ าง
ขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัยพิบัติ และข้อย่อย 3.6.5 ส่งเสริมองค์ความรู้ด้าน
การจัดการภัยพิบัติ
5. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนและทุกระดับสร้างแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยง
ซึ่งการเสนอขอจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 – 18 เพิ่มเติมนั้น จะก่อให้
เกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนี้
1. เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต จะเป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ให้กับหน่วยงาน และประชาชน ในพื้นที่ จังหวัดที่รับผิดชอบ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
นักลงทุน นักท่องเที่ยว ต่อสังคม และระบบราชการ
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจแห่งรัฐ การปฏิบัติราชการของศูนย์ฯ มีแผนปฏิบัติราชการ
มีแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2558 ที่สอดคล้องแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 ภายใต้พระราชบัญญัติป้อ งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มีกลไก
การกำกับดูแลที่ดี มีการทบทวนภารกิจของหน่วยงาน โดยเน้นการปรับปรุงคุณภาพงานให้สูงขึ้น ลดความซ้ำซ้อน
การปฏิบัติงาน กับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การประสานการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกิดความรวดเร็วและมีมาตรฐาน
โดยปรับปรุงภารกิจให้เบ็ดเสร็จ หรือสร้างความเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการในภาพรวม
3. ความมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า มีการกำหนดเป้าหมาย มีแผนการทำงาน
ประชาชนจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และประสิทธิภาพ
4. ศู นย์ ป ้ องกั นและบรรเทาสาธารณภัยเขต ทำหน้ าที ่ เป็นตั วแทนกรมป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางของรัฐบูรณาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของประเทศในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสาธารณภัยตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้พระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 เพื่อวางระบบการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัยของประเทศ
พัฒนากลไกการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินของกลุ่มจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นระบบ มีเอกภาพ
และครอบคลุมทุกมิติ ควบคู่กับการระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วน ตอบโต้และจัดการภาวะฉุกเฉินอย่างทันท่วงที
เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
5. การจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต สามารถรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น มีระบบการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย
ที่รวดเร็ว การฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยที่เป็นระบบโดยเน้นการสร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ในการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย พั ฒ นาระบบมาตรฐานและคุ ณ ภาพของเครื ่ อ งมื อ อุ ป กรณ์
ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การวิเคราะห์วิจัยด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพื้น ที่ร ับ ผิดชอบเพื่อหาแนวทางในการลดความสูญเสียในชีว ิต และทรัพย์สินของ
ประชาชน
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6. การมีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต จะเป็นศูนย์กลาง (Center) ในการเข้าช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์
7. มีศูนย์การเรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ประชาชน หน่วยงานในพื้นที่
8. มีหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางด้านบุคลากร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ
สิ่งของสำรองจ่าย (ถุงยังชีพ) น้ำดื่ม เครื่องนุ่งห่ม ที่ใช้สำหรับปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ
9. มีห น่ว ยงานหลักรับผิดชอบในการสนับสนุ น ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ และ
ช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และให้การสงเคราะห์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย ผู้ได้รับอันตราย หรือผู้ได้รับความเสียหายจาก
สาธารณภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว
10. ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติ ควบคู่กับการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย ภายใต้วาระประเทศไทย
ปลอดภัย (Safety Thailand)
๒.2 ปัญหาการดำเนินงานหรือการบริหารงานของกรม อันเนื่องมาจากโครงสร้างส่วนราชการเดิม
ไม่เหมาะสม
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานกลางของรัฐ บาลในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของประเทศ ดังนั้น เพื่อการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติที่มีความถี่และความรุนแรง จึงต้อง
มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งในภาวะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย ซึ่งจากบทเรียน
การจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยที่ผ่านมา ยังมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเนื่องจากปัญหาด้าน
โครงสร้างองค์กร และกลไกในการขับเคลื่อนการจัดการสาธารณภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
และเนื่องจากโครงสร้างตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในปัจจุบัน ได้กำหนดให้มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑ – ๑๒ เป็นหน่วยงานที่ปรากฏ
ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ทำให้การรับมอบภารกิจจากกรมในการให้ความรู้ การสร้างความตระหนัก
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้ประชาชนมีศักยภาพในการรับมือภัยพิบัติ ยังไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่
และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเป็นไปด้วยความล่าช้าเนื่องจากแต่ละศูนย์ฯ
มีจังหวัดที่เป็นพื้นที่รับผิดชอบจำนวนมากและการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยบางพื้นที่ต้องใช้เวลาในการเดินทาง
หลายชั่วโมง
2.3 การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานในอนาคต หน้าที่ความรับผิดชอบ
เพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป
ภายใต้บริบทความท้าทายด้านคน สังคม สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ประกอบกับสาธารณภัย
ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทำให้กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของศูนย์ป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยเขตในอนาคต จะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น
ทั้งการสนับสนุนและการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการฟื้นฟู
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สภาพพื้น ที่ในทุกประเภทภัย โดยเป็น หน่ว ยงานที่มุ้งเน้นการจัดการสาธารณภัยให้ครอบคลุมในพื้นที่
ที่รับผิดชอบ สามารถที่จะสนับสนุนวัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรกลให้กับจั งหวัดในเขต ตลอดจน
การเข้าปฏิบัติการตอบโต้สาธารณภัยในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ รวมถึงกระบวนการดำเนินงาน
ในการเปลี่ยนแปลงระบบและวิธีการดำเนินงาน โดยการเพิ่มศักยภาพการจัดการสาธารณภัย การเข้าปฏิบัติการ
ให้ความช่วยเหลือตลอดจนการฟื้นฟู ให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามหลักสากล ภายใต้แผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารภัยเขต จะขยายผลไปยังภาคีเครือข่าย
ด้านสาธารณภัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งจะต้องมีการบูรณาการด้านการจัดการความเสี่ยงของ
หน่วยงานและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เป็นเอกภาพ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชน ชุมชน เอกชน
ท้องถิ่น อาสาสมัคร และภาคีเครือข่าย ให้มีวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยและมีส่วนร่วมในการจัดการ
ความเสี่ยงของสาธารณภัยในพื้นที่ ผลักดันและพัฒนาการระบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยระบบการสนับสนุน
ทรัพยากรกู้ภัย ระบบการจัดส่งสิ่งของสำรองจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย การตรวจสอบซ่อมแซมและ
เตรียมความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์สาธารณภัยที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
2.4 มีการเปลี่ยนแปลงระบบงาน หรือวิธีการทำงาน
1) มีการกำหนดภารกิจงานเป็นส่วนงานตามภารกิจ และครอบคลุมงานในทุกมิติ เพื่อให้
หน่วยงานมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพิ่มบทบาทในการเป็นหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลวิชาการด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และเครือข่ายความร่วมมือ
3) เป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีการดำเนิ นงาน
อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน
4) บูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และการเตรียมความพร้อม เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลที่ใช้ในการสนับสนุนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำ Digital Technology เข้ามาใช้เพื่อสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ทันสมัยในการบริหารจัดการสาธารณภัย
สำหรับเป็นเครื่องมือในการอำนวยการ สั่งการ และแก้ไขปัญหาสาธารณภัยของผู้บัญชาการเหตุ การณ์
ทุกระดับ รวมถึงเป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลด้านสาธารณภัยที่ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้
ประเทศไทยมีกลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยเชิงรุกที่เป็นระบบตามมาตรฐานสากล สอดรับกับนโยบาย
“Thailand 4.0” ได้แก่
1) การฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านระบบ WEB Conference ระบบ VDO
Conference และระบบบริหารจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Information Management System : CIMS)
2) จัดทำระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเครื่องจักรกลสาธารณภัย เพื่อตอบสนองการทำงาน
ของผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่มให้สามารถรายงานข้อมูลที่จำเป็นในการบริหารจัดการเครื่องจักรกลสาธารณภัย
ทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายใต้แนวคิด DDPM+s ในประเด็น Digital Transformation การใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัลในการบริหารจัดการสาธารณภัย และ Digital Support System (DSS) สร้างระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจสั่งการในการบริหารและประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันแ ละ
บรรเทาสาธารณภัย โดยรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูล และแสดงผลการวิเคราะห์ให้ แก่
ผู้บัญชาการเหตุการณ์สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผนหรือปฏิบัติการโดยทันที
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3) จัดทำระบบฐานข้อมูลการแจ้งเตือนภัย (DBMS) และระบบวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจออนไลน์สำหรับเตือนภัย (DSS) โดยกรมมีแนวความคิดในการขับเคลื่อนนโยบาย
ควบคู่กับ การเชื่อมโยงเทคโนโลยีส ู่การวางระบบการจัดการสาธารณภัย จึงได้พัฒ นาระบบฐานข้อมูล
ทรัพยากรด้านการแจ้งเตือนสาธารณภัย เป็นการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการอำนวยการ สั่งการ
และแก้ไขปัญหาสาธารณภัย เตรียมพร้อมองค์กรรองรับการจัดการสาธารณภัย : ปภ 4.0 มุ่งสู่การเป็นองค์กร
ที่ใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนการทำงาน ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรการแจ้งเตือนภัยฯ ประกอบด้วย ข้อมูล
ฐานอุ ป กรณ์ เ ตื อ นภั ย Software Hardware ข้ อ มู ล เครื อ ข่ า ยการแจ้ ง เตื อ นภั ย พิ บ ั ต ิ ภ าคประชาชน
โดยสามารถสืบ ค้ น ข้ อ มู ล อุ ป กรณ์ เ ตื อ นภั ย เครื อ ข่ า ยการแจ้ ง เตื อ นภั ย พิบัติภาคประชาชน Hardware
Software ของแต่ละพื้นที่ได้ เช่น ระดับจังหวัด อำเภอ และระดับตำบล และมีข้อมูล เฉพาะของอุป กรณ์
แต่ละแห่ง เช่น ตำแหน่งที่ติดตั้ง ชนิดหรือประเภท สถานะการบำรุงรักษา เป็นต้น อีกทั้งสามารถแสดง
ตำแหน่งที่ตั้งบนแผนที่ Digital และนำเสนอผ่าน Web Site ได้การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการแจ้งเตือนภัย
เป็ น ประโยชน์ ใ นการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ผู ้ ใ ช้ ง านสามารถนำข้ อ มู ล ไปใช้ ง านได้ อ ย่ า งสะดวก รวดเร็ ว และ
ช่วยประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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3. ภารกิจของส่วนราชการ
ที่จะมีการแบ่งส่วนราชการใหม่
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3.1 ขอบเขตหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการระดับกรม
อำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
กำหนดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่ บท
วางมาตรการ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน บรรเทา และฟื้นฟูจากสาธารณภัย โดยการกำหนดนโยบาย
ด้านความปลอดภัย สร้างระบบป้องกัน เตือนภัย ฟื้นฟูหลังเกิดภัย และการติดตามประเมินผล เพื่อให้
หลักประกันในด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
(๒) ดำเนิน การจั ด ทำนโยบาย แนวทาง และวางมาตรการในการป้ องกัน และบรรเทา
สาธารณภัย
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบป้องกัน เตือนภัย และบรรเทาสาธารณภัย
(๔) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการป้องกัน เตือนภัย และบรรเทาสาธารณภัย
(4/1 ดำเนินการเกี่ยวกับการเตือนภัยล่วงหน้า การติดตามภาวะคุกคามและความรุนแรง
ของสาธารณภัย และการสิ้นสุดการเตือนภัย)
(๕) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๖) สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
(๗) ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
และฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย
(๘) ส่งเสริม สนับสนุน และปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
และฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย
(๙) อำนวยการและประสานการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และฟื้นฟูบูรณะ
สภาพพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่
(๑๐) บูรณาการและประสานการปฏิบัติการกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภั ย และฟื้นฟูสภาพพื้นที่
ที่เกิดสาธารณภัย
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

13
3.2 แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการในปัจจุบัน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กลุ่มตรวจสอบภายใน

สำนักผู้ตรวจราชการกรม

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์ประสานราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้

กองโรงงานเครื่องจักรกล
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

สำนักงานเลขานุการกรม
กองกฎหมาย

กองบูรณาการ
ความปลอดภัยทางถนน

กองการเจ้าหน้าที่

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้าน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

กองนโยบายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

กองมาตรการป้องกัน
สาธารณภัย

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กองส่งเสริมการป้องกัน
สาธารณภัย

กองคลัง
กองเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการ
บรรเทาสาธารณภัย
กองช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
สำนักวิจยั และ
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1-12
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13-18

ราชการบริหารส่วนภูมภิ าค
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (76 จังหวัด)

กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และ
การจัดการ

ฝ่ายป้องกันและ
ปฏิบัติการ

ฝ่ายสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย

สำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดสาขา (๓๐ สาขา)

ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย

ส่วนราชการตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 255๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ส่วนราชการภายใน

ฝ่ายปฏิบัติการและ
บรรเทาสาธารณภัย
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3.3 ตารางเปรียบเทียบการแบ่งส่วนราชการที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่ขอปรับปรุงใหม่
หมายเหตุ
เหมือนเดิม
เหมือนเดิม
เหมือนเดิม
เหมือนเดิม
เหมือนเดิม
เหมือนเดิม
เหมือนเดิม
เหมือนเดิม
เหมือนเดิม
เหมือนเดิม
เหมือนเดิม
เหมือนเดิม
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การแบ่งส่วนราชการในปัจจุบัน
การแบ่งส่วนราชการที่ขอจัดตั้งใหม่
หน่วยงานรายงานตรงต่ออธิบดี
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง
๑. สำนักงานเลขานุการกรม
๒. กองกฎหมาย
๓. กองการเจ้าหน้าที่
๔. กองคลัง
๕. กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๖. กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน
๗. กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย
๘. กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย
๙. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๐ - ๒๑ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑ – ๑๒
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร
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การแบ่งส่วนราชการในปัจจุบัน
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา

การแบ่งส่วนราชการที่ขอจัดตั้งใหม่

หมายเหตุ

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 – 18
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต

เป็นการขอปรับปรุงส่วนราชการใหม่
โดยเพิ่มจำนวนศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขตจากเดิม 12 ศูนย์เขต
เพิ่มเป็น 18 ศูนย์เขต โดยให้สอดคล้อง
กับสภาพพื้นที่ และเพื่อให้การปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สอดคล้องกับภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ และ
เชิงปฏิบัติการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถระดมทรัพยากรเข้าสู่พื้นที่ ประสบภัย
ได้อย่างทันเหตุการณ์ ตลอดจนปฏิบัติงาน
รองรับสถานการณ์ภัยพิบัติที่มีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้นได้ และรวมถึงมีความพร้อม
ในการสนับสนุน การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เมื่อเกิดภัยขนาดใหญ่ที่เกินขีดความสามารถ
ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดได้อย่างทันท่วงที ช่วยลดความสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจาก
ภัยพิบัติต่างๆ ได้
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การแบ่งส่วนราชการในปัจจุบัน
๒๒. ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
23. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
๒4. สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
๒5. กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
76 จังหวัด

การแบ่งส่วนราชการที่ขอจัดตั้งใหม่
-

หมายเหตุ
เหมือนเดิม
เหมือนเดิม
เหมือนเดิม

-

เหมือนเดิม

-

เหมือนเดิม
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3.4 หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ
3.4.1 หน้า ที่ค วามรั บผิ ดชอบของแต่ล ะส่ วนราชการในปัจจุบัน (ตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560)
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง
1. สำนักงานเลขานุการกรม
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
2. กองกฎหมาย
(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมและกฎหมายอื่น
ทีเ่ กี่ยวข้อง
(๒) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อยกร่างและพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรม
(๓) ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายที่เกิดจากการปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม
(๔) ดำเนินการเกี่ ยวกับงานนิติ กรรมและสั ญญา งานเกี่ยวกั บความรั บผิ ด
ทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
3. กองการเจ้าหน้าที่
(๑) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม เว้นแต่การฝึกอบรม
(๒) ปฏิ บ ั ต ิ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิบ ั ต ิ ง านของหน่ ว ยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
4. กองคลัง
(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ
อาคารสถานที่และยานพาหนะของกรม
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
5. กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๑) จัดทำนโยบาย แนวทาง และแผนแม่บทด้านสาธารณภัย
(๒) ติดตาม ประเมินผล และกำกับการปฏิบัติการตามแผนแม่บท
(๓) ประสานนโยบายด้านสาธารณภัยกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณของกรม
(๕) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการและอนุกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
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6. กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน
(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และ
แผนงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
(๒) บูรณาการแผนงานและงบประมาณในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) อำนวยการ กำกับติดตาม เร่งรัด ประเมินผล และประสานการปฏิบัติการ
ตามนโยบายยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และแผนงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
(๔) ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน
ต่อสาธารณะ
(๕) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ งานของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัย
ทางถนนตลอดจนคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
7. กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อวางระบบมาตรการและมาตรฐานความปลอดภัย
ด้านสาธารณภัย
(๒) กำหนดมาตรการและมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณภัยเพื่อดำเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย
(๓) พัฒนางานป้องกันและลดผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ
(๔) วางระบบการบริหารจัดการเครื่องมือ เครื่องจักรกล วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้
ในกิจการสาธารณภัย
(๕) ประเมินความเสียหายจากสาธารณภัย และจัดทำโครงการฟื้นฟูสภาพ
พื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
8. กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย
(๑) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความตระหนักและความพร้อม
ด้านสาธารณภัยให้แก่ประชาชน ชุมชน และองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และ
องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(๓) จัดระบบการบริหารจัดการเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณภัย
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
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9. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๑) กำหนดนโยบายและแผนแม่บทการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรม
(๒) พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้าน
สาธารณภัยและระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๓) ควบคุมและกำกับดูแลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
การสื่อสารของกรมเพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
10. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑ – ๑๒
(๑) อำนวยการการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยและพื้นที่
ที่เกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่
(๒) สนับสนุนและปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย
(๓) ให้ความรู้และคำแนะนำ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(๔) สนับสนุนและจัดให้มีการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย
(๕) บริหารจัดการกิจการอาสาสมัครเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
11. ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
(๑) อำนวยการและประสานการเฝ้าระวัง การรับแจ้ง และการระงับเหตุ
ติดตามและรายงานสถานการณ์การปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัย
(๒) ปฏิบัติและประสานความร่วมมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณภัย
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
12. สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และยุทธศาสตร์ในการบริหาร
จัดการด้านสาธารณภัย
(๒) พัฒนา ฝึกอบรม และสนับสนุนการฝึกอบรม การฝึกซ้อม และการฝึกปฏิบัติ
ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อสร้างความรู้และเตรียมความพร้อม
ในการบริหารจัดการด้านสาธารณภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการของกรม
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
13. กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
(๑) ช่วยเหลือและบรรเทาเหตุเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย
(๒) ประสานงานการให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
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(๓) อำนวยการและบริหารจัดการอนุมัติวงเงินงบกลางและเงินทดรองราชการ
เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
14. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทำข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบาย
แผนงาน แนวทาง มาตรการด้านการบริหารระบบการเตือนสาธารณภัย และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารระบบการเตือนสาธารณภัย
(๒) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสาธารณภัย โดยจัดทำ
ฐานข้อมูลพื้นฐานล่วงหน้าและทำแบบจำลองสถานการณ์ของสาธารณภัยต่าง ๆ
(๓) แจ้งเตือนภัยล่วงหน้า กระจายข่าว ติดตามภาวะคุกคามและความรุนแรง
ของสาธารณภัย ตลอดจนการสิ้นสุดการเตือนภัย รวมทั้งให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยผ่านช่องทางต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
(๔) ประสานงานและร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในด้าน
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการเตือนภัยล่วงหน้า
(๕) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการและอนุกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
15. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมในพื้นที่ระดับจังหวัด
(๒) กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตจังหวัด
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
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3.4.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนราชการที่ขอปรับปรุงเปรียบเทียบกับหน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน
ก่อนปรับปรุง
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 - 12
1. อำนวยการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ
พื้นที่เกิดภัยขนาดใหญ่
2. สนับสนุนและปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูสภาพพื้นที่
3. ให้ความรู้ คำแนะนำ ตลอดจนติดตาม และประเมินผล
การดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
4. สนับสนุนและจัดให้มีการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
5. บริหารจัดการกิจการอาสาสมัครเพื่อการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงหรือจัดใหม่แล้ว
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 - 18
1. อำนวยการและประสานการปฏิบัติ ในการปฏิบัติการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพื้นที่เกิดภัยขนาดใหญ่ และ
ดำเนินการให้มีความพร้อมทุกด้านในการเป็นที่ตั้งของ บกปภ.ช.สน.
2. สนับสนุนและปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูสภาพพื้นที่
3. ให้ความรู้ คำแนะนำ ตลอดจนติดตาม และประเมินผล
การดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
4. สนับสนุนและจัดให้มีการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตามสภาพความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่
5. สนับสนุนการบริหารจัดการกิจการอาสาสมัครเพื่อการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความต่อเนื่อง มั่นคง ยั่งยืน และ
มีผลอย่างเป็นรูปธรรม
6. ดำเนินการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน การรับแจ้งเหตุ การระงับเหตุ/
ประสานการการระงับเหตุ ตลอดจนติดตามการดำเนินงาน
การรายงานสถานการณ์และผลการปฏิบัติ ภายในจังหวัดในเขต
ที่รับผิดชอบ
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เหตุผลของการเปลี่ยนแปลง
ขอจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขต 13 – 18 เพิ่มเติม
เพื่อเป็นการขยายบริการงาน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้กับประชาชนในพื้นที่ให้เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ทั่วถึงทุกพื้นที่ทั้งขณะ ก่อนเกิดภัย
ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย ซึ่งภารกิจ
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ถือเป็นบริการของรัฐที่ต้องดำเนินการ
ให้ถึงประชาชนอย่างเร่งด่วน ต้องอาศัย
เจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ มีทักษะความชำนาญ
เฉพาะด้าน เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่
ในทุกสภาวะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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พื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเขต 1 – 12
(ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ)
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี
ฉะเชิงเทรา นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ

จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขต 1 – 18
(ที่ขอปรับปรุง)
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี
นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ
สมุทรสาคร

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 2 สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี ชัยนาท ลพบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี
อ่างทอง

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 2 สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี อ่างทอง

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 3 ปราจีนบุรี
จันทบุรี ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 3 ปราจีนบุรี
ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว สระบุรี

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 ประจวบคีรีขันธ์
นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา
ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกศ สระบุรี สุรินทร์ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น
ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย หนองคาย
หนองบัวลำภู อุดรธานี

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 7 สกลนคร
กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร ยโสธร สกลนคร
อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 7 สกลนคร
นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร สกลนคร

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กำแพงเพชร ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กำแพงเพชร
กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ สุโขทัย อุทัยธานี
กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก
น่าน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ อุตรดิตถ์

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
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จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเขต 1 – 12
(ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ)
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง
เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน

จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขต 1 – 18
(ที่ขอปรับปรุง)
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี
กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง
สุราษฎร์ธานี

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี
ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา
ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี
ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี
เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย
เชียงราย น่าน พะเยา แพร่
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 16 ชัยนาท
ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี
จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต
กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง
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4. อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

25
4.1 อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในปัจจุบัน
ที่
หน่วยงาน
1 หน่วยงานส่วนกลาง
2 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
และวิทยาลัยป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขต
3 ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขต
4 สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
และสำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สาขา
รวม
ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2564

ข้าราชการ
393
59

ตำแหน่ง
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
14
238
29
40

รวม
645
128

402

421

327

1,150

1,011

244

617

1,872

1,865

708

1,222

3,795
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4.2 อัตรากำลังหน่วยงานที่ขอปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 1 ปทุมธานี

ขรก. - 21
พรก. - 19
ลปจ. - 6

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 2 สุพรรณบุรี

ขรก. - 21
พรก. - 20
ลปจ. - 29

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 3 ปราจีนบุรี

ขรก. - 15
พรก. - 16
ลปจ. - 34

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์

ขรก. - 17
พรก. - 7
ลปจ. - 30

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 5 นครราชสีมา

ขรก. - 36
พรก. - 14
ลปจ. - 34

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 6 ขอนแก่น

ขรก. - 37
พรก. - 15
ลปจ. - 33

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 7 สกลนคร

ขรก. - 20
พรก. - 17
ลปจ. - 53

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 8 กำแพงเพชร

ขรก. - 25
พรก. - 11
ลปจ. - 42

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 9 พิษณุโลก

ขรก. - 17
พรก. - 22
ลปจ. - 17

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 10 ลำปาง

ขรก. - 23
พรก. - 26
ลปจ. - 45

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 11 สุราษฎร์ธานี

ขรก. - 30
พรก. - 13
ลปจ. - 27

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 12 สงขลา

ขรก. - 30
พรก. - 21
ลปจ. - 37

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 13 อุบลราชธานี

ขรก. - 19
พรก. - 24
ลปจ. - 4

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 14 อุดรธานี

ขรก. - 21
พรก. - 20
ลปจ. - 7

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 15 เชียงราย

ขรก. - 25
พรก. - 20
ลปจ. - 5

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 16 ชัยนาท

ขรก. - 19
พรก. - 29
ลปจ. - 10

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 17 จันทบุรี

ขรก. - 8
พรก. - 11
ลปจ. - 6

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 18 ภูเก็ต

ขรก. - 16
พรก. - 22
ลปจ. - 2
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5. ปริมาณงาน
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ตารางแสดงปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี และเป้าหมายล่วงหน้า 3 ปี
งาน/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปริมาณงานย้อนหลัง
ปี
ปี
ปี
2561 2562 2563

เป้าหมายล่วงหน้า
ปี
ปี
ปี
2564 2565 2566

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี
การปฏิบัติงาน การเฝ้าระวัง
เมื่อได้รับการแจ้งเตือนภัย

ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติงาน
การเฝ้าระวัง เมื่อได้รับการแจ้งเตือนภัย

ครั้ง

10

10

10

15

15

15

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามที่
ผู้ประสบภัยร้องขอ

จำนวนครั้งที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ตามที่ผู้ประสบภัยร้องขอ

ครั้ง

80

90

100

100

100

100

การดำเนินการซ่อมปรับปรุง
สภาพเครื่องจักรกล (ซ่อมใหญ่)
ของศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขตตามที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ

ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการซ่อม
ปรับปรุงสภาพเครื่องจักรกล (ซ่อมใหญ่)
ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขตตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

คัน

7

8

9

9

8

9

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ
ของศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี

จำนวนช่องทางของการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ภารกิจของ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 13 อุบลราชธานี

ช่องทาง

5

5

5

5

5

5

หมายเหตุ
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งาน/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปริมาณงานย้อนหลัง
ปี
ปี
ปี
2561 2562 2563

เป้าหมายล่วงหน้า
ปี
ปี
ปี
2564 2565 2566
๓,๐๐๐

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี
๑. พัฒนาความรู้ สร้างความตระหนัก - จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
และจิตสำนึกให้กับประชาชน
เกีย่ วกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- ระดับความสำเร็จของการฝึก
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับกลุ่มจังหวัดของศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเขต

คน

๗,๑๗๗

๒. ประชาชนในพื้นที่ประสบ
สาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือ
๓. การปฏิบัติสนับสนุนเครื่องจักรกล
สาธารณภัย ยานพาหนะ เครื่องมือ
อุปกรณ์ให้กับจังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ
หน่วยงาน ภายนอก และองค์กรภาคี
เครือข่ายฯ ตามการร้องขอ
เพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน แก้ไขปัญหา
การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ การจัด
กิจกรรมวันสำคัญของชาติ การถวาย
ความปลอดภัยให้กับราชวงศ์และ
บุคคลสำคัญของประเทศ

ครั้ง

๘
๕
๑๑
(๑๐๐%) (๑๐๐%) (๑๐๐%)
๕๗
๖๘
๙๕
(๑๐๐%) (๑๐๐%) (๑๐๐%)

- ร้อยละระดับความสำเร็จของการปฏิบัติ
สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัย
ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ให้กับ
หน่วยงานส่วนราชการ ใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบหรือตามที่กรม ปภ.
สั่งการ

ครั้ง

๘,๙๕๓ ๕,๔๖๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

หมายเหตุ
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งาน/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปริมาณงานย้อนหลัง
ปี
ปี
ปี
2561 2562 2563

เป้าหมายล่วงหน้า
ปี
ปี
ปี
2564 2565 2566

หมายเหตุ

๓๖๕

๓๖๕

๓๖๕

เฝ้าระวัง
ตลอด
๒๔ ชั่วโมง
ทุกวัน

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี (ต่อ)
๔. เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการแจ้งเตือนภัย

- ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติงาน
การป้องกันสาธารณภัย รวมถึง
การเฝ้าระวังเมื่อได้รับการแจ้งเตือนภัย

ครั้ง

๑๕๐

๑๒๐

๕. ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินในการใช้รถ
ใช้ถนนในช่วงเทศกาล

- ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต

ระดับ

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๖. ฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิม
เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจาก
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

- ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน
โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิม
เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหา
ภัยแล้งและอุทกภัย
- ระดับความสำเร็จของร้อยละ
การดำเนินการซ่อมปรับปรุงสภาพ
ยานพาหนะและเครื่องจักรกล

โครงการ

๕

๑

๑๐๙

๕

๕

๕

ร้อยละ

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๗. มีความพร้อมในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย

๑๓๐

31
งาน/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปริมาณงานย้อนหลัง
ปี
ปี
ปี
2561 2562 2563

เป้าหมายล่วงหน้า
ปี
ปี
ปี
2564 2565 2566

7,177

3,๐๐๐

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย
๑. พัฒนาความรู้ สร้างความ
ตระหนักและจิตสำนึกให้กับ
ประชาชน

๒. ประชาชนในพื้นที่ประสบ
สาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือ
3. การปฏิบัติสนับสนุนเครื่องจักรกล
สาธารณภัย ยานพาหนะ เครื่องมือ
อุปกรณ์ให้กับจังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ
หน่วยงาน ภายนอก และองค์กร
ภาคีเครือข่ายฯ ตามการร้องขอ
เพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน แก้ไข
ปัญหา การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
การจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ
การถวายความปลอดภัยให้กับ
ราชวงศ์และบุคคลสำคัญของ
ประเทศ

- จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- ระดับความสำเร็จของการฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยระดับ
กลุ่มจังหวัดของศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขต

คน
ครั้ง

ครั้ง
- ร้อยละระดับความสำเร็จของการปฏิบัติ
สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัย
ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ให้กับ
หน่วยงานส่วนราชการ ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบหรือตามที่กรมสั่งการ

8,953 5,460

ครั้ง

8
5
11
(๑๐๐%) (๑๐๐%) (๑๐๐%)
57
68
95
(๑๐๐%) (๑๐๐%) (๑๐๐%)

3,๐๐๐

3,๐๐๐

หมายเหตุ

32
งาน/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปริมาณงานย้อนหลัง
ปี
ปี
ปี
2561 2562 2563

เป้าหมายล่วงหน้า
ปี
ปี
ปี
2564 2565 2566

หมายเหตุ

365

365

365

เฝ้าระวัง
ตลอด
24 ชั่วโมง
ทุกวัน

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย (ต่อ)
4. เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการแจ้งเตือนภัย

- ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติงาน
การป้องกันสาธารณภัย รวมถึง
การเฝ้าระวัง เมื่อได้รับการแจ้งเตือนภัย

ครั้ง

๑๕0

120

130

5. ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินในการใช้รถใช้
ถนนในช่วงเทศกาล

- ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต

ระดับ

๕

๕

๕

๕

๕

๕

6. ฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิม
เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจาก
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

- ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน
โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิม
เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหา
ภัยแล้งและอุทกภัย

โครงการ

2

11

7

3

3

3

7. มีความพร้อมในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย

- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ
ซ่อมปรับปรุงสภาพยานพาหนะและ
เครื่องจักรกล

ร้อยละ

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

33
งาน/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปริมาณงานย้อนหลัง
ปี
ปี
ปี
2561 2562 2563

เป้าหมายล่วงหน้า
ปี
ปี
ปี
2564 2565 2566

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 16 ชัยนาท
งานด้านความปลอดภัยทางถนน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลและช่วงปกติ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการรายงานฯ
ระดับอำเภอ จังหวัด มีความรูค้ วามเข้าใจ
สามารถรายงานข้อมูลผ่านระบบรายงานฯ
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานฯ ระดับอำเภอ
จังหวัด และศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขต มีความรู้ความเข้าใจ
ทักษะ ความชำนาญ และ สามารถแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้นในระบบรายงานข้อมูลฯได้
3) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ทั้งในส่วนกลาง จังหวัด และอำเภอ
มีข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนที่ถูกต้อง
เป็นเอกภาพ
จำนวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน
ผู้เสียชีวิต จำนวนผู้บาดเจ็บ (admit)
ลดลงให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับ
สถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่
เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง

ครั้ง

1

1

1

1

1

1

โครงการ

1

1

1

1

1

1

หมายเหตุ

34
งาน/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปริมาณงานย้อนหลัง
ปี
ปี
ปี
2561 2562 2563

เป้าหมายล่วงหน้า
ปี
ปี
ปี
2564 2565 2566

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 16 ชัยนาท (ต่อ)
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

จำนวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน
ผู้เสียชีวิต จำนวนผู้บาดเจ็บ (admit)
ลดลงให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับ
สถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี
ย้อนหลัง

โครงการ

1

1

1

1

1

1

โครงการซ่อมปรับปรุงอาคาร
ปฏิบัติการและสาธารณูปโภค

ดำเนินการแล้วเสร็จ และสามารถใช้
การในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินงาน
ด้านสาธารณภัยได้

โครงการ

3

7

4

5

7

7

การฝึกกองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(ส่วนหน้า)

1.สถานที่/วัสดุอุปกรณ์ ของศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เขต 16
ชัยนาท มีความพร้อม สามารถใช้จัดตั้ง
เป็นกองบัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) ได้
2. บุคลากรของศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท
ทราบบทบาทหน้าที่ สามารถปรับ
การดำเนินงาน หากมีการจัดตั้งเป็น
บกปภ.ช. (ส่วนหน้า)

ครั้ง

-

-

1

1

1

1

หมายเหตุ

35
งาน/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปริมาณงานย้อนหลัง
ปี
ปี
ปี
2561 2562 2563

เป้าหมายล่วงหน้า
ปี
ปี
ปี
2564 2565 2566

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 16 ชัยนาท (ต่อ)
โครงการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่
ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร
และป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียน

เด็กและและเยาวชนที่ได้ผ่าน
การฝึกอบรม มีความรู้ มีจิตสำนึก
ด้านการขับขี่ การจราจร และขับขี่
ด้วยความปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุ

โครงการ

8

8

-

-

4

4

เด็กและและเยาวชนที่ได้ผ่านการ
ฝึกอบรม มีจิตสาธารณะ มีความรู้ที่จะ
ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นได้

โครงการ

1

2

-

-

2

2

โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่าย เครือข่ายการแจ้งเตือนภัยที่ผ่านการ
การแจ้งเตือนภัย
ฝึกอบรม มีการแจ้งเตือนภัยในชุมชน
อย่างมีความรู้ เป็นขั้นตอน และเป็น
ระบบ ตลอดจนสามารถประสานจ้าง
ส่วนราชการเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้

โครงการ

1

1

-

-

1

1

การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทา ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด
เขต 16 ชัยนาท และจังหวัดในเขต
รับผิดชอบ มีแผนที่เชื่อมโยงกัน สามารถ
ประสานการปฏิบัติและรับมือกับ
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ

ครั้ง

1

1

1

1

1

1

โครงการเยาวชนอาสาสมัคร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หมายเหตุ

36
งาน/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปริมาณงานย้อนหลัง
ปี
ปี
ปี
2561 2562 2563

เป้าหมายล่วงหน้า
ปี
ปี
ปี
2564 2565 2566

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 16 ชัยนาท (ต่อ)
งานคัดเลือกศูนย์อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น

การปฏิบัติหน้าที่ของชุดเผชิญ
สถานการณ์วิกฤต (ERT) ด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การปฏิบัติหน้าที่ของชุดเผชิญ
สถานการณ์วิกฤต (ERT) ด้าน
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการพัฒนาทางด้านบุคลากรและ
เครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนสิ่งอำนวย
ความสะดวกต่างๆ สำหรับการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยและประชาชนในท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถป้องกันและลดผลกระทบ
ด้านต่างๆ ที่จะเกิดกับประชาชน
ผู้ประสบภัย ตลอดจนประชาชน
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประชาชน
ผู้ประสบภัย ได้อย่างทันท่วงที สามารถ
ลดความสูญเสียต่อชีวิต และ ทรัพย์สิน
ของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และทันต่อเหตุการณ์
จัดชุดสนับสนุนภาคพื้นดิน
เจ้าหน้าที่มีความพร้อม มีทักษะ
สนับสนุนภารกิจของอากาศยาน
ความชำนาญ และผ่านการฝึกอบรม
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ครั้ง

1

1

1

1

1

1

ครั้ง

82

76

64

80

80

80

ครั้ง

45

35

18

45

45

45

ชุดปฏิบัติการ

-

-

-

1

2

3

หมายเหตุ

37
งาน/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปริมาณงานย้อนหลัง
ปี
ปี
ปี
2561 2562 2563

เป้าหมายล่วงหน้า
หมายเหตุ
ปี
ปี
ปี 2566
2564 2565

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 16 ชัยนาท (ต่อ)
โครงการฝึกผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกล จาก
เครือข่าย/อปท. ในการสนับสนุน
การควบคุม/ใช้เครื่องจักรกล
ปฏิบัติงานในพื้นที่

เครือข่ายสาธารณภัย/จนท.ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านเครื่องจักรกลในพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ครั้ง

-

1

การสนับสนุนเครื่องจักรกล/
ยานพาหนะให้กับจังหวัดในเขต
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
กิจกรรมการขนย้ายสิ่งของ
สำรองจ่าย

จังหวัดในเขตรับผิดชอบมีวัสดุอุปกรณ์
เครื่องจักรกล สำหรับบริหารจัดการ
สาธารณภัยในพื้นที่
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
และสำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด มีความพร้อม
ในเรื่องสิ่งของสำรองจ่าย สำหรับ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่
รับผิดชอบ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
และสำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด ที่ขอรับการ
สนับสนุน มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกล
สำหรับการถวายความปลอดภัย

ครั้ง

-

1

16

20

20

4
- อุทกภัย
- ภัยแล้ง
- ไฟป่า/
หมอกควัน
- สนับสนุน
ส่งกำลัง
บำรุง
20

ครั้ง

-

2

23

20

20

20

ครั้ง

-

1

2

2

2

2

ภารกิจด้านถวายความปลอดภัย

-

2
3
- อุทกภัย - อุทกภัย
- ภัยแล้ง - ภัยแล้ง
- ไฟป่า/
หมอกควัน

38
งาน/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปริมาณงานย้อนหลัง
ปี
ปี
ปี
2561 2562 2563

เป้าหมายล่วงหน้า
หมายเหตุ
ปี
ปี
ปี 2566
2564 2565

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
แผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่/สงกรานต์
ดำเนินการจัดทำแผน/การฝึกซ้อม
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ภายในสำนักงาน
โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่
ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและ
ป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน
การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด
โครงการค่ายเยาวชนอาสาสมัคร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมประชาคม อปพร.
ระดับเขต

ระดับความสำเร็จการจัดประชุม

-

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

8

8

8

8

8

8

1

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

100

ครั้ง

48

48

48

52

52

52

ครั้ง

1

-

-

1

1

1

ครั้ง
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน
ครั้ง
ระดับความสำเร็จของการฝึกซ้อม
ครั้ง
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
รุ่น
ระดับความสำเร็จ
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน
อาสาสมัครป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
จำนวนครั้งของการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ระดับความสำเร็จของการจัดประชุม

ครั้ง
คน

39
งาน/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปริมาณงานย้อนหลัง
ปี
ปี
ปี
2561 2562 2563

เป้าหมายล่วงหน้า
หมายเหตุ
ปี
ปี
ปี 2566
2564 2565

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี (ต่อ)
การฝึกการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด

ระดับความสำเร็จของการฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยระดับ
กลุ่มจังหวัด
การฝึกอบรมด้านการกู้ภัยให้กับ
จำนวนครั้งที่บุคลากรได้รับการส่งเสริม
หน่วยงานภาคีเครือข่าย
ให้พัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การให้ความรู้ ส่งเสริมด้าน
ร้อยละจำนวนครั้งของการบูรณาการ
ความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ตามที่ ความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
ได้รับการร้องขอในพื้นที่ 4 จังหวัด ให้แก่ประชาชน หน่วยงาน และองค์กร
ต่างๆ

โครงการ

1

1

-

1

1

1

จำนวนครั้ง

5

10

10

15

20

30

ร้อยละ
จำนวนครั้ง

48

48

48

48

50

60

ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติงาน
การเฝ้าระวัง เมื่อได้รับการแจ้งเตือนภัย

ครั้ง

60

60

60

60

60

60

การเตรียมความพร้อมระบบสื่อสาร ระดับความสำเร็จของการเตรียม
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความพร้อมระบบสื่อสารในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ครั้ง

60

60

60

60

60

60

การปฏิบัติงานเฝ้าระวัง เตรียม
ความพร้อมในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

40
งาน/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปริมาณงานย้อนหลัง
ปี
ปี
ปี
2561 2562 2563

เป้าหมายล่วงหน้า
หมายเหตุ
ปี
ปี
ปี 2566
2564 2565

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี (ต่อ)
สำรวจและออกแบบโครงการ
บริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและอุทกภัย

งานสำรวจและออกแบบแล้วเสร็จ

โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิม แก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย

โครงการ

23

20

20

27

30

40

โครงการ

3

-

-

3

3

3

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามที่
ผู้ประสบภัยร้องขอ

จำนวนครั้งที่ให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยตาม ที่ผู้ประสบภัยร้องขอ

ครั้ง

10

15

15

20

25

30

การซ่อมปรับปรุงสภาพ
เครื่องจักรกล (ซ่อมใหญ่)

ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ
ซ่อมปรับปรุงสภาพเครื่องจักรกล

คัน

10

16

10

10

10

10

สนับสนุนเครื่องจักกล เครื่องมือ
ยานพาหนะเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัด

การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
4 จังหวัด

ครั้ง

41

40

48

60

70

90

41
งาน/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปริมาณงานย้อนหลัง
ปี
ปี
ปี
2561 2562 2563

เป้าหมายล่วงหน้า
หมายเหตุ
ปี
ปี
ปี 2566
2564 2565

การใช้เทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการสาธารณภัยเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับความสำเร็จในการนำเทคโนโลยี
นำมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ระดับ

4

4

4

5

5

5

การพัฒนาความรู้ สร้างความตระหนัก
และจิตสำนึกให้กับประชาชน
ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ระดับความสำเร็จของการฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด
ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต ๑๘ ภูเก็ต

ระดับ

-

5

5

5

5

5

การปฏิบัติงานเฝ้าระวัง
เตรียมความพร้อมในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติงาน
การเฝ้าระวัง เมื่อได้รับการแจ้งเตือนภัย

ระดับ

5

5

5

5

5

5

การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร
ของศูนย์ ปภ. เขต ให้พัฒนาองค์
ความรู้ที่จำเป็น ต่อการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ร้อยละความสำเร็จของจำนวนครั้ง
ที่บุคลากรได้รับการส่งเสริมให้พัฒนา
องค์ความรู้ที่จำเป็น ต่อการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ร้อยละ

88.23

90

95

100

100

100

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต

42
งาน/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปริมาณงานย้อนหลัง
ปี
ปี
ปี
2561 2562 2563

เป้าหมายล่วงหน้า
หมายเหตุ
ปี
ปี
ปี 2566
2564 2565

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต (ต่อ)
การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม
ด้านความปลอดภัยและบรรเทา
สาธารณภัยให้แก่ประชาชน
หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ
ตามที่ได้รับการร้องขอในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ
การเตรียมความพร้อมระบบสื่อสาร
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

ร้อยละจำนวนครั้งของการบูรณาการ
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านความ
ปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่
ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ
ตามที่ได้รับการร้องขอในพื้นที่ ๕ จังหวัด
ที่รับผิดชอบ
ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อม
ระบบสื่อสารในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยที่ครอบคลุมพื้นที่ที่รับผิดชอบ

ร้อยละ

-

85

90

๑๐๐

100

100

ระดับ

-

4

4

5

5

5

43

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่เป็นผลจาก
การดำเนินงานปรับปรุงโครงสร้าง

44
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1) การปฏิบัติงาน การเฝ้าระวัง เมื่อได้รับการแจ้งเตือนภัย

ร้อยละ 100

2) ร้อยละของจำนวนครั้งที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ตามที่ผู้ประสบภัยร้องขอ

ร้อยละ 100

3) จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
4) ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการ
ซ่อมปรับปรุงสภาพเครื่องจักรกล (ซ่อมใหญ่) ของศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขตตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

5 ช่องทาง
ระดับ 5

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1) ระดับความสำเร็จด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนน

ระดับ 5

๒) ระดับความสำเร็จด้านการสร้างความเข็มแข็งแก่ชุมชน ท้องถิ่น
อาสาสมัครและเครือข่าย

ระดับ 5

๓) ระดับความสำเร็จด้านการแจ้งเตือน

ระดับ 5

๔) ระดับความสำเร็จด้านการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต

ระดับ 5

45
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1) ระดับความสำเร็จด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนน

ระดับ 5

2) ระดับความสำเร็จด้านการสร้างความเข็มแข็งแก่ชุมชน ท้องถิ่น
อาสาสมัครและเครือข่าย

ระดับ 5

3) ระดับความสำเร็จด้านการแจ้งเตือน

ระดับ ๕

4) ระดับความสำเร็จด้านการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต

ระดับ ๕

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 16 ชัยนาท
ตัวชี้วัด
การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการสาธารณภัย เพื่อให้เป็น
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ที่สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างระบบสนับสนุนเพื่อช่วยในการตัดสินใจ สั่งการและ
ในการบริหารจัดการสาธารณภัย

มีความพร้อมในการบริหารจัดการสาธารณภัย

มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย อย่างครบวงจร
สาธารณภัย

ค่าเป้าหมาย
สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
ผู้ประสบภัย
มีข้อมูลในการวิเคราะห์และคาดการณ์
เพื่อช่วยในการตัดสินใจ สั่งการในระบบ
การบริหารจัดการสาธารณภัยและสนอง
ความต้องการของประชาชน รวมทั้ง
การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทัน
ต่อเหตุการณ์
มีการกำหนดมาตรการในการบริหาร
จัดการสาธารณภัยที่ครอบคลุม
ทุกประเภทภัย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
มีความสามารถเป็นมาตรฐานในด้าน
การปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย สามารถ
ที่จะปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง
และภาคีเครือข่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

46
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1) ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการ
ซ่อมปรับปรุงสภาพเครื่องจักรกล (ซ่อมใหญ่) ของศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเขต ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ

ระดับ 5

2) ระดับความสำเร็จของการเฝ้าระวังเมื่อได้รับการแจ้งเตือนภัย

ระดับ 5

3) จำนวนครั้งของกิจกรรมและการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมเครือข่าย
ให้มีศักยภาพในการรับมือและจัดการสาธารณภัยในพื้นที่

12 ครั้งขึ้นไป

4) ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการ

ร้อยละ 100

2) ร้อยละของจำนวนครั้งที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามที่
ผู้ประสบภัยร้องขอ

ร้อยละ 100
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ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระดับความสำเร็จของการใช้เทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการสาธารณภัยเพื่อให้เป็นศูนย์ที่สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นศูนย์ ที่สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
ผู้ประสบภัย

ระดับความสำเร็จของการฝึกการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด

ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย สามารถป้องกันตนเอง
ครอบครัว และชุมชน จากสาธารณภัยได้

ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติงาน การเฝ้าระวัง
เมื่อได้รับการแจ้งเตือนภัย

สามารถแจ้งเตือนภัยเมื่อเกิดสาธารณภัย
และสามารถให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ
ประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย

ร้อยละความสำเร็จของจำนวนครั้งที่บุคลากรได้รับ
สามารถส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม/
การส่งเสริมให้พัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็น ต่อการปฏิบัติงาน ฝึกปฏิบัติการ ได้ครบตามหลักสูตรกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกครั้ง
ร้อยละจำนวนครั้งของการบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่
ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ตามที่ได้รับการร้อง
ขอในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

สามารถสนับสนุน เครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์
และวิทยากรฝึกอบรม กิจกรรมที่ประชาชน/
หน่วยงานเครือข่าย และองค์กรต่างๆ ร้องขอ
ความร่วมมือหรือร้องขอความช่วยเหลือ
ได้ทุกครั้ง

ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมระบบสื่อสาร
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ครอบคลุมพื้นที่
ที่รับผิดชอบ

สามารถติดต่อสื่อสาร แจ้งเตือนภัยเมื่อเกิด
สาธารณภัย และสามารถรายงานผล
การปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
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7. ค่าใช้จ่าย
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กรอบค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี
แหล่งเงิน

งบประมาณปัจจุบัน
ปี 2564

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ปี 2565
ปี 2566

หน่วย : บาท
หมายเหตุ
ปี 2567

รวมทั้งสิ้น
- งบบุคลากร

20,556,453
1,288,723

19,648,542.88
1,365,374

25,094,261
1,446,624

25,755,287
1,532,750

- งบดำเนินงาน
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ด้านเครื่องจักรกลสาธารณภัย

46,610,600
918,000

5,071,700
1,836,000

5,578,900
-

6,136,800
-

- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
รายได้แผ่นดิน
รายได้เงินนอกงบประมาณ

13,593,700
145,430
-

11,216,468.88
159,000
-

17,894,737
174,000
-

17,894,737
191,000
-

ประมาณการเพิ่มร้อยละ 6
จากงบประมาณก่อนหน้า
ปี 2564 ระยะเวลา 6 เดือน
(ตุลาคม 2563 - มีนาคม
2564)
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ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี
แหล่งเงิน

งบประมาณปัจจุบัน
ปี 2564

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ปี 2565
ปี 2566

หน่วย : บาท
หมายเหตุ
ปี 2567

รวมทั้งสิ้น
- งบบุคลากร

28,884,368
1,470,068

23,884,110.99
1,557,337

25,477,378
1,649,841

26,148,732
1,747,895

- งบดำเนินงาน
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ด้านเครื่องจักรกลสาธารณภัย

4,737,800
864,000

5,211,600
1,728,000

5,732,800
-

6,306,100
-

- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
รายได้แผ่นดิน
รายได้เงินนอกงบประมาณ

21,612,500
200,000
-

15,187,173.99
200,000
-

17,894,737
200,000
-

17,894,737
200,000
-

ประมาณการเพิ่มร้อยละ 6
จากงบประมาณก่อนหน้า
ปี 2564 ระยะเวลา 6 เดือน
(ตุลาคม 2563 - มีนาคม
2564)
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ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย
แหล่งเงิน

งบประมาณปัจจุบัน
ปี 2564

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ปี 2565
ปี 2566

หน่วย : บาท
หมายเหตุ
ปี 2567

รวมทั้งสิ้น
- งบบุคลากร

30,480,345
1,507,945

37,944,662.20
1,597,150

25,083,744
1,691,707

25,713,675
1,791,938

- งบดำเนินงาน
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ด้านเครื่องจักรกลสาธารณภัย

4,377,900
810,000

4,815,700
1,620,000

5,297,300
-

5,827,000
-

- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
รายได้แผ่นดิน
รายได้เงินนอกงบประมาณ

23,584,500
200,000
-

29,711,812.20
200,000
-

17,894,737
200,000
-

17,894,737
200,000
-

ประมาณการเพิ่มร้อยละ 6
จากงบประมาณก่อนหน้า
ปี 2564 ระยะเวลา 6 เดือน
(ตุลาคม 2563 - มีนาคม
2564)
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ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 16 ชัยนาท
แหล่งเงิน

งบประมาณปัจจุบัน
ปี 2564

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ปี 2565
ปี 2566

หน่วย : บาท
หมายเหตุ
ปี 2567

รวมทั้งสิ้น
- งบบุคลากร

16,963,586
1,575,996

26,042,466.10
1,669,410

24,523,466
1,768,429

25,104,425
1,873,388

- งบดำเนินงาน
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ด้านเครื่องจักรกลสาธารณภัย

3,934,100
810,000

4,327,500
1,620,000

4,760,300
-

5,236,300
-

- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
รายได้แผ่นดิน
รายได้เงินนอกงบประมาณ

10,548,500
94,990
-

18,325,556.10
100,000
-

17,894,737
100,000
-

17,894,737
100,000
-

ประมาณการเพิ่มร้อยละ 6
จากงบประมาณก่อนหน้า
ปี 2564 ระยะเวลา 6 เดือน
(ตุลาคม 2563 - มีนาคม
2564)
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ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี
แหล่งเงิน

งบประมาณปัจจุบัน
ปี 2564

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ปี 2565
ปี 2566

หน่วย : บาท
หมายเหตุ
ปี 2567

รวมทั้งสิ้น
- งบบุคลากร

9,912,388
645,398

11,800,311.43
683,450

24,050,984.90
723,785

24,637,036.19
766,540

- งบดำเนินงาน
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ด้านเครื่องจักรกลสาธารณภัย

4,392,200
648,000

4,831,400
1,296,000

5,314,500
-

5,846,000
-

- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
รายได้แผ่นดิน
รายได้เงินนอกงบประมาณ

4,129,300
97,490
-

4,882,222.43
107,239
-

17,894,737
117,962.90
-

17,894,737
129,759.19
-

ประมาณการเพิ่มร้อยละ 6
จากงบประมาณก่อนหน้า
ปี 2564 ระยะเวลา 6 เดือน
(ตุลาคม 2563 - มีนาคม
2564)
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ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต
แหล่งเงิน

งบประมาณปัจจุบัน
ปี 2564

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ปี 2565
ปี 2566

หน่วย : บาท
หมายเหตุ
ปี 2567

รวมทั้งสิ้น
- งบบุคลากร

15,232,895
1,053,170

10,955,043.60
1,115,425

24,449,751
1,181,414

25,037,100
1,251,363

- งบดำเนินงาน
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ด้านเครื่องจักรกลสาธารณภัย

4,275,700
810,000

4,703,300
1,620,000

5,173,600
-

5,691,000
-

- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
รายได้แผ่นดิน
รายได้เงินนอกงบประมาณ

8,975,500
118,525
-

3,316,318.60
200,000
-

17,894,737
200,000
-

17,894,737
200,000
-

ประมาณการเพิ่มร้อยละ 6
จากงบประมาณก่อนหน้า
ปี 2564 ระยะเวลา 6 เดือน
(ตุลาคม 2563 - มีนาคม
2564)
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8. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
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-ร่างกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ .. )
พ.ศ. ....
………………………………..
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังต่อไปนี้
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง
(๑) สำนักงานเลขานุการกรม
(๒) กองกฎหมาย
(๓) กองการเจ้าหน้าที่
(๔) กองคลัง
(๕) กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
(๖) กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๗) กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน
(๘) กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย
(๙) กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย
(๑๐) ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
(๑๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๑๒) - (๒9) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑ - ๑8
(30) ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
(31) สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 15 แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้ อ ๑๕ ศู น ย์ ป ้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เขต ๑ – ๑8 มี อ ำนาจหน้ า ที ่ ใ นเขตพื ้ น ที่
ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) อำนวยการการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยและพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่
(๒) สนับสนุนและปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟู
สภาพพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย
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(๓) ให้ความรู้และคำแนะนำ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(๔) สนับสนุนและจัดให้มีการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย
(๕) บริหารจัดการกิจการอาสาสมัครเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๖) ปฏิ บ ั ต ิ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บ ั ต ิ ง านของหน่ ว ยงานอื ่ น ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งหรื อ
ที่ได้รับมอบหมาย”
ให้ไว้ ณ วันที่ ……. เดือน ................. พ.ศ. ....
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

