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ปภ.ปรับปรุงจังหวัด ในควำมรับผิดชอบของศูนย์ ปภ.เขต เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรสำธำรณภัยในเชิงพื้นที่ 
 

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
ได้ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดสาธารณภัยในเชิงพ้ืนที่ ผ่านกลไกการท างานของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ศูนย์เขต จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงจังหวัดในความ
รับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดการสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ และ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัด โดยในการแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขต ได้พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ระยะทางระหว่างจังหวัดกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต     
สภาพภูมิศาสตร์ ภูมิสังคม สภาพความเสี่ยงภัย และลักษณะภัยในพ้ืนที่ เพ่ือให้การบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่    
มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้ 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม 
สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 2 สุพรรณบุรี มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ 
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 3 ปราจีนบุรี มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 
5 จังหวัด ได้แก่  ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว นครนายก และสระบุรี  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 
ประจวบคีรีขันธ์ มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และราชบุรี ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์  ศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 7 สกลนคร มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร 
และบึงกาฬ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 ก าแพงเพชรมีพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ ก าแพงเพชร นครสวรรค์ 
พิจิตร และตาก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย 
เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ล าปาง มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ ล าปาง 
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และล าพูน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด 
ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และชุมพร ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 
5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี มีพ้ืนที่
รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ และยโสธร ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี 
มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี เลย หนองคาย และหนองบัวล าภู ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย 
มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย น่าน แพร่ และพะเยา ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 16 ชัยนาท มีพ้ืนที่
รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอุทัยธานี ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี มีพ้ืนที่
รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ชลบุรี ระยอง และตราด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต มีพ้ืนที่
รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต ระนอง พังงา กระบี่ และตรัง 
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ปีที่: 44 ฉบับที่: 15658
วันที่: เสาร์ 23 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 7

หัวข้อข่าว: เมืองกรุงจมฝุ่นพิษ วิกฤตแดง16พื้นที่ ลพบุรีเผาหญ้าลาม 'ลำปาง'ยังฟุ้งหนัก

รหัสข่าว: C-210123020019(23 ม.ค. 64/02:54) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 53.64 Ad Value: 59,004 PRValue : 177,012 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15658
วันที่: เสาร์ 23 มกราคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 7(บนขวา)

หัวข้อข่าว: สทนช.เร่งแก้ท่วมแล้งซ้ำซากลุ่มน้ำมูล สรุปผลเอสซีเอ-คาดเสร็จตามแผนก.พ.

รหัสข่าว: C-210123020051(23 ม.ค. 64/04:21) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 14.47 Ad Value: 15,917 PRValue : 47,751 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8838
วันที่: เสาร์ 23 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 8

หัวข้อข่าว: ติดเชื้อ309/ทวีศิลป์โล่ง

รหัสข่าว: C-210123008019(23 ม.ค. 64/04:09) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 90.55 Ad Value: 67,912.50 PRValue : 203,737.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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รหัสข่าว: C-210123008019(23 ม.ค. 64/04:09) หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 90.55 Ad Value: 67,912.50 PRValue : 203,737.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 23 มกราคม 2564 เวลา 06:34
หัวข้อข่าว: หนาวคลาย!อุตุฯเผยอุณหภูมิสูงขึ้น1-3องศา

รหัสข่าว: I-I210123000358 หน้า: 1/4

 posttoday.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/general/643426
https://www.posttoday.com
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