
ชื่อ - สกุล ตําแหนง หนวยงานระดับกรม (สวนกลาง ) หนวยงานสังกัดภายใน ชองทางติดตอ (เบอรโทรศัพท /ID Line : ) ชื่อ - สกุล ตําแหนง หนวยงานระดับกรม (สวนกลาง ) หนวยงานสังกัดภายใน ชองทางติดตอ (เบอรโทรศัพท /ID Line : )

1 อุตรดิตถ นายณัฐนันท พุมพร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สํานักงานจังหวัดอุตรดิตถ 089 236 9313 นายสมพร ขันปงปุด ผูชวยหัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดอุตรดิตถ

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ 08 1921 9417

2 ชลบุรี นายกิตติชัย วรรณไกรรุง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สํานักงานจังหวัดชลบุรี 06 4979 6550 ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี

3 อุทัยธานี นายบัญชา สิงหสา นักนิเวศวิทยา ฝายปองกันและปฏิบัติการ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี 08 1340 0188 นายกฤษฏิชนม สายสวรรค หัวหนาฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน กรมชลประทาน โครงการชลประทานอุทัยธานี 09 3465 3978

4 ลําปาง นายธนิต  คํามีอาย วิศวกรชลประทานชํานาญการ กรมชลประทาน โครงการชลประทานลําปาง 08 1859 0952 นายโยธิน  นันทรัตนติกุล พนักงานการเกษตร ส3 กรมชลประทาน โครงการชลประทานลําปาง 09 7923 0583

5 เชียงราย นายครรชิต  ชมภูแดง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 08 9969 6728 นายทวีชัย โควตระกูล ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงราย กรมชลประทาน โครงการชลประทานเชียงราย 08 1951 4723

6 ราชบุรี สิบเอกทัชชกร นาละกาญจน นายชางเครื่องกลอาวุโส กรมปองกันเเละบรรเทาสาธารณภัย สํานักปองกันเเละบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี 06 3496 3593 นายกิตติศักดิ์ สุภาดี นายชางชลประทานอาวุโส กรมชลประทาน โครงการชลประทานราชบุรี 08 1295 6581

7 นนทบุรี นายชัยวัฒน ชวลิตเมธารัตน หัวหนาฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน กรมชลประทาน โครงการชลประทานนนทบุรี 09 3326 7279 นายสุทธะวิชญ เล็กเลอสินธุ หัวหนาฝายปองกันและปฏิบัติการ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี 06 5936 0533

8 พิษณุโลก นายชํานาญ ชูเที่ยง ผูอํานวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก กรมชลประทาน โครงการชลประทานพิษณุโลก 08 1532 6632 นางสาวพชรพร  รัตโนทัย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก 08 4490 2127

9 กาฬสินธุ นายธนทร ศรีนาค หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

กาฬสินธุ

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ 08 9969 6719 นางสาวสุภลักษณ บุญเกิด ผูชวยหัวหนาสํานักงานปองกันเเละบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดกาฬสินธุ

กรมปองกันเเละบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ 0 4381 4834

ชัยนาท นายสรรเสริญ  สีติภูตะ หัวหนาฝายปองกันและปฏิบัติการ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท 06 5936 0502 นายอรรถสิทธิ์ เกิดมีสุข หัวหนาฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน กรมชลประทาน โครงการชลประทานชัยนาท 09 8258 7199

ชัยนาท นางสาวอรชร ทุมแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย สํานักงานจังหวัดชัยนาท 08 1477 6288 - - - - -

11 อํานาจเจริญ นายมนตรี  สีหมงคลสกุล ผูอํานวยการโครงการชลประทานอํานาจเจริญ กรมชลประทาน โครงการชลประทานอํานาจเจริญ 09 4789 9649 นายเฉลียว  หวังค้ํากลาง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ รักษา

ราชการแทน หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยจังหวัดอํานาจเจริญ

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

อํานาจเจริญ

08 9969 6811

12 เลย นายปรเมศวร  ยศปญญา หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย 08 9969 6771 นายชัยยัน  สุรสรณ หัวหนาฝายจัดสรรน้ําและบํารุงรักษาระบบชลประทาน กรมชลประทาน โครงการชลประทานเลย 08 1974 4441

13 นครสวรรค นายนิพนธ ดวงดารา นายชางชลประทานอาวุโส กรมชลประทาน โครงการชลประทานนครสวรรค 08 6214 1502 นายบรรจง โพธิวงค นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงาน 

ปภ.จังหวัดเชียงใหม สาขาเชียงดาว รักษาราชการแทน

หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

นครสวรรค

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

นครสวรรค

08 9969 6738

14 กําแพงเพชร นายโชคชัย เสนาะเกียรติ หัวหนาฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน กรมชลประทาน โครงการชลประทานกําแพงเพชร 08 8959 9114 นางสาวชมพูนุท รักษชน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

กําแพงเพชร

09 8918 0379

15 สมุทรสงคราม นางสาวอัจฉรา นิธรรม พนักงานนโยบายและแผนงาน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม 09 0441 4348 นางสาวสุภาวดี จันทรดี พนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

สมุทรสงคราม

08 1378 6853

16 ตรัง นายเถลิงศักดิ์  ภูวญาณพงศ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง 08 9969 6730 นายธนิษฐ หยูทอง ผูอํานวยการโครงการชลประทานตรัง กรมชลประทาน โครงการชลประทานตรัง 08 1990 2270

17 ชุมพร นายเอกวี หาญพานิช นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร 08 9452 6216 นายศรศิลป สุขจู นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร 08 0179 7523

18 ตราด นายขรรคชัย ไชยคง นายชางชลประทานอาวุโส กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ โครงการชลประทานตราด 09 6814 3435 นายพงศสิษฐ ปจนันท หัวหนาสํานักงานปองกันเเละบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันเเละบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด 08 9969 6731

19 เชียงใหม นายอภิวัฒน ภูมิไธสง ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการน้ําและบํารุงรักษา กรมชลประทาน สํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม 08 1845 9324 นายภูวเมศฐ อัศวมงคลพงษ หัวหนาฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน กรมชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม 09 7946 4692

20 อางทอง นายพะลิน สุทธิบุตร ผูอํานวยการโครงการชลประทานอางทอง กรมชลประทาน โครงการชลประทานอางทอง 08 1870 9078 นางสาวสุพีพร โมรา หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

อางทอง

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอางทอง 08-9969-6810

21 มหาสารคาม นายเสนีย ดรศรีโยเพชร นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม 08 5000 5767 นายเสนีย ดรศรีโยเพชร นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

มหาสารคาม

08 5000 5767

22 สุโขทัย นายพิษณุ พิริยะวิศรุต หัวหนาฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน กรมชลประทาน โครงการชลประทานสุโขทัย 09 2534 7474 สิบโทคมสันต เดนสมบูรณ นายชางเครื่องกลชํานาญงาน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 08 9959 6988

23 สงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

สงขลา

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา 08 9969 6773 นางสาวภาศิกา ศิรินุพงศ นิลลวน ผูชวยหัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดสงขลา

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา 09 7156 3565

24 สิงหบุรี นายทรงวิทย เหลืองออน ผูอํานวยการโครงการชลประทานสิงหบุรี กรมชลประทาน โครงการชลประทานสิงหบุรี 08 1854 3677 นายปณิธาน แพทยรักษ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ กรมชลประทาน โครงการชลประทานสิงหบุรี 09 4463 5661

25 ระยอง นายสุรชัย นํานาผล ผูอํานวยการโครงการชลประทานระยอง กรมชลประทาน โครงการชลประทานระยอง 09 3153 5491 นายอัธยา นวลอุทัย หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง 08 9969 6765

26 กาญจนบุรี นายชัยวัฒน กิจจะบรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 09 8742 6253/beeryongjoon นายณัฐธนนท วรกุลพัชรวัฒน วิศวกรชลประทานชํานาญการ กรมชลประทาน โครงการชลประทานกาญจนบุรี 08 0561 9789

27 ปตตานี นายกาส  เส็นโตะเย็บ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ปตตานี

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปตตานี 08-9969-6746 นายเอกชัย  จันทรัตน  หัวหนาฝายปองกันและปฏิบัติการ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปตตานี 08 4193 7707

28 สตูล นายคมสัน หาเหม พนักงานปฏิบัติการดานสาธารณภัย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล 09 6476 2459 นายวันชัย รอดเนียม นายชางชลประทานอาวุโส กรมชลประทาน โครงการชลประทานสตูล 08 1957 4286

29 รอยเอ็ด นางสาวมาลีรัตน แซโคว พนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดรอยเอ็ด 08 6239 5165 นายเรืองสิน ภูถวิล นายชางเครื่องกลปฏิบัติการ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดรอยเอ็ด  09 5168 6913

ปทุมธานี วาที่ ร.ต.สุรพงค พรมชา หัวหนาฝายปองกันและปฏิบัติการ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี 06 5936 0543 นางสาวปกกมล กําจรกิตติคุณ ผูชวยหัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดปทุมธานี

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี 08 1921 8453

ปทุมธานี นายธณกฤต พหลทัพ ผูอํานวยการโครงการชลประทานปทุมธานี กรมชลประทาน โครงการชลประทานปทุมธานี 09 7885 6565 นายอมร นวลเพชร หัวหนาฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน กรมชลประทาน โครงการชลประทานปทุมธานี 08 1899 2565

ภูเก็ต นายโชคชัย บุญชวย นักวิเคราะหนโยบายเเละแผนปฏิบัติการ กรมปองกันเเละบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันเเละบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต 06 5936 0579/ddpmpkt นายสากล สุวรรณรัตน นักวิเคราะหนโยบายเเละเเผนปฏิบัติการ กรมปองกันเเละบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันเเละบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต 0 7651 0098

ภูเก็ต นายภูมินันท  เรืองชัยกุล นายชางชลประทานอาวุโส กรมชลประทาน โครงการชลประทานภูเก็ต 08 9802 4982 นายชัยวัฒน  ทองศรีจันทร วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ กรมชลประทาน โครงการชลประทานภูเก็ต 08 2832 6791

32 บึงกาฬ นายณรงคฤทธิ์  มุขขุนทศ หัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ 1 กรมชลประทาน โครงการชลประทานบึงกาฬ 09 5670 7545 นายจักรกริช  จิตธรรม หัวหนาฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน กรมชลประทาน โครงการชลประทานบึงกาฬ 0 4249 0983

33 หนองคาย นางดริญญา สุวรรณบุตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรมวิชาการเกษตร สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคาย 065-6614462 นายปริวุฒิ จิตธรรม นายชางโยธาอาวุโส กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย 06 5936 0640

34 สมุทรสาคร นายสากล ชลคีรี ผูอํานวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร กรมชลประทาน โครงการชลประทานสมุทรสาคร 0 3483 9037 นายเจริญ รัตนบรรณสกุล หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

สมุทรสาคร

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

สมุทรสาคร

0 3442 6424

ลําพูน นายสุภรณวัฒน สุรการ ผูอํานวยการโครงการชลประทานลําพูน กรมชลประทาน โครงการชลประทานลําพูน 08 7175 9449 นายศักตยา วรรณฤมล หัวหนาฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน กรมชลประทาน โครงการชลประทานลําพูน 08 1884 3198

ลําพูน นายธนา   นวลปลอด หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ลําพูน

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําพูน 08 9969 6770 วาที่ รอยตรี ธีระศักดิ์   วังศรี นายชางโยธาอาวุโส กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสํารณภัยจังหวัดลําพูน 06 5936 0608

36 พระนครศรีอยุธยา นางสรัญญา เพชรยวน ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนา

จังหวัด

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 08 3011 8063 นางสาวเนตรชนก มุกธวัตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 09 8289 6389

37 พะเยา นายอนันต  แสงสุวรรณ หัวหนาฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน กรมชลประทาน โครงการชลประทานพะเยา 08 1881 9199 นายยศกร  สุขสอาด หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพะเยา กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา 08 9969 6748

38 นครราชสีมา นายนันธะกร ตาตุคุ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา Nuntagorn นายอธิวัฒน ธนวุฒิศิรวัชร หัวหนฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน กรมชลประทาน โครงการชลประทานนครราชสีมา Luan0220

39 อุดรธานี นายธีระภัทร  ผิวสวัสธ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

อุดรธานี

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี 08 9969 6812 นายอดินันต  จันทรา หัวหนาฝายปองกันและปฏิบัติการ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี 06 5936 0648

40 นราธิวาส นางสาววันวิสาข เจริญทรัพย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส 09 5076 2442/j.wanvisa2529 นายมูฮาเดร นิทัศนนวเดชากุล พนักงานประจําสํานักงาน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส 09 3323 3344/08 0142 1212

41 ระนอง นายประจักษ อั้นจุกฉุน ผูอํานวยการโครงการชลประทานระนอง กรมชลประทาน โครงการชลประทานะยอง 08 9814 2046 นายเริงชัย บุญชวย นายชางชลประทานอาวุโส กรมชลประทาน โครงการชลประทานระยอง 08 5784 5581

42 จันทบุรี นายศฎายุทธ ประถมวงศ นายชางโยธาชํานาญงาน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี 09 5490 3661/ID line BANKMANJER นายวศิน วิบูลยศิริรักษ นายชางชลประทานอาวุโส กรมชลประทาน โครงการชลประทานจันทบุรี 08 9569 4544/wasinwiboon

43 นครนายก นายสุรเชษฐ นวมนุม นายชางชลประทานอาวุโส กรมชลประทาน โครงการชลประทานนครนายก 08 1436 4970 นายอิสระ ศรีเหรา หัวหนาฝายหัวหนาฝายปองกันและปฏิบัติการ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก 06 5936 0520

44 ขอนแกน นายวิทิตย  นามมูลนอย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแกน 09 4362 6449 นางมาเรียม ไหมวันทา นักวิชาการการเงินและบัญชีชํานาญการ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธาณภัยจังหวัดขอนแกน 09 9471 7707

45 สุรินทร นายศราวุฒื  บุญทันเสน นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมปองกันและบรรเทาสารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร 06 5240 3468 จาสิบเอกจักรพงษ ถนอมวงษ เจาพนักงานสื่อสารชํานาญงาน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร 08 6107 3163

46 นาน นายนิพนธ ฟูศรี ผูอํานวยการโครงการชลประทานนาน กรมชลประทาน โครงการชลประทานนาน 08 6327 8236 นายสมบัติ แปงมูล นายชางชลประทานอาวุโส กรมชลประทาน โครงการชลประทานนาน 08 1998 7237

47 สุพรรณบุรี นายยศดนัย นอยแกว ผูอํานวยการโครงการชลประทานสุพรรณบุรี กรมชลประทาน โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 08 1780 8979 นายปภินวิช ละอองแกว หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

สุพรรณบุรี

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธรณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี 08 9969 6805

48 พังงา นายอิชณนกรกฤต  วงษปา หัวหนาฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงชลประทาน กรมชลประทาน โครงการชลประทานพังงา 09 2895 4289 นายอวยพร  ชีงามวัฒนะกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา 09 4584 0759

49 พัทลุง นายพิมาน จันทมณีโชติ นายชางชลประทานอาวุโส กรมชลประทาน โครงการชลประทานพัทลุง 08 1540 2417 นายไกรวุฒิ องคะลอย วิศวกรชลประทานชํานาญการ กรมชลประทาน โครงการชลประทานพัทลุง 08 8886 7200

50 ชัยภูมิ นายนัทธี นุมมาก ผูอํานวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ กรมชลประทาน โครงการชลประทานชัยภูมิ 09 5194 1694 นายสุรพล ตามควร หัวหนาฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน 

โครงการชลประทานชัยภูมิ

กรมชลประทาน โครงการชลประทานชัยภูมิ 08 1975 6567

51 นครปฐม นายพิทักษ ยุวานนท ผูอํานวยการโครงการชลประทานนครปฐม กรมชลประทาน โครงการชลประทานนครปฐม 08 1461 0383 นายศุภชัย แสนยุติธรรม หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

นครปฐม

กรมบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม 08 9969 6734

52 ศรีสะเกษ นายจํารัส  สวนจันทร ผูอํานวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ กรมชลประทาน โครงการชลประทานศรีสะเกษ 08 1390 1127 นายจิรภัทร หมายสุข พนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดศรีสะเกษ

08 8590 4090

53 ยะลา นายวีรวัฒน ศิริกุลพิพัฒน หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ยะลา

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา 08 9969 6762 นายสุพรชัย ปรีชา ผูอํานวยการโครงการชลประทานยะลา กรมชลประทาน โครงการชลประทานยะลา 08 9729 7902

ลําดับ จังหวัด ผูแทนหลัก ผูแทนสํารอง

แบบฟอรมแจงรายชื่อเจาหนาที่ประสานงานและใหขอมูลสถานการณน้ํารายจังหวัด 
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ชื่อ - สกุล ตําแหนง หนวยงานระดับกรม (สวนกลาง ) หนวยงานสังกัดภายใน ชองทางติดตอ (เบอรโทรศัพท /ID Line : ) ชื่อ - สกุล ตําแหนง หนวยงานระดับกรม (สวนกลาง ) หนวยงานสังกัดภายใน ชองทางติดตอ (เบอรโทรศัพท /ID Line : )

ลําดับ จังหวัด ผูแทนหลัก ผูแทนสํารอง

แบบฟอรมแจงรายชื่อเจาหนาที่ประสานงานและใหขอมูลสถานการณน้ํารายจังหวัด 

54 นครพนม นายเดช บํารุงหงส หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัด

นครพนม

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดนครพนม 08 1174 3919 นายสิทธิพงษ ราชสีห หัวหนาฝายปองกันและปฏิบัติการ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัด

นครพนม

09 4531 7755

55 มุกดาหาร นายไพฑูรย สุขตาย ผูอํานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร กรมชลประทาน โครงการชลประทานมุกดาหาร 08 9846 9084 นายตอศักดิ์ ภูผา นายชางชลประทานอาวุโส กรมชลประทาน โครงการชลประทานมุกดาหาร 08 9280 2009

บุรีรัมย นางสาวสุพัตรา ศรีโสม นายชางชลประทาน กรมชลประทาน โครงการชลประทานบุรีรัมย 09 2905 5626/0870021046P นางสาวธัญญารัตน ดีดวยชาติ พนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย 08 6869 9063/thanyapuy

บุรีรัมย นายอิทธิพล ดีเหลือ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สํานักงานจังหวัดบุรีรัมย 08 9423 4621/otto7769

57 ตาก นายมาโนช ตุมทอง ผูอํานวยการโครงการชลประทานตาก ชลประทาน โครงการชลประทานตาก 08 1851 3671 นายวัฒนา สาคร หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก 08-996-96732

58 เพชรบูรณ นายปริญญา จองกา นายชางโยธาปฏิบัติงาน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ 09 7210 7382 นายปริญญา จองกา นายชางโยธาปฏิบัติงาน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ 09 721 07382

59 สระบุรี นายพีระ ธนามี หัวหนาฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน กรมชลประทาน โครงการชลประทานสระบุรี 09 2440 0878 นายกิตติศักดิ์ ธงสันเทียะ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี 09-730-10975

60 ฉะเชิงเทรา  นายธานินทร  เนื่องทศเทศ ผูอํานวยการ เฉพาะ ดาน กรมชลประทาน  โครงการชลประทาน ฉะเชิงเทรา  08 1928 5347 นายสุพจน  สุวรรณ จิตร นายชาง ชลประทาน อาวุโส  กรมชลประทาน  โครงการชลประทาน ฉะเชิงเทรา  08 1869 3720
61 สุราษฎรธานี นายจํานง สวัสดิ์วงศ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดสุราษฎรธานี

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎรธานี 08 1895 9738 นายสหจิต แตงพัฒน วิศวกรโยธาชํานาญการ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

สุราษฎรธานี

08 1788 3569

แพร นายอัสนี จารุชาติ ผูอํานวยการโครงการชลประทานแพร กรมชลประทาน โครงการชลประทานแพร 08 4366 9898/atsanee45 นายสายัณห กาวีวงค หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร 08 9969 6755/08 9969 6755

63 เพชรบุรี นางสาวสุภัทรา ถ้ํากระแสร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี 08 0788 5995 นางสาวพัทธหทัย หงคงคา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี 08 9919 3623

64 หนองบัวลําภู นายกลาณรงค คนรู ผอ.กลุมงานยุทธศาสตร จังหวัดหนองบัวลําภู สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู กลุมงานยุทธศาสตร 08 9203 4899 นางสาวณัฏฐา ไชยภักดี นักวิเครนโยบายและแผนชํานาญการ จังหวัดหนองบัวลําภู สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู กลุมงานยุทธศาสตร 08 3292 9569

พิจิตร นายอานนท ทั่งทอง ผูชวยหัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดพิจิตร

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร 08 1921 8543 นายจิรวุฑฒิ ผะอบเหล็ก หัวหนาฝายปองกันและปฏิบัติการ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร 06 5936 0569 / 08 8280 9728

พิจิตร นายเอกฉัตร เอี่ยมตาล ผูอํานวยการโครงการชลประทานพิจิตร กรมชลประทาน โครงการชลประทานพิจิตร 08 1532 8903 นายณัฐภูมิ อนันตภูมิ หัวหนาฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน กรมชลประทาน โครงการชลประทานพิจิตร 08 2197 9101

66 ลพบุรี นางปยนันท ปนกอ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเดื่อการพัฒนา

จังหวัด

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สํานักงานจังหวัดลพบุรี 08 4750 6611 นางสาวเบญจมาภรณ ไทยจํานงคศิลป พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานปลักระทรวงมหาดไทย สํานักงานจังหวัดลพบุรี 08 4750 6611

67 สกลนคร จ.ส.ท.ปฏิญญา หอมทอง นายชางโยธาอาวุโส กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดสกลนคร 08 9523 2587 จ.ส.ท.ปฏิญญา หอมทอง นายชางโยธาอาวุโส กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดสกลนคร 08 9523 2587

68 กระบี่ นายอภินันท บัวทองจันทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระบี่ 08 1535 4551 นายพรชัย รถทิพย นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ 08 1979 4544

สระแกว นายบัญญัติ ใยงูเหลือม วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแกว 06 5936 0626/too-ddpm ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี

สระแกว นายสมเกียรติ์ เสือแกว นายชางชลประทานอาวุโส กรมชลประทาน โครงการชลประทานสระแกว 08 969 9282 นายวิศรุต สวางพงษ วิศวกรชลประทาน กรมชลประทาน โครงการชลประทานสระแกว 09 8952 2863

70 แมฮองสอน นายวารินทร เจริญทรัพย ผูชวยหัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดแมฮองสอน

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแมฮองสอน 08 1921 8648 นายกตัญู ใจชื้น ผูอํานวยการโครงการชลประทานแมฮองสอน กรมชลประทาน โครงการชลประทานแมฮองสอน 08 9700 6001

71 ยโสธร นายสิทธิพงษ กระทอง ผูอํานวยการโครงการชลประทานยโสธร กรมชลประทาน โครงการชลประทานยโสธร 09 1738 8067 นางแสงเสนห เกษกระทุม หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาาธารณภัยจังหวัดยโสธร 08 9969 6761

72 อุบลราชธานี วาที่ร.ต.มนตสงา ลีลาศสงางาม หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาจังหวัดอุบลราชธานี กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี 08 9969 6815 นางสาววรรรอร สาระกิจ พนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

อุบลราชธานี

09 0282 1689

73 ประจวบคีรีขันธ นายกิตติศักดิ์ บริบูรณเกษตร ผูชวยหัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดประจวบคีรีขันธ

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ 08 1921 8462 นายประภาส โตตอบ ผูอํานวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ กรมชลประทาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ 08 1924 0400

74 นครศรีธรรมราช นายพิทักษพงษ ติ๊บแกว ผูอํานวยการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช กรมชลประทาน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 08 1556 6844 นายสายัน กิจมะโน หัวหัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

นครศรีธรรมราช

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานัสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

นครศรีธรรมราช

08 9969 6737

75 ปราจีนบุรี นายบรรเจิด สิทธิจู ผูอํานวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี กรมชลประทาน โครงการชลประทานปราจีนบุรี 08 1872 3763 วาที่ รอยตรี ทนงศักดิ์ สุวรรณเตมีย หัวหนาฝายปองกันและปฏิบัติการ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปราจีนบุรี 08 1596 3942

76 สมุทรปราการ นายฐิติกร ศรีนิติวรวงศ ผูอํานวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ กรมชลประทาน โครงการชลประทานสมุทรปราการ 06 2559 3559 นายพชร ศศิชาชยามร หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

สมุทรปราการ

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

สมุทรปราการ

08 9969 6775

ขอมูล ณ วันที่ 29 ส.ค. 65

ผูประสานงาน  1. นางสาวอัญชลี นาคา 

ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศษสตรดานสาธารณภัยและพัฒนา

เมือง

โทร 08 1930 3901

2. นางสาววิชุดา ออนสิงห

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทร 08 7313 5893
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