


 

                              
 
 
 
 

คําสั่งกระทรวงมหาดไทย 
ที่  ๔๒๓/๒๕๕๔ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัยและเร่งรัดการจัดทําข้อมูลในระดับจังหวัด 
(จํานวน ๑๐ คณะ) 

 

 
 

 

ด้วยในการประชุมเพื่อมอบนโยบายการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนที่ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน (อุทกภัย) ให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในวันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ๓๕๒ อาคาร ๓ ช้ัน ๕ กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ได้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัยและเร่งรัดการจัดทําข้อมูลในระดับ
จังหวัด โดยได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานและผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นเลขานุการ จํานวน ๑๐ คณะ โดยเริ่มต้ังแต่วันที่ ๑๔-๒๘ กันยายน ๒๕๕๔  

 

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการช่วยเหลือให้
ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว มีข้อมูลถูกต้อง ครอบคลุมพ้ืนที่เป้าหมายท่ีกําหนด และ
เป็นธรรม จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัยและเร่งรัดการจัดทําข้อมูลในระดับ
จังหวัด จํานวน ๑๐ คณะ ดังนี้ 

๑. ชุดที่ ๑ พ้ืนที่จังหวัดพิจิตร ได้แก่ 
    ๑.๑ นายวันชัย  สุทธิวรชัย  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
          เป็นประธานอนุกรรมการ  
    ๑.๒ นายสุรชัย  พินธุทอง   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
          เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
๒. ชุดที่ ๒ พ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ 
    ๒.๑ นายศุภกิจ  บุญญฤทธิพงษ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
          เป็นประธานอนุกรรมการ  
    ๒.๒ นายพนัส จันทร์คํา  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
          เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
    ๒.๓ นางอรญา เพชรกรรพุม  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
          เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
๓. ชุดที่ ๓ พ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ 
    ๓.๑ นายธวัชชัย  ฟักอังกูร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
         เป็นประธานอนุกรรมการ  
    ๓.๒ นายบุญส่ง  ไชยมณี  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
          เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
 
 

/๔. ชุดที ่๔… 
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๔. ชุดที่ ๔ พ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ 
    ๔.๑ นางวรรณิดา บุญประคอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
         เป็นประธานอนุกรรมการ  
    ๔.๒ นางสาวนิตยา  สินเธาว์   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
          เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
๕. ชุดที่ ๕ พ้ืนที่จังหวัดน่าน ได้แก่ 
    ๕.๑ นายสุกิจ เจริญรัตนกุล  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
         เป็นประธานอนุกรรมการ  
    ๕.๒ นายพิชัย พาศรี ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
          เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
    ๕.๓ ว่าที่ ร.ต.ล้ํา ปลูกเพชร ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
          เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
๖. ชุดที่ ๖ พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่  ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน และตาก ได้แก่ 
    ๖.๑ นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
         เป็นประธานอนุกรรมการ  
     ๖.๒ นายศักด์ิไทย ผูกไมตรี ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
          เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
๗. ชุดที่ ๗  พ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก  แพร่  เชียงราย  อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ และพะเยา ได้แก่ 
    ๗.๑ นายสุเมธ  แสงนิ่มนวล ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
         เป็นประธานอนุกรรมการ  
    ๗.๒ นายณัฐพล ธานีรัตน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
          เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
    ๗.๓ นายสุรพล  เจริญภูมิ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
          เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

๘. ชุดที่ ๘ พ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ มุกดาหาร หนองคาย นครพนม  สกลนคร และเลย ได้แก่ 
   ๘.๑ นายมงคล  สุระสัจจะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
         เป็นประธานอนุกรรมการ  
   ๘.๒ นายชวน์พัฒน์ คําหอม ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
        เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
   ๘.๓ นายสุทธิ ศรีสวัสด์ิ  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
        เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
๙. ชุดที่ ๙ พ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร  ระนอง ร้อยเอ็ด และพังงา ได้แก่ 
    ๙.๑ นายประชา  เตรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
         เป็นประธานอนุกรรมการ  
   ๙.๒ นางสาววรดา สงอักษร ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  

                               เป็นอนุกรรมการและเลขานกุาร 
   ๙.๓ นางสาวศุภวรรณ ภิรมย์ทอง ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  

                               เป็นอนุกรรมการและเลขานกุาร 
 

/๑๐. ชุดที่ ๑๐… 
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                      ๑๐. ชุดที ่๑๐ พ้ืนทีจ่ังหวดันครนายก ระยอง  อ่างทอง  สระบุรี  นครปฐม   

                ปราจีนบุรี  และจันทบุรี  ได้แก่ 
      ๑๐.๑ นายวีระยุทธ  เอี่ยมอําภา ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
             เป็นประธานอนุกรรมการ 
      ๑๐.๒ นายทวี  สุวรรณ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  

                                     เป็นอนกุรรมการและเลขานุการ 
      ๑๐.๓ นางสาววิบูลย์พรรณ์ เปาอินทร ์ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  

                                     เป็นอนกุรรมการและเลขานุการ 

 อํานาจหน้าที่  
 ๑) ติดตาม ตรวจสอบความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย และดําเนินการเร่งรัดการจ่ายเงิน

ช่วยเหลือครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท ในพื้นที่ ๓๔ จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ ให้
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส และเป็นธรรม ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ 

 ๒) สร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ให้กับผู้ปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ตามท่ี คอส. กําหนดได้อย่างถูกต้อง 

 ๓) แต่งต้ังคณะทํางานหรือบุคคลเพื่อดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะอนุกรรมการ
มอบหมายได้ตามความจําเป็น 

 ๔) รายงานผลการปฏิบัติงานให้อนุกรรมการตรวจสอบการจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบ    
อุทกภัยใน คอส. เพื่อเสนอ คอส. ทราบโดยด่วน 

 ๕) ดําเนินการในเรื่องอื่นๆ ตามท่ีประธาน คอส. มอบหมาย                               

 ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้ เป็นต้นไป  
  
                                        สั่ง ณ วันที่    ๘    กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บัญชีแนบหนังสือแจ้งเวยีนจังหวัด 
จํานวน ๓๔ จังหวัด 

                                                          ************* 
๑. พิจิตร  
๒. นครสวรรค ์ 
๓. สุโขทยั  
๔. พระนครศรีอยุธยา  
๕. น่าน  
๖. เชียงใหม่   
๗. ลําพูน  
๘. ลําปาง  
๙. แม่ฮ่องสอน  
๑๐. ตาก  
๑๑. พิษณุโลก   
๑๒.  แพร่   
๑๓. เชียงราย   
๑๔. อุตรดิตถ์  
๑๕. พะเยา 
๑๖. เพชรบูรณ์  
๑๗. บึงกาฬ  
๑๘. มุกดาหาร  
๑๙. หนองคาย  
๒๐. นครพนม   
๒๑. เลย  
๒๒. สกลนคร 
๒๓. อุบลราชธานี  
๒๔. ยโสธร   
๒๕. ระนอง  
๒๖. ร้อยเอ็ด  
๒๗. พังงา   
๒๘. นครนายก  
๒๙. ระยอง   
๓๐. อ่างทอง   
๓๑. สระบุรี   
๓๒. นครปฐม   
๓๓. ปราจีนบุรี  
๓๔.  จันทบุร ี
 
 
 

*********** 




