
        
 
 
 

ประกาศจังหวัดเชียงราย 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างานและจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน 

และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ จังหวัดเชียงราย 
………………………………………………… 

 

  ตามที่คณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๕๖ เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ เพ่ือให้ทุกจังหวัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ ๒๕๕๗ 

  ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เกิดความปลอดภัย รองรับและสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการด าเนิน
มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึง 
๒ มกราคม ๒๕๕๗ (ระยะเวลา ๗ วัน) ให้สามารถลดจ านวนการบาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 
หรือนักท่องเที่ยวตลอดจนผู้ใช้รถใช้ถนนลงและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ จังหวัดเชียงราย และแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างานจาก 
ส่วนราชการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน มูลนิธิ อาสาสมัคร ดังมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑. สถานที่ตั้งและติดต่อสื่อสาร 
 ๑.๑ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ จังหวัด
เชียงราย ตั้ง ณ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๓ 
ถนนแม่ฟ้าหลวง ต าบลริมกก อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
     ๑.๒ การติดต่อสื่อสาร 
 -  โทรศัพท์หมายเลข  ๐-๕๓๑๗-๗๓๑๘ – ๒๓ 
 -  โทรสารหมายเลข   ๐-๕๓๑๗-๗๓๑๘ – ๒๓  
 -  สป มท. ๒๖๑๗๗ วิทยุสื่อสารความถ่ี ๑๖๑.๔๗๕ MHz (ปภ.เชียงราย) 
  ๒. ฝ่ายอ านยยาาร ประกอบด้วย 
 ๒.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  รองประธานกรรมการ
  (นายมนัส  โสกันธิกา)  คนที่ ๑ 
  ๒.๓ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  รองประธานกรรมการ
   (นายประจญ  ปรัชญ์สกุล)  คนที่ ๒ 
                     ๒.๔ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  กรรมการ 
 ๒.๕ ปลัดจังหวัดเชียงราย     กรรมการ 
 ๒.๖ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย   กรรมการ 
 ๒.๗ ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย     กรรมการ 
 ๒.๘ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย           กรรมการ 
 ๒.๙ ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๕ เชียงราย   กรรมการ        

 

๒.๑๐ หัวหน้าส านักงาน... 
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 ๒.๑๐ หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงราย  กรรมการ 
        ๒.๑๑ ผู้อ านวยการแขวงการทางเชียงรายที่ ๑    กรรมการ 
        ๒.๑๒ ผู้อ านวยการแขวงการทางเชียงรายที่ ๒    กรรมการ 
 ๒.๑๓ ขนส่งจังหวัดเชียงราย      กรรมการ 
 ๒.๑๔ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย      กรรมการ 

 ๒.๑๕ ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย    กรรมการ 
        ๒.๑๖ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย     กรรมการ 
        ๒.๑๗ สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงราย     กรรมการ
 ๒.๑๘ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย        กรรมการ 
 ๒.๑๙ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์   กรรมการ 
 ๒.๒๐ นายอ าเภอทุกอ าเภอ      กรรมการ 
     ๒.๒๑ ประธานเครือข่ายลดอุบัติเหตุภาคประชาสังคมจังหวัดเชียงราย กรรมการ 
        ๒.๒๒ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           กรรมการและเลขานุการ  
   จังหวัดเชียงราย 
        ๒.๒๓ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
                  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
 ๒.๒๔ ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่                         เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ 
  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย         

  อ านาจหน้าที่ 
   ๑. ประชุมพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ร่วมก าหนดให้
เป็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การด าเนินงานของจังหวัด รวมทั้งวางมาตรการและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานผู้ปฏิบัติให้
เกิดการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ ให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายและแผนงานของรัฐบาล ให้สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลงได้ 
 ๒. อ านวยการ สั่งการ มอบหมายงาน เร่งรัด ก ากับดูแล ติดตามการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติในพื้นที่ ให้สามารถด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ ของ
จังหวัดเชียงรายทั้งระดับจังหวัด อ าเภอ ระดับต าบล หมู่บ้าน/ชุมชนให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากส่วนกลางสู่จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 
ชุมชน ให้ประชาชนได้รับทราบผ่านสื่อต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 ๔. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  
๒๕๕๗ จังหวัดเชียงราย ที่เป็นเอกภาพออกสู่สาธารณชนได้รับทราบเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด 
 ๕. พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลปีใหม ่๒๕๕๗ จังหวัดเชียงราย ตามความเหมาะสม 

  ๓. คณะท างานฝ่ายป้องาันและปฏิบัติาาร 
 ๓.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย    ประธานคณะท างาน 
  (นายประจญ ปรัชญ์สกุล) 
 ๓.๒ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   รองประธานคณะท างาน 
 ๓.๓ ปลัดจังหวัดเชียงราย     รองประธานคณะท างาน 
 ๓.๔ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย   คณะท างาน 

๓.๕ ผู้บังคับ...  
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 ๓.๕ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ ๓    คณะท างาน 
 ๓.๖ นายอ าเภอทุกอ าเภอ      คณะท างาน 
 ๓.๗ ผู้ก ากับการ/สารวัตรใหญ่/หัวหน้าสถานีต ารวจ   คณะท างาน 
  ทุกสถานีในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
 ๓.๘ สารวัตรสถานีต ารวจทางหลวง ๕ กองก ากับการ ๕ (พะเยา)  คณะท างาน 
 ๓.๙ สารวัตรสถานีต ารวจท่องเที่ยวเชียงราย    คณะท างาน 
 ๓.๑๐ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย คณะท างาน 
 ๓.๑๑ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย     คณะท างาน 
 ๓.๑๒ สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงราย     คณะท างาน 
 ๓.๑๓ ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๕ เชียงราย  คณะท างาน 

        ๓.๑๔ ขนส่งจังหวัดเชียงราย      คณะท างาน 
       ๓.๑๕ ผู้อ านวยการแขวงการทางเชียงรายที่ ๑    คณะท างาน 
        ๓.๑๖ ผู้อ านวยการแขวงการทางเชียงรายที่ ๒    คณะท างาน 

 ๓.๑๗ ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย    คณะท างาน 
        ๓.๑๘ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย     คณะท างาน 
 ๓.๑๙ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย    คณะท างาน 
 ๓.๒๐ ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส านักงานเชียงราย คณะท างาน 
 ๓.๒๑ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม  คณะท างาน 
  การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงราย    
 ๓.๒๒ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย  คณะท างาน 
 ๓.๒๓ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย     คณะท างาน 
 ๓.๒๔ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย   คณะท างาน
 ๓.๒๕ ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย     คณะท างาน 
 ๓.๒๖ ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย      คณะท างาน 
 ๓.๒๗ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย     คณะท างาน 
 ๓.๒๘ พลังงานจังหวัดเชียงราย         คณะท างาน 
 ๓.๒๙ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ   คณะท างาน 
  และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย 
 ๓.๓๐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย   คณะท างาน    
 ๓.๓๑ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย      คณะท างาน 
 ๓.๓๒ ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด    คณะท างาน                        
 ๓.๓๓ ผู้อ านวยการ/หัวหน้าสถานีวทิยุกระจายเสียงทุกสถานี      คณะท างาน 
  ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย (๙ สถานีหลัก) 
 ๓.๓๔ นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย  คณะท างาน 
 ๓.๓๕ ประธานชมรมเครือข่ายวิทยุชุมชนจังหวัดเชียงราย   คณะท างาน 
 ๓.๓๖ ผู้จัดการสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันเชียงราย   คณะท างาน 
 ๓.๓๗ ประธานอาชีวศึกษาเชียงราย     คณะท างาน 
 ๓.๓๘ ประธานคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.จังหวัดเชยีงราย   คณะท างาน      
 ๓.๓๙ นายกสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย      คณะท างาน 
 ๓.๔๐ นายกสมาคมแสงธรรมสาธารณกุศลเชียงราย      คณะท างาน 

     ๓.๔๑ ประธานมูลนิธิ... 
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 ๓.๔๑ ประธานมูลนิธิสยามรวมใจ(ปู่อินทร์)เชียงราย      คณะท างาน 
 ๓.๔๒ ประธานมูลนิธิจอมจันทร์          คณะท างาน 

 ๓.๔๓ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย คณะท างาน 
               สาขาเวียงป่าเป้า 

 ๓.๔๔ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย คณะท างาน 
                     สาขาเชียงของ 

 ๓.๔๕ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ                   เลขานุการคณะท างาน 
                     ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 

  อ านาจหน้าที่ 
   ๑. อ านวยการ สั่งการ มอบหมายงาน เร่งรัด ก ากับดูแล ติดตามการด าเนินงานของ
เจ้าหน้าทีใ่นสังกัดให้สามารถด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ ของจังหวัด
เชียงราย ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   ๒. เป็นหน่วยรับแจ้งเหตุ ประสานการปฏิบัติ ให้การสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องจักรกล 
วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ อัตราก าลังพล/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานร่วมเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ 
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สามารถช่วยเหลือผู้ประสบ
อุบัติภัยและ/หรือแก้ไขสถานการณ์ให้ทันต่อเหตุการณ์ 
 ๓. ร่วมประชุมวิเคราะห์ปัจจัย สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ แนวทางการแก้ไขสถานการณ์
เบื้องต้น เพ่ือน าเสนอต่อฝ่ายอ านวยการ/จังหวัดพิจารณาสั่งการ 
 ๔. บูรณาการความร่วมมือ ให้การสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่และ/หรือตามที่ได้รับ
มอบหมายจากจังหวัด 
 ๕. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเมื่อได้รับการอนุมัติจากจังหวัดสู่อ าเภอ ต าบล 
หมู่บ้าน ชุมชน เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบผ่านสื่อต่างๆ รวมถึงแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
หลีกเลี่ยงเส้นทางท่ีมีการจราจรแออัดหรือเกิดอุบัติเหตุกีดขวางทางการจราจร 
 ๖. ด าเนินการอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัด/ส่วนกลาง   

  ๔. ฝ่ายประสานาารปฏิบัติ รยบรยมข้อมูลและบันทึาข้อมูล   ประกอบด้วย 
 ๔.๑ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย     ประธานคณะท างาน   

 ๔.๒ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย คณะท างาน 
                     สาขาเวียงป่าเป้า 

 ๔.๓ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย คณะท างาน 
                     สาขาเชียงของ        
  ๔.๔ หัวหน้างานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ     คณะท างาน            
   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

       ๔.๕ สารวัตรฝ่ายอ านวยการงานยุทธศาสตร์ ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย คณะท างาน 
       ๔.๖ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  ส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย   คณะท างาน             
       ๔.๗ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร แขวงการทางเชียงรายที่ ๑  คณะท างาน 
       ๔.๘ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร แขวงการทางเชียงรายที่ ๒  คณะท างาน 
       ๔.๙ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย คณะท างาน    
 

๔.๑๐ หัวหน้างานฝ่ายข่าว... 



         - ๕ -  
 
 

       ๔.๑๐ หัวหน้างานฝ่ายข่าวและประชาสัมพันธ์    คณะท างาน 
                ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย 

 ๔.๑๑ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ  เลขานุการคณะท างาน 
                         ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 

  อ านาจหน้าที่ 
 ๑.ประสานติดตาม รวบรวมและบันทึกข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ผลการปฏิบัติงาน
ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ ระดับอ าเภอ ให้เป็นเอกภาพ
ข้อมูลเดียวกันรายงานสู่จังหวัดและส่วนกลางผ่านระบบที่ก าหนดไว้       
         ๒. ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ ปัจจัยเสี่ยง ปัญหาสาเหตุเบื้องต้นน าเสนอข้อมูลต่อ 
ฝ่ายอ านวยการและ/หรือคณะท างานฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการเพ่ือทราบและพิจารณาวิเคราะห์ปัญหาและ
ก าหนดเป็นมาตรการแนวทางแก้ไขในระยะเร่งด่วนในห้วงเวลาที่ก าหนด     
  ๓. แจ้งประสานข้อสั่งการแนวทางการปฏิบัติจากศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน
(ส่วนกลาง) สู่ระดับจังหวัดและอ าเภอ สู่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่  

 ๔. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเมื่อได้รับการอนุมัติจากส่วนกลางสู่จังหวัด 
อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน ชุมชน เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อให้เกิดการมี 
ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด  รวมถึงแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางท่ีมีการจราจรแออัดหรือเกิดอุบัติเหตุกีดขวางทางการจราจร 
        ๕. เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุประสานการปฏิบัติส่วนราชการที่มีความพร้อมให้การสนับสนุน 
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะหรือปัจจัยอ่ืนใดที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน เมื่อได้รับการร้องขอ 

 ๖. แต่งตั้ง/มอบหมายงานเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลประจ าศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่๒๕๕๗ จังหวัดเชียงราย วันละ ๓ ผลัด (ผลัดที่ ๑ เวลา ๐๐.๐๑-๐๘.๐๐ น. , 
ผลัดที่ ๒ เวลา ๐๘.๐๑ – ๑๖.๐๐  น. และ ผลัดที่ ๓  เวลา  ๑๖.๐๑ – ๒๔.๐๐ น.) ปฏิบัติงาน ๒๔ ชั่วโมง 

 ๗. ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  ๕. ฝ่ายติดตามตรยจเยี่ยมจุดตรยจ/ด่านตรยจ ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทน
จากคณะกรรมการ ฝ่ายอ านวยการฯ ดังมีรายละเอียดตามตารางแนบท้าย ผนยา า.  โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑. ตรวจเยี่ยม ติดตาม เพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจ า        
จุดตรวจ/ด่านตรวจในพ้ืนที่  ในรูปคณะกรรมการหรือแบ่งตามภารกิจความรับผิดชอบหน่วยงานตาม 
ความเหมาะสม รวมทั้งให้ค าแนะน าร่วมแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ตามแผน/มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่๒๕๕๗ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ๒. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานต่อสาธารณชน เพ่ือสร้าง -
จิตส านึกในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล 
         ๓. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดเชียงราย ได้รับทราบภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ 
 
 
 

๖. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ... 
 



- ๖ - 
 

  ๖. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และร่ยมาารแถลงข่ายฯ ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทน
จากคณะกรรมการ ฝ่ายอ านวยการฯ ดังมีรายละเอียดตามตารางแนบท้าย ผนยา ข.  โดยให้มีหน้าที่  
 ๑. เป็นผู้แถลงข่าวและเข้าร่วมการแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพิธีเปิดและพิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัด ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ จังหวัดเชียงราย ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  
 ๒. ร่วมประชุมให้ข้อมูลในส่วนรับผิดชอบเพ่ือน ามาซึ่งการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงจากข้อมูล
สถิติประจ าวันหรือได้รับการแจ้งจากประชาชน ก าหนดหรือปรับกลยุทธ์การด าเนินงานประจ าวันในระยะ
เร่งด่วนรวมทั้งวางมาตรการและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานผู้ปฏิบัติให้เกิดการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย 
ทางถนนในช่วงเทศกาลให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล  
 ๓. ร่วมเป ็นสื ่อกลางในการ เผยแพร่ข ้อมูลข ่าวสารและประชาสัมพันธ ์ผลการ
ปฏิบัติงานประจ าวันของศูนย์ปฏิบัติการฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ จังหวัดเชียงราย ต่อสาธารณชนได้
รับทราบผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุชุมชน รวมถึงสื่อต่างๆ โดยใช้ข้อมูลของจังหวัดที่เป็นเอกภาพ 
เพ่ือให้เกิดการรับรู้สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย สร้างความตระหนักและจิตส านึก 
ในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม ่
 ๔. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากส่วนกลางสู่จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 
ชุมชนเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด 
             ๕. ด าเนินการอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่๒๕๕๗ จังหวัดเชียงราย 
 
          ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๖   ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางผนยา า.  ฝ่ายติดตามตรยจเยี่ยมจุดตรยจ/ด่านตรยจ  
ประกอบแนบท้ายประกาศจังหวัดเชียงราย  ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 หมายเหตุ :  ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง วันท่ี ๓ มกราคม ๒๕๕๗ ก าหนด วัน เวลา และสถานท่ีพิจารณาตามความเหมาะสม 
 
 
 
     ลงชื่อ  ................................................... 
      (..........................................) 
                                                   ต าแหน่ง ............................................... 

 

 

 

ชุดที่ ชื่อ-สาุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ พื้นที่ตรยจเยี่ยม 
๑ นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ 

พลตรี พัฒนา  มาตร์มงคล 
พ.ต.อ.วันชัย  สุวรรณศิรเิขต 
นายกอบชัย บุญอรณะ 
นายจีระเศรษฐ  ปราบณศักดิ ์
นายวิเชียร  นุ่นรอด 
นายสว่าง  ม่อมด ี

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (ประธาน) 
ผู้บงัคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย 
ผู้บังคับการ ตร.ภูธร จ.ชร 
ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต ๑๕ ชร. 
สรรพสามติพื้นท่ีเชียงราย 
ผอ.สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.ชร 
หน.สนง.ปภ.จ.ชร ( เลขาฯ) 
 

๐๘๙-๒๐๓๐๔๐๖ 
๐๘๔-๕๙๒๕๕๔๐ 
๐๘๑-๕๙๕๕๘๘๕ 
๐๘๙-๙๒๐๑๖๐๒ 
๐๘๑-๗๐๘๗๐๒๖ 
๐๘๑-๘๘๕๐๙๓๑ 
๐๘๙-๙๖๙๖๗๒๘ 

อ.เมือง ชร. 
อ.แม่จัน 
อ.แม่สาย 
อ.แม่ฟ้าหลวง 
 

 ๒ 
 

นายมนัส  โสกันธิกา 
นางสลักจฤฎติ์  ติยะไพรัช 
นางทิพวรรณ   สระนาค 
นางสาวนันทวรรณ  กันค า 
นายจิระพงศ์  เทพพิทักษ์ 
นายอธิภัทร  นาเอี่ยม   

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย(ประธาน) 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดั ชร. 
ขนส่งจังหวัดเชียงราย  
รก.ประชาสัมพันธ์ จังหวัด ชร. 
ผอ.แขวงการทาง ชร.ที่ ๑ 
หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจดัการ 
  สนง.ปภ.จ.ชร (เลขาฯ) 
 

๐๘๙-๒๐๓๑๔๘๒ 
๐๘-๗๙๒๔๑๙๒๔ 
๐๘๙-๒๐๓๑๐๙๒ 
๐๘๑-๕๙๑๘๗๖๖ 
๐๘๙-๑๑๙๘๘๔๘ 
๐๘๑-๕๓๒๓๓๙๕ 

อ.พาน 
อ.ป่าแดด 
อ.แม่ลาว 
อ.แม่สรวย 
อ.เวียงป่าเป้า 
 

๓ นายประจญ  ปรัชญส์กุล 
น.พ.ช านาญ หาญสุทธิเวชกุล 
น.พ.สุทัศน์  ศรีวิไล 
 
นายมงคล  สิทธิหล่อ 
นายมนัส  ค าต่าย 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย(ประธาน) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ชร. 
ผอ.โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ์
    (ศูนย์นเรนทร ชร.) 
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 
หน.ฝ่ายป้องกันและปฏิบตัิการ 
  สนง.ปภ.จ.ชร (เลขาฯ) 
 

๐๘๙-๒๐๓๑๔๙๓ 
๐๘๗-๕๗๖๙๗๐๑ 
๐๘๑-๘๙๖๑๙๐๐ 
 
๐๘๙-๙๕๖๙๗๘๐ 
๐๘๑๙๖๑๒๕๔๓ 

อ.เวียงชัย 
อ.เวียงเชียงรุ้ง 
อ.ดอยหลวง 
อ.เชียงแสน 
 

๔ นายชาติชาย  สงวนพงษ ์
นายวิรัตน ์ แสนอุดม 
นายเอนก  ณัฐโฆษติ 
นายธวัชชัย  เลี้ยงประเสริฐ 
นายสมชัย  ตาละกาญจนวัฒน์ 

ปลัดจังหวัดเชียงราย (ประธาน) 
ผอ.แขวงการทาง ชร.ที่ ๒ 
ผอ.สนง.ทางหลวงชนบท จงชร 
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย 
หน.ฝ่ายงานและนโยบายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั สนง.ปภ.จ.ชร (เลขาฯ) 

๐๘๙-๙๕๖๙๗๑๖ 
๐๘๙-๙๕๖๒๑๙๐ 
๐๘๔-๖๑๑๕๐๘๔ 
๐๘๙-๙๕๖๑๑๕๖ 
๐๘๖-๑๑๘๖๐๒๘ 

อ.เชียงของ 
อ.เวียงแก่น 
อ.ขุนตาล 
อ.พญาเม็งราย 
อ.เทิง 
 
 
 



ตารางผนยา ข.  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และร่ยมาารแถลงข่ายฯ 
ประกอบแนบท้ายประกาศจังหวัดเชียงราย  ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖  

ยันที่ 
 

ประธาน 
าารแถลงข่ายประจ ายัน 

หน่ยยงานที่เข้าร่ยมแถลงข่าย 

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖  
(Conference) 

และ 
 ๓ มกราคม ๒๕๕๗  

(พิธีปิดศูนย์ฯ) 

 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
(นายพงษ์ศักดิ์  วังเสมอ) 

 

๑. ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย 
๒. ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย 
๓. ส านักงานจังหวัดเชียงราย 
๔. สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
๕. สนง.แขวงการทางเชียงรายที่ ๑ 
๖. สนง.แขวงการทางเชียงรายที่ ๒ 
๗. สนง.ขนส่ง จ.เชียงราย 
๘. สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย 
๙. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
๑๐. สนง.สรรพสามิตพื้นท่ีเชียงราย 
๑๑. สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ชร. 
๑๒. สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย 
๑๓. ศูนย์ป้องกันฯ เขต ๑๕ เชียงราย 
๑๔. รพ.เชียงรายฯ (ศูนย์นเรนทรเชียงราย) 
๑๕. สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 
๑๖. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ชร. 
๑๗. สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย 
๑๘. สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันเชียงราย 
๑๙. บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด 
๒๐. สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ชร 
 

 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖  
  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
(นายมนัส  โสกันธิกา) 

 
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
   

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
(นายประจญ  ปรัชญ์สกลุ) 

 
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
   

ปลัดจังหวัดเชียงราย 
(นายชาติชาย  สงวนพงษ)์ 

 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
   

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
(น.พ.ช านาญ หาญสุทธิเวชกลุ) 

 
๑ มกราคม ๒๕๕๗ 
 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 
(นางสลักจฤฎติ์  ติยะไพรัช) 

 
๒ มกราคม ๒๕๕๗ 
 

ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย 
(พ.ต.อ.วันชัย  สุวรรณศิริเขต) 

 

 

 
      ลงชื่อ  ................................................... 
       (..........................................) 
                                                              ต าแหน่ง ............................................... 

 

 

 

 

 


