
 
 
 
 
 

ค ำสั่งกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเชียงรำย 
ที ่     ๑๕๒๐ / 2557 

เรื่อง  จัดตั้งศูนย์อ ำนวยกำรเฉพำะกิจแก้ไขปัญหำภัยจำกแผ่นดินไหว และอำคำรถล่ม จังหวัดเชียงรำย 

--------------------------------- 

  ด้วยพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย มีรอยเลื่อนแผ่นดินที่มีพลังพาดผ่านหลายรอยเลื่อน และอาจท าให้
เกิดแผ่นดินไหวในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายขึ้นได้ตลอดเวลา เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์
แผ่นดินไหวที่อาจเกิดข้ึน  

  จังหวัดเชียงรายได้พิจารณาแล้ว จึงไดจ้ัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยจากแผ่นดินไหว และอาคารถล่ม จังหวัดเชียงราย ขึ้น ณ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 3 ประกอบด้วย ฝ่ายต่างๆ ดังนี้  
  1. ที่ปรึกษำ  ประกอบด้วย 
 ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในด้านการป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหว และ 
อาคารถล่ม จังหวัดเชียงราย ตามท่ีผู้อ านวยการศูนย์ฯ แต่งตั้ง ได้แก่  
  -  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
  -  อธิการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
  -  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

  2. ฝ่ำยอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
 2.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย        ผู้อ านวยการ 
 2.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายมนัส โสกันธิกา)        รองผู้อ านวยการ 
 2.3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายประจญ ปรัชญ์สกุล)       รองผู้อ านวยการ 
 2.4 รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน         รองผู้อ านวยการ 
            จังหวัดเชียงราย (ฝ่ายทหาร)  
 2.5 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย         รองผู้อ านวยการ 
 2.6 อัยการจังหวัดเชียงราย      กรรมการ 
 2.7 ปลัดจังหวัดเชียงราย        กรรมการ 
 2.8 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย       กรรมการ 
 2.9 ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย       กรรมการ 
 2.10 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย       กรรมการ 
 2.11 ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย      กรรมการ 
 2.12 คลังจังหวัดเชียงราย         กรรมการ 
 2.13 หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงราย       กรรมการ 
 2.14 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย    กรรมการ 
 2.15 ขนส่งจังหวัดเชียงราย      กรรมการ 

 
 

 2.16 ผู้จัดการ... 
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 2.16 ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย   กรรมการ 
 2.17 ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย   กรรมการ 
 2.18 พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จงัหวัดเชียงราย  กรรมการ 
 2.19 พัฒนาการจังหวัดเชียงราย     กรรมการ 
 2.20 ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
   จังหวัดเชียงราย 
 2.21 ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 15   กรรมการ 
 2.22 นายอ าเภอทุกอ าเภอ      กรรมการ 
 2.23 ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย      กรรมการ 
 2.24 นายกเทศมนตรีนครเชียงราย     กรรมการ 
 2.25 ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย กรรมการ 
 2.26 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย    กรรมการ 
 2.27 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย กรรมการ 
   เขต 1-4 
 2.28 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กรรมการ 
 2.29 ประธานคณะกรรมการประสานงาน อปพร. จังหวัดเชียงราย  กรรมการ 
 2.30 หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   กรรมการและ 
          จังหวัดเชียงราย       เลขานุการ 
 2.31 หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   สาขาเชียงของ  
 2.32 หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   สาขาเวียงป่าเป้า  
 2.33 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ         ผู้ช่วยเลขานุการ 
          ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย    
 2.34 หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ          ผู้ช่วยเลขานุการ 
          ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย   
 2.35 หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย             ผู้ช่วยเลขานุการ 
          ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย    
  มีหน้าที ่ดังนี้ 
 1. อ านวยการ ควบคุม ก ากับดูแล การปฏิบัติงานของศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 
 2. ประสานและติดตามผลการปฏิบัติของฝ่ายต่างๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไป
ตามนโยบายและการสั่งการของผู้อ านวยการศูนย์ 
 3. บริหารจัดการงานธุรการ งานการเงินและการเบิกจ่าย งานพัสดุและงานประชุมต่างๆ 
 4. บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และข่าวกรองต่างๆ 
 5. วิเคราะห์สถานการณ์และรายงานผลทุกระยะจนกว่าเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ 
 6. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้สื่อมวลชนและประชาชนทราบ 
 7. ประสานการตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชาและหน่วยงาน  
 8. จัดระบบสื่อสารและโทรคมนาคมให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
 9. ประสานหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือประชาชน  
 10. รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ มอบหมาย 

3. ฝ่ำยป้องกัน... 
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  3. ฝ่ำยป้องกันและปฏิบัติกำร  ประกอบด้วย 
 3.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายประจญ ปรัชญ์สกุล)  หัวหน้าฝ่าย 
 3.2 ปลัดจังหวัดเชียงราย      ประจ าฝ่าย 
 3.3 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย    ประจ าฝ่าย 
 3.3 ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย    ประจ าฝ่าย 
 3.5 ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย    ประจ าฝ่าย 
 3.4 ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 เชียงราย   ประจ าฝ่าย 
 3.5 ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 3    ประจ าฝ่าย 
 3.6 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17   ประจ าฝ่าย 
 3.7 ผู้บังคับกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 327   ประจ าฝ่าย 
 3.8 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย    ประจ าฝ่าย 
 3.9 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์   ประจ าฝ่าย 
 3.10 ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ประจ าฝ่าย 
 3.11 ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย  ประจ าฝ่าย 
 3.12 ผู้อ านวยการแขวงการทางเชียงรายที่ 1 และ 2   ประจ าฝ่าย 
 3.13 ผู้อ านวยการโครงการชลประทานเชียงราย    ประจ าฝ่าย 
 3.14 นายอ าเภอทุกอ าเภอ      ประจ าฝ่าย 
 3.15 นายกเทศมนตรีนครเชียงราย     ประจ าฝ่าย 
 3.16 ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 15   ประจ าฝ่าย 
 3.17 พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย  ประจ าฝ่าย 
 3.18 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย    ประจ าฝ่าย 
 3.19 ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย   ประจ าฝ่าย 
 3.20 ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย   ประจ าฝ่าย 
 3.21 ประธานคณะกรรมการประสานงาน อปพร.จังหวัดเชียงราย  ประจ าฝ่าย 
 3.22 ประธานกรรมการมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์จังหวัดเชียงราย    ประจ าฝ่าย 
 3.23 หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เลขานุการ/ประจ าฝ่าย 
 3.24 หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย  ผู้ช่วยเลขานุการ/ 
   สาขาเชียงของ        ประจ าฝ่าย 
 3.25 หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย  ผู้ช่วยเลขานุการ/ 
   สาขาเวียงป่าเป้า       ประจ าฝ่าย 
 3.26 หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ สนง.ปภ.จ.ชร.    ผู้ช่วยเลขานุการ/ประจ าฝ่าย 

  มีหน้าที ่ดังนี้ 
 1. ระดมสรรพก าลัง เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัคร และทรัพยากร จาก
หน่วยงานต่างๆ เข้าพ้ืนที ่โดยให้ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของเจ้าหน้าที่และประชาชน เป็นส าคัญ 
 2. จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการค้นหา กู้ชีพกู้ภัย ประกอบด้วย ชุดเคลื่อนที่เร็ว ชุดสนับสนุน เพ่ือ
ด าเนินการค้นหา กู้ชีพ  กู้ภัย และระดมสรรพก าลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 3. ปิดกั้นมิให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพ้ืนที่ที่เกิดภัยแผ่นดินไหว พร้อมทั้งจัดระบบ
รักษา ความสงบเรียบร้อย จัดระเบียบจราจรบริเวณพ้ืนที่ประสบภัย พื้นที่ใกล้เคียง และพ้ืนที่รองรับการอพยพ 
 4. อพยพผู้ประสบภัยไปสู่พื้นท่ีปลอดภัย 
 5. จัดหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัย  
 6. ให้การรักษาพยาบาลและบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่เกิดเหตุ และพ้ืนที่อพยพ 
 7. บริหารจัดการศพผู้เสียชีวิตให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย ส าหรับการ ตรวจ
พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 8. จัดระบบส่งก าลังบ ารุง เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงาน 
 9. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้อ านวยการศูนย์เฉพาะกิจฯ ทราบทุกระยะ 
 10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ มอบหมาย 

4. ฝ่ายเฝ้าระวัง... 
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  4. ฝ่ำยเฝ้ำระวัง และแจ้งเตือนภัย  ประกอบด้วย 
 4.1 ปลัดจังหวัดเชียงราย      หัวหน้าฝ่าย 
 4.2 ป้องกันจังหวัดเชียงราย      ประจ าฝ่าย 
 4.3 นายอ าเภอทุกอ าเภอ      ประจ าฝ่าย 
 4.4 ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย    ประจ าฝ่าย 
 4.5 ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประจ าฝ่าย 
     จังหวัดเชียงราย 
 4.6 ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย (บ. ที โอ ที จังหวัดเชียงราย) ประจ าฝ่าย 
 4.7 กสท.เชียงราย (บ.กสท.เชียงราย)     ประจ าฝ่าย 
 4.8 นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย  ประจ าฝ่าย 
 4.9 ประธานคณะกรรมการประสานงาน อปพร. จังหวัดเชียงราย  ประจ าฝ่าย 
 4.10 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน  ประจ าฝ่าย 
 4.11 นายกเทศมนตรีต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว   ประจ าฝ่าย 
 4.12 นายกเทศมนตรีต าบลป่าอ้อดอนชัย อ าเภอเมืองเชียงราย  ประจ าฝ่าย 
 4.13 นายกเทศมนตรีต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย   ประจ าฝ่าย 
 4.14 หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ            เลขานุการ/ประจ าฝ่าย 
          ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย   
  มีหน้าที ่ดังนี้ 
 1. ติดตามสถานการณ์การเกิดภัยแผ่นดินไหว โดยเฉพาะในบริเวณที่มีสภาพความเสี่ยงต่อ
การเกิดภัยแผ่นดินไหวได้ง่าย  
 2. เฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง และแจ้งเตือนภัย 
 3. วิเคราะห์สถานการณ์และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้อ านวยการศูนย์เฉพาะกิจฯ 
ทราบทุกระยะ 
 4. ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่องจนกว่าเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ 
 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ มอบหมาย 
 6. ติดตั้ง ก ากับดูแล ระบบสื่อสารให้แก่ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจกับพ้ืนที่ที่ประสบภัย 
เพ่ือใช้ในภาวะฉุกเฉิน  
 7. เชื่อมต่อระบบสื่อสารระหว่างศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจกับเครือข่ายต่างๆ 
 8. จัดวางระบบสารสนเทศให้กับศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 
 9. เชื่อมต่อฐานข้อมูลต่างๆ และให้บริการอินเตอร์เน็ตให้กับศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 
 10. ถ่ายทอดสัญญาณและประชุมทางไกลด้วยภาพ (VDO  conference) 
 11. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้อ านวยการศูนย์เฉพาะกิจฯ ทราบทุกระยะ 
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจมอบหมาย 

  5. ฝ่ำยประชำสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
 5.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายประจญ ปรัชญ์สกุล)  หัวหน้าฝ่าย 
 5.2 หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประจ าฝ่าย 
 5.3 นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย    ประจ าฝ่าย 
 5.4 ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย           เลขานุการ/ประจ าฝ่าย 
 5.5 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ     ผู้ช่วยเลขานุการ/ประจ าฝ่าย 
       ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 

มีหน้าที.่.. 
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  มีหน้าที่ ดังนี้ 
 1. ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อเท็จจริงการเกิดภัยแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นและการให้ความ
ช่วยเหลือให้ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้องทันเหตุการณ์และต่อเนื่อง 
 2. ประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชนทุกประเภท เพ่ือสนับสนุนควบคุมสถานการณ์และ
การแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลข่าวสารพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนทราบ 
 3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค 
 4. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้อ านวยการศูนย์เฉพาะกิจฯ ทราบทุกระยะ 
 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ มอบหมาย 

  6. ฝ่ำยรับบริจำค  ประกอบด้วย 
 6.1 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย     หัวหน้าฝ่าย 
 6.2 พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย  ประจ าฝ่าย 
 6.3 คลังจังหวัดเชียงราย      ประจ าฝ่าย 
 6.4 ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย      ประจ าฝ่าย 
 6.5 ขนส่งจังหวัดเชียงราย      ประจ าฝ่าย 
 6.6 อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย     ประจ าฝ่าย 
 6.7 เสมียนตราจังหวัดเชียงราย      ประจ าฝ่าย 
 6.8 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  ประจ าฝ่าย 
  เขต 1-4 
 6.9 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประจ าฝ่าย 
 6.10 หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงราย             เลขานุการ/ประจ าฝ่าย 
 6.11 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป      ผู้ช่วยเลขานุการ/ประจ าฝ่าย 
   ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
  มีหน้าที ่ดังนี้ 
 1. รับบริจาคเงิน สิ่งของ และออกใบเสร็จการรับบริจาคให้ถูกต้อง 
 2. จัดท าบัญชีรับ-จ่าย สิ่งของบริจาคให้ถูกต้อง 
 3. จัดเก็บรักษาสิ่งของที่ได้รับบริจาค และจัดส่งสิ่ งของที่ได้รับบริจาคตามที่ผู้อ านวยการ
ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจมอบหมาย 
 4. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้อ านวยการศูนย์เฉพาะกิจฯ ทราบทุกระยะ 
 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจมอบหมาย 

  7. ฝ่ำยรักษำควำมสงบเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
 7.1 ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย    หัวหน้าฝ่าย 
 7.2 ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรอ าเภอ ทุกอ าเภอ   ประจ าฝ่าย 
 7.3 ป้องกันจังหวัดเชียงราย      ประจ าฝ่าย 
 7.4 ประธานคณะกรรมการประสานงาน อปพร.จังหวัดเชียงราย  ประจ าฝ่าย 
 7.5 ประธานกรรมการมูลนิธิสาธารณกุศลจังหวัดเชียงราย   ประจ าฝ่าย 
 7.6 รองผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย (ฝ่ายงานจราจร)   เลขานุการ/ประจ าฝ่าย 
 
 

มีหน้าที.่.. 
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  มีหน้าที ่ดังนี้ 
 1. จัดระเบียบการจราจรในพ้ืนที่เกิดภัยแผ่นดินไหว พ้ืนที่รองรับการอพยพ บ้านพัก
ชั่วคราว และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 2. รักษาความปลอดภัยสถานที่เกิดภัยแผ่นดินไหว พ้ืนที่รองรับการอพยพบ้านพักชั่วคราว
และสถานที่ใกล้เคียง 
 3. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้อ านวยการศูนย์เฉพาะกิจฯ ทราบทุกระยะ 
 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจมอบหมาย 

  8. ฝ่ำยฟื้นฟูบูรณะ และเยียวยำ  ประกอบด้วย 
 8.1 ปลัดจังหวัดเชียงราย      หัวหน้าฝ่าย 
 8.2 ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย    ประจ าฝ่าย 
 8.3 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย/ชมรมช่างท้องถิ่น จ.ชร. ประจ าฝ่าย 
  8.4 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย    ประจ าฝ่าย 
 8.5 ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ประจ าฝ่าย 
 8.6 ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 จังหวัดเชียงราย  ประจ าฝ่าย 
 8.7 ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย  ประจ าฝ่าย 
 8.8 พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย  ประจ าฝ่าย 
 8.9 พัฒนาการจังหวัดเชียงราย      ประจ าฝ่าย 
 8.10 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย    ประจ าฝ่าย 
 8.11 ผู้อ านวยการโครงการชลประทานเชียงราย    ประจ าฝ่าย 
 8.12 ผู้อ านวยการแขวงการทางเชียงรายที่ 1 และ 2   ประจ าฝ่าย 
 8.13 ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย  ประจ าฝ่าย 
 8.14 แรงงานจังหวัดเชียงราย      ประจ าฝ่าย 
 8.15 จัดหางานจังหวัดเชียงราย     ประจ าฝ่าย 
 8.16 ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย  ประจ าฝ่าย 
 8.17 ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย      ประจ าฝ่าย 
 8.18 พาณิชย์จังหวัดเชียงราย      ประจ าฝ่าย 
 8.19 ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประจ าฝ่าย 
   จังหวัดเชียงราย 
 8.20 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย    ประจ าฝ่าย 
 8.21 เกษตรจังหวัดเชียงราย      ประจ าฝ่าย 
 8.22 ประมงจังหวัดเชียงราย      ประจ าฝ่าย 
 8.23 ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย      ประจ าฝ่าย 
 8.24 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 ประจ าฝ่าย 
 8.25 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประจ าฝ่าย 
 8.26 ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย (บ. ที โอ ที จังหวัดเชียงราย)  ประจ าฝ่าย 
 8.27 กสท.เชียงราย (บ.กสท.เชียงราย)     ประจ าฝ่าย 
 8.28 หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เลขานุการ/ประจ าฝ่าย 
 

8.29 หัวหน้า... 
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 8.29 หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย  ผู้ช่วยเลขานุการ/ 
   สาขาเชียงของ        ประจ าฝ่าย 
 8.30 หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย  ผู้ช่วยเลขานุการ/ 
   สาขาเวียงป่าเป้า       ประจ าฝ่าย 
 8.31 หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สนง.ปภ.จ.ชร.    ผู้ช่วยเลขานุการ/ประจ าฝ่าย 
  มีหน้าที ่ดังนี้ 
 1. ส ารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ จนถึงระดับ
ครัวเรือน รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลการส ารวจความเสียหาย  
 2. ซ่อมแซมสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน และสาธารณูปโภค
ต่างๆ ให้ใช้งานได้ดังเดิม 
 3. ท าความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณะประโยชน์ รวมทั้งจัดการที่อยู่อาศัย
แบบถาวร และชั่วคราว พร้อมทั้งประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ และการส่งผู้ประสบภัยกลับ
ภูมิล าเนา 
 4. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดเหตุ ด าเนินการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัยปรับสภาพภูมิทัศน์
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด  
 5. รักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยให้กลับมาด ารงชีวิตได้ตามปกติ 
  6. เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ประสบภัย 
 7. ฟ้ืนฟูอาชีพ จัดฝึกอบรมอาชีพ และจัดหางานให้แก่ผู้ประสบภัย 
  8. จ่ายค่าชดเชยและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 
  9. ก าหนดมาตรการช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประกอบการรายย่อย และรายใหญ่ 
  10. ก าหนดมาตรการช่วยเหลือและฟ้ืนฟูสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า 
  11. สรุปรายงานความเสียหายจากสาธารณภัย การสงเคราะห์ และฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย 
 12. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้อ านวยการศูนย์เฉพาะกิจฯ ทราบทุกระยะ 
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจมอบหมาย 

  ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่       ๖       พฤษภาคม  พ.ศ. 2557 
 
 
 
 

 (นำยพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ) 
 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงรำย 

 ผู้อ ำนวยกำรจังหวัด 
 
 
 


