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 ค ำสั่งกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเชียงรำย 

ที่   ๒๗๐๖  / 2557 

เรื่อง  จัดตั้งศูนย์อ ำนวยกำรเฉพำะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหำอัคคีภัยจังหวัดเชียงรำย 
 

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

  ด้วย ในห้วงระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี สภาพอากาศของประเทศไทยจะ
มีอากาศร้อนและแห้งแล้ง ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ในช่วงเทศกาลส าคัญที่ประชาชนจ านวนมากจะมา
รวมตัวกัน รวมทั้งมีการใช้พลุ ปะทัด และดอกไม้เพลิง เพ่ือเฉลิมฉลองในเทศกาลดังกล่าวอย่างกว้างขวาง เช่น 
เทศกาล ปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยมากยิ่งขึ้น 

  เพ่ือให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอัคคีภัย โดยเฉพาะในบริเวณที่มีสภาพ
ความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่ายและในช่วงเทศกาลส าคัญต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันต่อ
สถานการณ์ จังหวัดเชียงราย จึงจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอัคคีภัยขึ้น 
ประกอบด้วย ฝ่ายต่างๆ ดังนี้  
  1. ที่ปรึกษำ  ประกอบด้วย 
 ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอัคคีภัยจังหวัด
เชียงราย ตามท่ีผู้อ านวยการศูนย์ฯ แต่งตั้ง ได้แก่  
  -  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
  -  อธิการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
  -  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

  2. ฝ่ำยอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
 2.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย        ผู้อ านวยการ 
 2.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ทีไ่ด้รับมอบหมาย         รองผู้อ านวยการ 
 2.3 ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย         รองผู้อ านวยการ 
 2.4 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย         รองผู้อ านวยการ 
 2.5 อัยการจังหวัดเชียงราย      กรรมการ 
 2.6 ปลัดจังหวัดเชียงราย        กรรมการ 
 2.7 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย       กรรมการ 
 2.8 ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย       กรรมการ 
 2.9 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย       กรรมการ 
 2.10 รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน      กรรมการ 
    จังหวัดเชียงราย (ฝ่ายทหาร) 
 2.11 คลังจังหวัดเชียงราย         กรรมการ 
 
 

2.12 หัวหน้า... 

ภาคผนวก ฉ : 
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 2.12 หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงราย     กรรมการ 
 2.13 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย    กรรมการ 
 2.14 ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย   กรรมการ 
 2.15 ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย   กรรมการ 
 2.16 พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จงัหวัดเชียงราย  กรรมการ 
 2.17 พัฒนาการจังหวัดเชียงราย     กรรมการ 
 2.18 ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
   จังหวัดเชียงราย   
 2.19 ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย     กรรมการ 
 2.20 ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)  กรรมการ 
 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 ประธานกรรมการมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย     กรรมการ 
 2.31 หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย กรรมการและ 
                 เลขานุการ 
 2.32 หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   สาขาเชียงของ  
 2.33 หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   สาขาเวียงป่าเป้า  
 2.34 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ          ผู้ช่วยเลขานุการ 
           ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย    
 2.35 หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ             ผู้ช่วยเลขานุการ 
           ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย   
 2.36 หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย             ผู้ช่วยเลขานุการ 
           ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย    
 2.37 เจ้าหน้าที่ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         ผู้ช่วยเลขานุการ 
          จังหวัดเชียงราย    
  
 
 

มีหน้าที.่.. 
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  มีหน้าที่ ดังนี้ 
 1. อ านวยการ ควบคุม ก ากับดูแล การปฏิบัติงานของศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 
 2. ประสานและติดตามผลการปฏิบัติของฝ่ายต่างๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้
เป็นไปตามนโยบายและการสั่งการของผู้อ 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. ฝ่ำยเฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์  ประกอบด้วย 
 3.1 ปลัดจังหวัดเชียงราย      หัวหน้าฝ่าย 
 3.2 ป้องกันจังหวัดเชียงราย      ประจ าฝ่าย 
 3.3 นายอ าเภอทุกอ าเภอ      ประจ าฝ่าย 
 3.4 ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย    ประจ าฝ่าย 
 3.5 ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประจ าฝ่าย 
      จังหวัดเชียงราย 
 3.6 ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย (บ. ที โอ ที จังหวัดเชียงราย) ประจ าฝ่าย 
 3.7 กสท.เชียงราย (บ.กสท.เชียงราย)     ประจ าฝ่าย 
 3.8 นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย  ประจ าฝ่าย 
 3.9 ประธานคณะกรรมการประสานงาน อปพร. จังหวัดเชียงราย  ประจ าฝ่าย 
 3.10 นายกเทศมนตรีแห่งพ้ืนที่      ประจ าฝ่าย 
 3.11 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งพ้ืนที่    ประจ าฝ่าย 
 3.12 หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ               เลขานุการ/ประจ าฝ่าย 
        ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
  มีหน้าที่ ดังนี้ 
 1. ติดตามสถานการณ์การเกิดอัคคีภัย โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้ง              
ในบริเวณที่มีสภาพความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย และช่วงเทศกาลในสถานที่ที่มีผู้คนจ านวนมาก  
มารวมตัวกัน เช่น เทศกาลปีใหม่ วันลอยกระทง เทศกาลตรุษจีน เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น 
 2. เฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง และแจ้งเตือนภัย 
 3. วิเคราะห์สถานการณ์และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้อ านวยการศูนย์เฉพาะกิจฯ  
ทราบทุกระยะ 
 4. ติดตามสถานการณ์อัคคีภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ 
 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ มอบหมาย 
 
 

4. ฝ่ายป้องกันฯ... 
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  4. ฝ่ำยป้องกันและปฏิบัติกำร  ประกอบด้วย 
 4.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายประจญ ปรัชญ์สกุล)  หัวหน้าฝ่าย 
 4.2 ปลัดจังหวัดเชียงราย      ประจ าฝ่าย 
 4.3 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย    ประจ าฝ่าย 
 4.4 ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย    ประจ าฝ่าย 
 4.5 ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย    ประจ าฝ่าย 
 4.6 ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 ส านักงานพัฒนาภาค 3  ประจ าฝ่าย 
      หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
 4.7 ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 3    ประจ าฝ่าย 
 4.8 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17   ประจ าฝ่าย 
 4.9 ผู้บังคับกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 327   ประจ าฝ่าย 
 4.10 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย    ประจ าฝ่าย 
 4.11 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์   ประจ าฝ่าย 
 4.12 ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ประจ าฝ่าย 
 4.13 ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย  ประจ าฝ่าย 
 4.14 ผู้อ านวยการแขวงการทางเชียงรายที่ 1 และ 2   ประจ าฝ่าย 
 4.15 ผู้อ านวยการโครงการชลประทานเชียงราย    ประจ าฝ่าย 
 4.16 นายอ าเภอทุกอ าเภอ      ประจ าฝ่าย 
 4.17 ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย      ประจ าฝ่าย 
 4.18 นายกเทศมนตรีนครเชียงราย     ประจ าฝ่าย 
 4.19 ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 15   ประจ าฝ่าย 
 4.20 พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย  ประจ าฝ่าย 
 4.21 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย    ประจ าฝ่าย 
 4.22 ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย   ประจ าฝ่าย 
 4.23 ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย   ประจ าฝ่าย 
 4.24 ประธานคณะกรรมการประสานงาน อปพร.จังหวัดเชียงราย  ประจ าฝ่าย 
 4.25 ประธานกรรมการมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย     ประจ าฝ่าย 
 4.26 หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เลขานุการ/ประจ าฝ่าย 
 4.27 หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย  ผู้ช่วยเลขานุการ/ 
   สาขาเชียงของ        ประจ าฝ่าย 
 4.28 หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย  ผู้ช่วยเลขานุการ/ 
   สาขาเวียงป่าเป้า       ประจ าฝ่าย 
 4.29 หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ      ผู้ช่วยเลขานุการ/ประจ าฝ่าย 
       ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
  มีหน้าที่ ดังนี้ 
 1. ระดมสรรพก าลัง เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัคร และทรัพยากร จากหน่วยงาน
ต่างๆ เข้าระงับเหตุทันที่ รวมทั้ง แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่ตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณที่เกิดเหตุ และ
ประสานการประปาส่วนภูมิภาคเพ่ือสนับสนุนน้ าในการดับเพลิง โดยให้ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของ
เจ้าหน้าที่และประชาชน เป็นส าคัญ 
 

2. จัดตั้ง... 



๑๒๗ 
 

 2. จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการค้นหา กู้ชีพกู้ภัย ประกอบด้วย ชุดเคลื่อนที่เร็ว ชุดสนับสนุน 
เพ่ือด าเนินการค้นหา กู้ชีพ กู้ภัย และระดมสรรพก าลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 3. ปิดกั้นมิให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพ้ืนที่ที่เกิดอัคคีภัย พร้อมทั้งจัดระบบรักษา           
ความสงบเรียบร้อย จัดระเบียบจราจรบริเวณพ้ืนที่ประสบภัย พื้นที่ใกล้เคียง และพ้ืนที่รองรับการอพยพ 
 4. อพยพผู้ประสบภัยไปสู่พื้นท่ีปลอดภัย 
 5. จัดหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัย  
 6. ให้การรักษาพยาบาลและบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่เกิดเหตุ และพ้ืนที่อพยพ 
 7. บริหารจัดการศพผู้เสียชีวิตให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย ส าหรับการตรวจ
พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 8. จัดระบบส่งก าลังบ ารุง เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงาน 
 9. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้อ านวยการศูนย์เฉพาะกิจฯ ทราบทุกระยะ 
 10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ มอบหมาย 

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

  6. ฝ่ำยสื่อสำร  ประกอบด้วย 
 6.1 ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย     หัวหน้าฝ่าย 
 6.2 ป้องกันจังหวัดเชียงราย      ประจ าฝ่าย 
 6.3 ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย (บ. ที โอ ที จังหวัดเชียงราย) ประจ าฝ่าย 
 6.4 กสท.เชียงราย (บ.กสท.เชียงราย)     ประจ าฝ่าย 
 6.5 นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย  ประจ าฝ่าย 
 6.6 ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ประจ าฝ่าย 
 6.7 สมาคมวิทยุสมัครเล่นเชียงราย     ประจ าฝ่าย 
 6.8 หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ             เลขานุการ/ประจ าฝ่าย 
      ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
 
 

มีหน้าที.่.. 



๑๒๘ 
 

  มีหน้าที่ ดังนี้ 
 1. ติดตั้ง ก ากับดูแล ระบบสื่อสารให้แก่ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจกับพ้ืนที่ที่ประสบภัย 
เพ่ือใช้ในภาวะฉุกเฉิน  
 2. เชื่อมต่อระบบสื่อสารระหว่างศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจกับเครือข่ายต่างๆ 
 3. จัดวางระบบสารสนเทศให้กับศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 
 4. เชื่อมต่อฐานข้อมูลต่างๆ และให้บริการอินเตอร์เน็ตให้กับศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 
 5. ถ่ายทอดสัญญาณและประชุมทางไกลด้วยภาพ (VDO conference) 
 6. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้อ านวยการศูนย์เฉพาะกิจฯ ทราบทุกระยะ 
 7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจมอบหมาย 

  7. ฝ่ำยรับบริจำค  ประกอบด้วย 
 7.1 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย     หัวหน้าฝ่าย 
 7.2 พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย  ประจ าฝ่าย 
 7.3 คลังจังหวัดเชียงราย      ประจ าฝ่าย 
 7.4 ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย      ประจ าฝ่าย 
 7.5 เสมียนตราจังหวัดเชียงราย      ประจ าฝ่าย 
 7.6 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 ประจ าฝ่าย 
 7.7 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประจ าฝ่าย 
 7.8 หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงราย             เลขานุการ/ประจ าฝ่าย 
 7.9 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป      ผู้ช่วยเลขานุการ/ประจ าฝ่าย 
      ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
  มีหน้าที่ ดังนี้ 
 1. รับบริจาคเงิน สิ่งของ และออกใบเสร็จการรับบริจาคให้ถูกต้อง 
 2. จัดท าบัญชีรับ-จ่าย สิ่งของบริจาคให้ถูกต้อง 
 3. จัดเก็บรักษาสิ่งของที่ได้รับบริจาค และจัดส่งสิ่งของที่ได้รับบริจาคตามที่ผู้อ านวยการ
ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจมอบหมาย 
 4. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้อ านวยการศูนย์เฉพาะกิจฯ  ทราบทุกระยะ 
 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจมอบหมาย 

  8. ฝ่ำยรักษำควำมสงบเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
 8.1 ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย    หัวหน้าฝ่าย 
 8.2 ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรอ าเภอ ทุกอ าเภอ   ประจ าฝ่าย 
 8.3 ป้องกันจังหวัดเชียงราย      ประจ าฝ่าย 
 8.4 ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย      ประจ าฝ่าย 
 8.5 ประธานคณะกรรมการประสานงาน อปพร.จังหวัดเชียงราย  ประจ าฝ่าย 
 8.6 ประธานกรรมการมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย  ประจ าฝ่าย 
 8.7 รองผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย (ฝ่ายงานจราจร)   เลขานุการ/ประจ าฝ่าย 
 
 
 

มีหน้าที.่.. 
 



๑๒๙ 
 

  มีหน้าที่ ดังนี้ 
 1. จัดระเบียบการจราจรในพื้นที่เกิดอัคคีภัย พื้นที่รองรับการอพยพ บ้านพักชั่วคราว และ
พ้ืนที่ใกล้เคียง 
 2. รักษาความความปลอดภัยสถานที่เกิดอัคคีภัย พ้ืนที่รองรับการอพยพบ้านพักชั่วคราว
และสถานที่ใกล้เคียง 
 3. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้อ านวยการศูนย์เฉพาะกิจฯ ทราบทุกระยะ 
 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจมอบหมาย 

  9. ฝ่ำยฟื้นฟูบูรณะ และเยียวยำ  ประกอบด้วย 
 9.1 ปลัดจังหวัดเชียงราย      หัวหน้าฝ่าย 
 9.2 ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย    ประจ าฝ่าย 
 9.3 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย    ประจ าฝ่าย 
  9.4 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย    ประจ าฝ่าย 
 9.5 ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ประจ าฝ่าย 
 9.6 ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 ส านักงานพัฒนาภาค 3  ประจ าฝ่าย 
      หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
 9.7 ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 3    ประจ าฝ่าย 
 9.8 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17   ประจ าฝ่าย 
 9.9 ผู้บังคับกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 327   ประจ าฝ่าย 
 9.10 ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย  ประจ าฝ่าย 
 9.11 พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย  ประจ าฝ่าย 
 9.12 พัฒนาการจังหวัดเชียงราย     ประจ าฝ่าย 
 9.13 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย    ประจ าฝ่าย 
 9.14 ผู้อ านวยการโครงการชลประทานเชียงราย    ประจ าฝ่าย 
 9.15 ผู้อ านวยการแขวงการทางเชียงรายที่ 1 และ 2   ประจ าฝ่าย 
 9.16 ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย  ประจ าฝ่าย 
 9.17 แรงงานจังหวัดเชียงราย      ประจ าฝ่าย 
 9.18 จัดหางานจังหวัดเชียงราย     ประจ าฝ่าย 
 9.19 ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย  ประจ าฝ่าย 
 9.20 ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย      ประจ าฝ่าย 
 9.21 พาณิชย์จังหวัดเชียงราย      ประจ าฝ่าย 
 9.22 ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ประจ าฝ่าย 
 9.23 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย    ประจ าฝ่าย 
 9.24 เกษตรจังหวัดเชียงราย      ประจ าฝ่าย 
 9.25 ประมงจังหวัดเชียงราย      ประจ าฝ่าย 
 9.26 ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย      ประจ าฝ่าย 
 9.27 คลังจังหวัดเชียงราย        ประจ าฝ่าย 
 9.28 ประกันสังคมจังหวัดเชียงราย     ประจ าฝ่าย 
 9.29 ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย   ประจ าฝ่าย 
 9.30 ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย   ประจ าฝ่าย 
  

9.31 เหล่ากาชาด... 



๑๓๐ 
 

 9.31 เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย     ประจ าฝ่าย 
 9.32 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4ประจ าฝ่าย 
 9.33 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประจ าฝ่าย 
 9.34 นายอ าเภอทุกอ าเภอ       ประจ าฝ่าย 
 9.35 นายกเทศบาลต าบล/นายกองค์การบริหารส่วนต าบล แห่งพื้นที่ ประจ าฝ่าย 
 9.36 หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย  เลขานุการ/ประจ าฝ่าย 
 9.37 หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย  ผู้ช่วยเลขานุการ/ 
   สาขาเชียงของ        ประจ าฝ่าย 
 9.38 หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย  ผู้ช่วยเลขานุการ/ 
   สาขาเวียงป่าเป้า       ประจ าฝ่าย 
 9.39 หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย     ผู้ช่วยเลขานุการ/ประจ าฝ่าย 
   ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
  มีหน้าที่ ดังนี้ 
 1. ส ารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ จนถึงระดับ
ครัวเรือน รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลการส ารวจความเสียหาย  
 2. ซ่อมแซมสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน สถานที่ราชการ และ
สาธารณูปโภคต่างๆ ให้ใช้งานได้ดังเดิม 
 3. ท าความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณะประโยชน์ รวมทั้ง ขนย้ายขยะมูล
ฝอยออกจากพ้ืนที่ประสบภัยไปท้ิง/ท าลาย 
 4. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดเหตุ ด าเนินการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย ปรับสภาพ
ภูมิทัศน์และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด  
 5. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้อ านวยการศูนย์เฉพาะกิจฯ ทราบทุกระยะ 
 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจมอบหมาย 

ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่     ๘     สิงหาคม  พ.ศ. 2557 
 
 
 
 

 
  (นำยพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ) 

  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงรำย 
  ผู้อ ำนวยกำรจังหวัด 

 


