
 
 

 
 
 

ประกาศจังหวัดเชียงราย 

เรื่อง จัดตั้งศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘  
จังหวัดเชียงราย 

………………………………………………… 

  ตามท่ีคณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน ไดมีการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี 
๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการและผูอํานวยการศูนยอํานวยการ
ความปลอดภัยทางถนน เปนประธานการประชุม และไดมีมติเห็นชอบแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ จังหวัด และอําเภอ ใหเปนกรอบแนวทางในการ
ดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดกําหนดชวงควบคุมเขม ระหวางวันท่ี 
๙ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ โดยใหจัดตั้งศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด เปนหนวยรับผิดชอบ 
ในการดําเนินการในสวนภูมิภาค ซ่ึงจังหวัดเชียงราย โดยศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย  
ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘ รองรับแลว นั้น 

  จังหวัดเชียงราย โดยศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย พิจารณาแลวเห็นวา 
เพ่ือใหการดําเนินงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘ ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย 
มีการอํานวยการ สั่งการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน และสามารถแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนในชวงควบคุมเขมขน 
ระหวางวันท่ี ๙ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ อยางมีประสิทธิภาพ จึง “จัดตั้งศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดเชียงราย” ข้ึน ณ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๓ ถนนแมฟาหลวง ตําบลริมกก อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
โทรศัพท/โทรสารหมายเลข ๐-๕๓๑๗-๗๓๑๘-๒๓ (สป มท. ๒๖๑๗๗) และวิทยุสื่อสารความถ่ี ๑๖๑.๔๗๕ MHz  
นามเรียกขน “ปภ.เชียงราย” โดยมีคณะท่ีปรึกษา คณะกรรมการ คณะทํางาน ดังนี้ 
  ๑. คณะท่ีปรึกษา ประกอบดวย 
 ๑.๑ ผูบังคับการกองกําลังรักษาความสงบเรียบรอยจังหวัดทหารบกเชียงราย/ผูบังคับการจังหวัด
  ทหารบกเชียงราย 
 ๑.๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
 ๑.๓ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 ๑.๔ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโนยีราชมงคลลานนาเชียงราย   
 ๑.5 อัยการจังหวัดเชียงราย 

  ๒. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย 
 ๒.๑ ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงราย  รองประธานกรรมการคนท่ี ๑
        (นายรัชกฤช  สถิรานนท)   
 ๒.๓ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงราย  รองประธานกรรมการคนท่ี ๒
   (นายประจญ  ปรัชญสกุล) 
   

๒.๔ นายกองคการ... 
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                     ๒.๔ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย    กรรมการ 
 ๒.๕ ปลัดจังหวัดเชียงราย       กรรมการ 
 ๒.๖ ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย        กรรมการ 
 ๒.๗ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย             กรรมการ 
 ๒.๘ รองผูบังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย    กรรมการ 
 ๒.๙ ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๕ เชียงราย    กรรมการ  
 ๒.๑๐ หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงราย      กรรมการ 
        ๒.๑๑ ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงรายท่ี ๑     กรรมการ 
        ๒.๑๒ ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงรายท่ี ๒     กรรมการ 
 ๒.๑๓ ขนสงจังหวัดเชียงราย       กรรมการ 
 ๒.๑๔ ทองถ่ินจังหวัดเชียงราย       กรรมการ 

 ๒.๑๕ ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงราย      กรรมการ 
        ๒.๑๖ ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทท่ี ๑๗    กรรมการ 
        ๒.๑๗ สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงราย      กรรมการ 
 ๒.๑๘ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห    กรรมการ 
 ๒.๑๙ นายอําเภอทุกอําเภอ       กรรมการ 
 ๒.๒๐ ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย       กรรมการ 
 ๒.๒๑ ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย   กรรมการ 
 ๒.๒๒ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย      กรรมการ 
 ๒.๒๓ ประธานอาชวีศึกษาเชียงราย      กรรมการ 
 ๒.๒๔ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖  กรรมการ 
 ๒.๒๕ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย   กรรมการ 
  เขต ๑ - ๔        
 ๒.๒๖ ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงราย      กรรมการ 
 ๒.๒๗ ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงราย      กรรมการ 
 ๒.๒๘ นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธจังหวัดเชียงราย   กรรมการ 
 ๒.๒๙ นางสาวสริยา  ทวีกุล  พ่ีเลี้ยง สอจร. จังหวัดเชียงราย   กรรมการ 
        ๒.๓๐ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย               กรรมการและเลขานุการ  
   จังหวัดเชียงราย 
        2.๓๑ หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและการจัดการ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
                  สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
 2.๓๒ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
                  จังหวัดเชียงราย สาขาเวียงปาเปา 
 2.๓๓ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
                  จังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ 
 2.๓๔ ขาราชการ พนักงานราชการ เจาหนาท่ี เจาหนาท่ีประจําศูนย 
  สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย และผูชวยเลขานุการ 

 
อํานาจหนาท่ี... 
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  อํานาจหนาท่ี 
 ๑. พิจารณาและตัดสินใจในแนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน 
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย ชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 255๘  
 ๒. อํานวยการ สั่งการ มอบหมายงาน เรงรัด กํากับดูแล ติดตาม การดําเนินการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘ ของจังหวัดเชียงราย ท้ังระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน/ชุมชน 
ใหเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวนโยบายและแผนงานของรัฐบาล ใหสามารถลดจํานวนการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน จํานวนผูบาดเจ็บและเสียชีวิตลงได 
 ๓. พิจารณาเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารจากสวนกลางสูจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน/ 
ชุมชน ใหประชาชนไดรับทราบผานสื่อตางๆในสวนท่ีเก่ียวของ 
 ๔. พิจารณาเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต 
พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดเชียงราย ท่ีเปนเอกภาพออกสูสาธารณชนไดรับทราบเพ่ือสรางการมีสวนรวมในการแกไขปญหา
อุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด 
 ๕. พิจารณาแตงตั้ งคณะอนุกรรมการศูนยปฏิบั ติการปองกันและลดอุบัติ เหตุทางถนน 
ชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดเชียงราย ตามความเหมาะสม 
  3. คณะกรรมการปองกันและปฏิบัติการ  ประกอบดวย 
 3.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงราย  ประธานกรรมการ 
  (นายประจญ ปรัชญสกุล) 
 3.๒ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย รองประธานกรรมการ  
 3.๓ ปลัดจังหวัดเชียงราย  รองประธานกรรมการ 
 3.๔ ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย  กรรมการ 
 3.๕ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  กรรมการ 
 3.๖ นายทหารจากจังหวัดทหารบกเชียงราย  กรรมการ 

 3.๗ นายอําเภอ ทุกอําเภอ  กรรมการ 
 3.8 ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๕ เชียงราย  กรรมการ 
 3.9 ผูกํากับการ/สารวัตรใหญ/หัวหนาสถานีตํารวจทุกสถานี  กรรมการ 
  ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย 
 3.10 สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๕ กองกํากับการ ๕ (พะเยา)  กรรมการ 
 3.11 สารวัตรสถานีตํารวจทองเท่ียวเชียงราย  กรรมการ 
 3.๑2 ผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห   กรรมการ 
 3.๑3 ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายเม็งรายมหาราช   กรรมการ 
 3.๑๔ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  กรรมการ 
 3.๑๕ สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงราย  กรรมการ 
 3.๑๖ ขนสงจังหวัดเชียงราย  กรรมการ 
        3.๑๗ ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงรายท่ี ๑  กรรมการ 
       3.๑๘ ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงรายท่ี ๒  กรรมการ 
        3.๑๙ ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงราย    กรรมการ 
 3.๒๐ ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทท่ี ๑๗  กรรมการ 
 

3.๒๑ ผูอํานวยการ… 



 
- ๔ -  

  
 3.๒๑ ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม กรรมการ 
  การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงราย    
 3.๒๒ ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย กรรมการ    
 3.๒๓ ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย กรรมการ 
 3.๒๔ ผูจัดการบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถจํากัด สาขาเชียงราย กรรมการ 
 3.๒๕ ผูจัดการบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถจํากัด สาขาแมสาย กรรมการ 
 3.๒๖ ผูจัดการสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันเชียงราย กรรมการ 
 3.๒๗ ประธานคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร.จังหวัดเชียงราย   กรรมการ      
 3.๒๘ นายกสมาคมศิริกรณเชียงรายบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ 
 3.๒๙ นายกสมาคมแสงธรรมสาธารณกุศลเชียงราย กรรมการ 
 3.๓๐ ประธานมูลนิธิสยามรวมใจ (ปูอินทร) เชียงราย กรรมการ 
 3.๓๑ ประธานมูลนิธิจอมจันทร   กรรมการ 
 3.๓๒ นางสาวสริยา ทวีกุล พ่ีเลี้ยง สอจร. จังหวัดเชียงราย กรรมการ 
 3.๓๓ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย กรรมการ 
   และเลขานุการ 
 3.๓๔ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย กรรมการและ 
                     สาขาเชียงของ ผูชวยเลขานุการ 
 3.๓๕ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย กรรมการและ 
               สาขาเวียงปาเปา ผูชวยเลขานุการ 
 3.๓๖ หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและการจัดการ กรรมการและ 
        สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ผูชวยเลขานุการ 
 3.๓๗ ขาราชการ พนักงานราชการ เจาหนาท่ี เจาหนาท่ีประจําศูนย 
  สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย     และผูชวยเลขานุการ 

  อํานาจหนาท่ี 
   ๑. เรงรัด กํากับดูแล ติดตามการดําเนินงานในการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   ๒. รับแจงเหตุ ประสานการปฏิบัติ ใหการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องจักรกล วัสดุ เครื่องมือ 
อุปกรณ อัตรากําลังพล/เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานรวมเพ่ือการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สามารถชวยเหลือผูประสบอุบัติภัยและ/หรือแกไข
สถานการณใหทันตอเหตุการณ 
 ๓. บูรณาการความรวมมือ ใหการสนับสนุนสงเสริมการจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธ 
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามอํานาจหนาท่ีและ/หรือตามท่ีไดรับมอบหมายจาก
จังหวัด 
 ๔. เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเม่ือไดรับการอนุมัติจากจังหวัดสูอําเภอ ตําบล หมูบาน/ 
ชุมชน เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบผานสื่อตางๆ รวมถึงแจงขอมูลขาวสารใหประชาชนผูใชรถใชถนนหลีกเลี่ยงเสนทาง
ท่ีมีการจราจรแออัดหรือเกิดอุบัติเหตุกีดขวางทางการจราจร 
 ๕. ดําเนินการอ่ืน ตามท่ีไดรับมอบหมายคณะกรรมการอํานวยการ และศูนยอํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนน มอบหมาย 

4. คณะทํางาน... 
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  4. คณะทํางานประสานรวบรวมขอมูล และบันทึกขอมูล อุบัติเหตุทางถนน  ประกอบดวย 
 4.๑ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ประธานคณะทํางาน   
 4.๒ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย คณะทํางาน 
  สาขาเชียงของ  
 4.๓ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย คณะทํางาน 
  สาขาเวียงปาเปา  
 4.๔ หัวหนางานปองกันควบคุมโรคไมติดตอ    คณะทํางาน 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
       4.๕ สารวัตรฝายอํานวยการงานยุทธศาสตร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย คณะทํางาน 
       4.๖ หัวหนาฝายวิชาการ  สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงราย   คณะทํางาน  
       4.๗ รองผูอํานวยการฝายบริหาร แขวงการทางเชียงรายท่ี ๑  คณะทํางาน 
       4.๘ รองผูอํานวยการฝายบริหาร แขวงการทางเชียงรายท่ี ๒  คณะทํางาน 
       4.๙ หัวหนาฝายปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย  คณะทํางาน    
 4.๑0 หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและการจัดการ   คณะทํางานและ 
  สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย  เลขานุการ 
 4.๑1 ขาราชการ พนักงานราชการ เจาหนาท่ี    ผูชวยเลขานุการฯ 
  สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 

  อํานาจหนาท่ี 
 ๑. ประสานงานติดตาม รวบรวมและบันทึกขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ผลการปฏิบัติงานของ
ศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘ ระดับอําเภอ ใหเปนเอกภาพ
ขอมูลเดียวกันรายงานสูจังหวัดและสวนกลางผานระบบท่ีกําหนดไว       
         ๒. รวมวิเคราะหขอมูลอุบัติเหตุ ปจจัยเสี ่ยง ปญหาสาเหตุเบื ้องตน นําเสนอขอมูลตอ 
คณะกรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการปองกันและปฏิบัติการ เพ่ือพิจารณาวิเคราะหปญหา และกําหนด
เปนมาตรการแนวทางแกไขในระยะเรงดวนในหวงเวลาท่ีกําหนด  
 ๓. แจงประสานขอสั่งการแนวทางการปฏิบัติจากศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน
(สวนกลาง) สูระดับจังหวัดและอําเภอ สูเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี  
 ๔. เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเม่ือไดรับการอนุมัติจากสวนกลางสูจังหวัด อําเภอ 
ตําบล หมูบาน ชุมชน เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบผานสื่อตางๆ ในสวนท่ีเก่ียวของกอใหเกิดการมีสวนรวมในการ
ปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด  รวมถึงแจงขอมูลขาวสารใหประชาชนผูใชรถใชถนนหลีกเลี่ยง
เสนทางท่ีมีการจราจรแออัดหรือเกิดอุบัติเหตุกีดขวางทางการจราจร 
        ๕. เปนศูนยรับแจงเหตุประสานการปฏิบัติสวนราชการท่ีมีความพรอมใหการสนับสนุนเครื่องมือ 
วัสดุ อุปกรณ ยานพาหนะหรือปจจัยอ่ืนใดท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพของผูปฏิบัติงาน เม่ือไดรับ
การรองขอ 
 ๖. แตงตั้ง/มอบหมายงานเจาหนาท่ีผูบันทึกขอมูลประจําศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดเชียงราย วันละ ๓ ผลัด (ผลัดท่ี ๑ เวลา ๐๐.๐๑-๐๘.๐๐ น. , 
ผลัดท่ี ๒ เวลา ๐๘.๐๑-๑๖.๐๐ น. และ ผลัดท่ี ๓ เวลา ๑๖.๐๑-๒๔.๐๐ น.) ปฏิบัติงาน ๒๔ ชั่วโมง 
 ๗. ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมาย 

    ประกาศ ณ  วันท่ี   2  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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