
 
 
 
 
 

ประกาศจังหวัดเชียงราย 
เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจ าปี ๒๕๕๙ จังหวัดเชียงราย  

………………………………………………… 

  ด้วยคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
พ.ศ.๒๕๕๙ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดและอ าเภอ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๙ และก าหนดช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ 
เมษายน ๒๕๕๙  

   จังหวัดเชียงราย พิจารณาแล้ว เพ่ือให้การด าเนินการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ จึงเห็นควร 
“จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจ าปี ๒๕๕๙ จังหวัดเชียงราย ขึ้น ณ ส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๓ ถนนแม่ฟ้าหลวง ต าบล
ริมกก อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์/โทรสารหมายเลข ๐-๕๓๑๗-๗๓๑๘-๒๓ หมายเลข 
สป.มท. ๒๖๑๗๗ และวิทยุสื่อสารความถี่ ๑๖๑.๔๗๕ MHz นามเรียกขาน ปภ.เชียงราย” โดยมี
คณะกรรมการ และคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจ าปี ๒๕๕๙ จังหวัด
เชียงราย รายละเอียดดังนี้ 
  ๑. คณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
 ๑.๑ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๗  
 ๑.๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 ๑.๓ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 ๑.๔ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโนยีราชมงคลล้านนาเชียงราย   
 ๑.๕ อัยการจังหวัดเชียงราย 

  ๒. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
 ๒.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  รองประธานกรรมการ
  (นายประจญ  ปรัชญ์สกุล)  คนที่ ๑ 
 ๒.๓ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  รองประธานกรรมการ
  (นายอาคม  สุขพันธ์)  คนที่ ๒ 
                     ๒.๔ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   กรรมการ 
 ๒.๕ ปลัดจังหวัดเชียงราย      กรรมการ 
 ๒.๖ ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย       กรรมการ 
 ๒.๗ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย            กรรมการ 
 ๒.๘ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี ๓๗   กรรมการ 
 ๒.๙ ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๕ เชียงราย   กรรมการ       
 ๒.๑๐ หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงราย     กรรมการ 
 ๒.๑๑ ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย   กรรมการ 

๒.๑๒ ผู้อ านวยการ... 
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        ๒.๑๒ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๑    กรรมการ 
        ๒.๑๓ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๒    กรรมการ 
 ๒.๑๔ ขนส่งจังหวัดเชียงราย      กรรมการ 
 ๒.๑๕ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย      กรรมการ 

 ๒.๑๖ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงราย     กรรมการ 
        ๒.๑๗ ผู้อ านวยการส านักทางหลวงชนบทที่ ๑๗ (เชียงราย)  กรรมการ 
        ๒.๑๘ สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงราย     กรรมการ 
 ๒.๑๙ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์   กรรมการ 
 ๒.๒๐ นายอ าเภอทุกอ าเภอ      กรรมการ 
 ๒.๒๑ ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย      กรรมการ 
 ๒.๒๒ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย  กรรมการ 
 ๒.๒๓ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย     กรรมการ 
 ๒.๒๔ ประธานอาชีวศึกษาเชียงราย     กรรมการ 
 ๒.๒๕ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ กรรมการ 
 ๒.๒๖ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  กรรมการ 
  เขต ๑ – ๔        
 ๒.๒๗ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย     กรรมการ 
 ๒.๒๘ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย     กรรมการ 

 ๒.๒๙ ประกันสังคมจังหวัดเชียงราย      กรรมการ 

 ๒.๓๐ แรงงานจังหวัดเชียงราย      กรรมการ 
 ๒.๓๑ นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย  กรรมการ 
 ๒.๓๒ นางสาวสริยา  ทวีกุล  พ่ีเลี้ยง สอจร. จังหวัดเชียงราย  กรรมการ 
        ๒.๓๓ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           กรรมการและเลขานุการ  
   จังหวัดเชียงราย 
        ๒.๓๔ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                 จังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ 
        ๒.๓๕ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                  จังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า 
        ๒.๓๖ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
 ๒.๓๗ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่   เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ 
  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย     และผู้ช่วยเลขานุการ 

  อ านาจหน้าที่ 
   ๑.  พิจารณาและตัดสินใจในแนวทางการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 255๙  
 ๒. อ านวยการ สั่งการ มอบหมายงาน เร่งรัด ก ากับดูแล ติดตาม การด าเนินการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของจังหวัดเชียงรายทั้งระดับจังหวัด อ าเภอ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวนโยบายและแผนงานของ
รัฐบาล ให้สามารถลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้มากที่สุด 
 ๓. พิจารณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากส่วนกลางสู่  อ าเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประชาชนได้รับทราบผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

๔. พิจารณา ... 
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 ๔. พิจารณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล                   
สงกรานต์ ๒๕๕๙ จังหวัดเชียงราย ที่เป็นเอกภาพออกสู่สาธารณชนได้รับทราบเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด 
 ๕. พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
 ประจ าป ี๒๕๕๙ จังหวัดเชียงราย ตามความเหมาะสม 

  ๓. คณะกรรมการป้องกันและปฏิบัติการ  ประกอบด้วย 
 ๓.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย    ประธานกรรมการ 
  (นายประจญ ปรัชญ์สกุล) 
 ๓.๒ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   รองประธานกรรมการ 
 ๓.๓ ปลัดจังหวัดเชียงราย     รองประธานกรรมการ 
 ๓.๔ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย    กรรมการ 
 ๓.๕ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๗    กรรมการ 
 ๓.๖ รองผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย    กรรมการ 

 ๓.๗ นายอ าเภอทุกอ าเภอ      กรรมการ 
 ๓.8  ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๕ เชียงราย กรรมการ 
 ๓.9 ผู้ก ากับการ/ สารวัตรใหญ่/ หัวหน้าสถานีต ารวจทุกสถานี  กรรมการ 
  ในพ้ืนทีจ่ังหวัดเชียงราย 
 ๓.10 สารวัตรสถานีต ารวจทางหลวง ๕ กองก ากับการ ๕ (พะเยา)  กรรมการ 
 ๓.11 สารวัตรสถานีต ารวจท่องเที่ยวเชียงราย    กรรมการ 
 ๓.๑2 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์    กรรมการ 
 ๓.๑3 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช    กรรมการ 
 ๓.๑๔ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย     กรรมการ 
 ๓.๑๕ สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงราย     กรรมการ 
 ๓.๑๖ ขนส่งจังหวัดเชียงราย      กรรมการ 

        ๓.๑๗ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๑    กรรมการ 
       ๓.๑๘ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๒    กรรมการ 
        ๓.๑๙ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงราย   กรรมการ

 ๓.๒๐ ผู้อ านวยการส านักทางหลวงชนบทที่ ๑๗ (เชียงราย)   กรรมการ 
 ๓.๒๑ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม  กรรมการ 

  การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงราย 
 ๓.๒๒ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย   กรรมการ    
 ๓.๒๓ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย      กรรมการ 
 ๓.๒๔ ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจ ากัด สาขาเชียงราย กรรมการ 
 ๓.๒๕ ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจ ากัด สาขาแม่สาย กรรมการ 
 ๓.๒๖ ประธานชมรมสถานีวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเชียงราย  กรรมการ 
 ๓.๒๗ ประธานคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.จังหวัดเชยีงราย   กรรมการ      
 ๓.๒๘ นายกสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย      กรรมการ 
 ๓.๒๙ นายกสมาคมแสงธรรมสาธารณกุศลเชียงราย      กรรมการ 
 ๓.๓๐ ประธานมูลนิธิสยามรวมใจ(ปู่อินทร์)เชียงราย      กรรมการ 
 

๓.๓๑ ประธาน... 
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 ๓.๓๑ ประธานมูลนิธิจอมจันทร์          กรรมการ 
 ๓.๓๒ นางสาวสริยา  ทวีกุล  พ่ีเลี้ยง สอจร. จังหวัดเชียงราย  กรรมการ 

 ๓.๓๓ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๓๔ หวัหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย กรรมการและ 

                     สาขาเชียงของ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๓.๓๕ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย กรรมการและ 

              สาขาเวียงป่าเป้า      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๓.๓๖ หวัหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ             กรรมการและ            

         ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๓.๓๗ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่      เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ 
  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย            ผู้ช่วยเลขานุการ 

  อ านาจหน้าที่ 
   ๑. เร่งรัด ก ากับดูแล ติดตามการด าเนินงานในการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ                   
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๒. รับแจ้งเหตุ ประสานการปฏิบัติ ให้การสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องจักรกล วัสดุ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ อัตราก าลังพล/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานร่วมเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติ เหตุ  
ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สามารถช่วยเหลือ                 
ผู้ประสบอุบัติภัยและ/หรือแก้ไขสถานการณ์ให้ทันต่อเหตุการณ์ 
 ๓. บูรณาการความร่วมมือ ให้การสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่และ/หรือตามที่ได้รับ
มอบหมายจากจังหวัด 
 ๔. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเมื่อได้รับการอนุมัติจากจังหวัดสู่อ าเภอ ต าบล 
หมู่บ้าน ชุมชน เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบผ่านสื่อต่างๆ รวมถึงแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
หลีกเลี่ยงเส้นทางท่ีมีการจราจรแออัดหรือเกิดอุบัติเหตุกีดขวางทางการจราจร 
 ๕. ด าเนินการอ่ืน ตามที่ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน(ส่วนกลาง) และ
คณะกรรมการอ านวยการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจ าปี ๒๕๕๙ มอบหมาย 

  ๔. คณะท างานประสานรวบรวมข้อมูล และบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน  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 หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน       คณะท างาน   
  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

       ๔.๖ สารวัตรฝ่ายอ านวยการงานยุทธศาสตร์ ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย คณะท างาน 
       ๔.๗ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  ส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย   คณะท างาน  
       ๔.๘ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร แขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๑  คณะท างาน 
       ๔.๙ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร แขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๒  คณะท างาน 

๔.๑๐ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ... 



- ๕ - 
 
       ๔.๙ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร แขวงการทางเชียงรายที่ ๒  คณะท างาน 
       ๔.๑๐ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย  คณะท างาน    
       ๔.๑๑ หัวหน้างานฝ่ายข่าวและประชาสัมพันธ์    คณะท างาน 
                ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย 

 ๔.๑๒ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ  คณะท างานและเลขานุการ 
                          ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
 ๔.๑๓ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่      ผูช้่วยเลขานุการฯ 
  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 

  อ านาจหน้าที่ 
 ๑ . ประสานงานติดตาม รวบรวมและบันทึกข้อมูลสถิติการเกิดอุบ ัติเหตุ ผลการ
ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจ าปี ๒๕๕๙ ระดับอ าเภอ ให้เป็นเอกภาพ
ข้อมูลเดียวกันรายงานสู่จังหวัดและส่วนกลางผ่านระบบที่ก าหนดไว้       
         ๒. ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ ปัจจัยเสี่ยง ปัญหาสาเหตุเบื้องต้น  น าเสนอข้อมูลต่อ 
คณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการป้องกันและปฏิบัติการ เพ่ือพิจารณาวิเคราะห์ปัญหา และ
ก าหนดเป็นมาตรการแนวทางแก้ไขในระยะเร่งด่วนในห้วงเวลาที่ก าหนด  
 ๓. แจ้งประสานข้อสั่งการแนวทางการปฏิบัติจากศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน
(ส่วนกลาง) สู่ระดับจังหวัดและอ าเภอ สู่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่  

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

 ๖. แต่งตั้ง/มอบหมายงานเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลประจ าศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนน ประจ าปี ๒๕๕๙ 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 
 

ประกาศ  ณ  วันที่        มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 


