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คําส่ังจังหวัดเชียงราย 

ท่ี    ๒๓๙๐   /๒๕๕๘ 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

 ดวยพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๕ กําหนดให 
ผูวาราชการจังหวัดเปนผูอํานวยการจังหวัด รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด  
โดยมีอํานาจหนาท่ี (๑) จัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ซ่ึงตองสอดคลองกับแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ... และใหมีสาระสําคัญตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗  

 เพ่ือใหจังหวัดเชียงรายมีแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใชระดับพ้ืนท่ีจังหวัด               
อยางเปนระบบ มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
แตงตั้ง “คณะกรรมการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๘” 
ประกอบดวย 
 ๑. ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย     ประธานกรรมการ 
 ๒. รองผูวาราชการจังหวัดเชียงราย (ซ่ึงไดรับมอบหมาย)  รองประธานกรรมการ 
 ๓. ผูบังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย    รองประธานกรรมการ 
 ๔. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย   รองประธานกรรมการ 
 ๕. ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย    กรรมการ 
 ๖. ปลัดจังหวัดเชียงราย      กรรมการ 
 ๗. อัยการจังหวัดเชียงราย      กรรมการ 
 ๘. คลังจังหวัดเชียงราย      กรรมการ 
 ๙. นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย    กรรมการ 
 ๑๐. หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงราย    กรรมการ 
 ๑๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง    กรรมการ 
 ๑๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   กรรมการ 
 ๑๓. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเชียงราย กรรมการ 
 ๑๔. ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๕ เชียงราย กรรมการ 
 ๑๕. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย    กรรมการ 
  ๑๖. ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงรายท่ี ๑   กรรมการ 
 ๑๗. พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงราย  กรรมการ 
 ๑๘. อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย     กรรมการ 
 ๑๙. เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงราย    กรรมการ 
 ๒๐. พลังงานจังหวัดเชียงราย     กรรมการ 

๒๑. พาณิชย... 

ภาคผนวก ง 
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 ๒๑. พาณิชยจังหวัดเชียงราย     กรรมการ 
 ๒๒. ประธานสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย   กรรมการ 
 ๒๓. ผูอํานวยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ๓๖  กรรมการ 
 ๒๔. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑-๔ กรรมการ 
 ๒๕. ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ  กรรมการ 
                         การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย 
 ๒๖. ทองถ่ินจังหวัดเชียงราย     กรรมการ 
 ๒๗. วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย     กรรมการ 
 ๒๘. ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย  กรรมการ 
 ๒๙. ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย กรรมการ 
 ๓๐. ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงราย    กรรมการ 
 ๓๑. นายอําเภอทุกอําเภอ      กรรมการ 
 ๓๒. ผูบังคับหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี ๓๕ สํานักงานพัฒนาภาค ๓ กรรมการ 
 ๓๓. ผูบังคับหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาท่ี ๓   กรรมการ 
 ๓๔. ผูบังคับการศูนยพิสูจนหลักฐาน ๕    กรรมการ 
 ๓๕. ผูกํากับการตํารวจตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงราย  กรรมการ 
 ๓๖. ผูบังคับหนวย นรข. เชียงราย     กรรมการ 
 ๓๗. ผูบังคับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี ๓๒๗   กรรมการ 
 ๓๘. สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๕ กองกํากับการ ๕ (พะเยา) กรรมการ 
 ๓๙. สารวัตรสถานีตํารวจทองเท่ียวเชียงราย    กรรมการ 
 ๔๐. ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๑๕   กรรมการ 
 ๔๑. ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๒ (เชียงราย)  กรรมการ 
 ๔๒. ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงรายท่ี ๒   กรรมการ 
 ๔๓. ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงราย   กรรมการ 
 ๔๔. ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย   กรรมการ 
 ๔๕. ขนสงจังหวัดเชียงราย     กรรมการ 
 ๔๖. สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงราย     กรรมการ 
 ๔๗. นายดานศุลกากรเชียงของ,เชียงแสน,แมสาย   กรรมการ 
 ๔๘. การคาภายในจังหวัดเชียงราย     กรรมการ 
 ๔๙. พัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชียงราย    กรรมการ 
 ๕๐. พัฒนาการจังหวัดเชียงราย     กรรมการ 
 ๕๑. ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงราย    กรรมการ 
 ๕๒. สถิติจังหวัดเชียงราย      กรรมการ 
 ๕๓. ผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห  กรรมการ 
 ๕๔. เกษตรจังหวัดเชียงราย     กรรมการ 
 ๕๕. ประมงจังหวัดเชียงราย     กรรมการ 
 ๕๖. ปศุสัตวจังหวัดเชียงราย     กรรมการ 

 ๕๗. ผูอํานวยการ... 
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 ๕๗. ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงราย   กรรมการ 
 ๕๘. ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงราย    กรรมการ 
 ๕๙. แรงงานจังหวัดเชียงราย     กรรมการ 
 ๖๐. ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสงเคราะหชาวเขาจังหวัดเชียงราย กรรมการ 
 ๖๑. ผูอํานวยการศูนยฝกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย   กรรมการ 
 ๖๒. หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย  กรรมการ  
 ๖๓. เจาทาภูมิภาค สาขาเชียงราย     กรรมการ 
 ๖๔. ผูอํานวยการทาอากาศยานแมฟาหลวงเชียงราย   กรรมการ 
 ๖๕. ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย   กรรมการ 
 ๖๖. ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย   กรรมการ 
 ๖๗. ผูจัดการสวนบริการลูกคาจังหวัดเชียงราย    กรรมการ 
       บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)   
 ๖๘. ผูจัดการสวนบริการลูกคา กสท. เชียงราย     กรรมการ  
        บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
 ๖๙. หัวหนาศูนยสํารวจอุทกวิทยาท่ี ๕ (เชียงราย)   กรรมการ 
 ๗๐. หัวหนาศูนยสํารวจอุทกวิทยาท่ี ๑๒ (เชียงแสน)   กรรมการ 
 ๗๑. นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย    กรรมการ 
 ๗๒. นายกเทศมนตรีตําบลแมสาย อําเภอแมสาย   กรรมการ 
 ๗๓. นายองคการบริหารสวนตําบลหัวงม อําเภอพาน   กรรมการ 
 ๗๔. นายกองคการบริหารสวนตําบลโปงแพร อําเภอแมลาว  กรรมการ 
 ๗๕. นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมสรวย  กรรมการ 
 ๗๖. นายกองคการบริหารสวนตําบลแมเปา อําเภอพญาเม็งราย กรรมการ 
 ๗๗. นายกองคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง อําเภอแมฟาหลวง กรรมการ 
 ๗๘. ประธานหอการคาจังหวัดเชียงราย    กรรมการ 
 ๗๙. นายกเหลากาชาดจังหวัดเชียงราย    กรรมการ 
 ๘๐. นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธเชียงราย  กรรมการ 
 ๘๑. ประธานชมรมเครือขายวิทยุชุมชนเชียงราย   กรรมการ 
 ๘๒. ประธานชมรมวิทยุสมัครเลนเชียงราย    กรรมการ 
 ๘๓. ประธานคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร.จังหวัดเชียงราย กรรมการ 
 ๘๔. ประธานมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะหเชียงราย   กรรมการ 
 ๘๕. นายกสมาคมศิริกรณเชียงรายบรรเทาสาธารณภัย  กรรมการ 
 ๘๖. นายกสมาคมแสงธรรมสาธารณกุศลเชียงราย   กรรมการ 
 ๘๗. ประธานมูลนิธิสยามรวมใจ (ปูอินทร) เชียงราย   กรรมการ 
 ๘๘. ประธานเครือขายสภาองคการชุมชนจังหวัดเชียงราย  กรรมการ 
 ๘๙. ประธานเครือขายการจัดการภัยพิบตัิภาคประชาชนจังหวัดเชียงราย กรรมการ 
 ๙๐. ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการอาสาสมัครปองกันและ กรรมการ 
       บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 

๙๑. หัวหนา... 
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 ๙๑. หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชยีงราย กรรมการ/เลขานุการฯ 
 ๙๒. หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและการจัดการ         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
        สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย    
 ๙๓. หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
       จังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ 
 ๙๔. หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
       จังหวัดเชียงราย สาขาเวียงปาเปา 
 ๙๕. หัวหนาฝายปองกันและปฏิบัติการ         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
       สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย  
 ๙๖. หัวหนาฝายสงเคราะหผูประสบภัย         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
       สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย  
 ๙๗. หัวหนาฝายแผนงานและนโยบายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
       สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
 ๙๘. เจาหนาท่ีสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายทุกคน ผูชวยเลขานุการ 

ใหมีหนาท่ี  
 จัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหเปนไปตามกรอบแนวทาง
ท่ีกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติกําหนด สอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใหมีการบูรณาการการปฏิบัติงานรวมกันของทุกภาคสวนในระดับพ้ืนท่ี 
อยางเปนระบบ มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีของจังหวัดเชียงราย และเสนอแผนฯ 
ใหผูวาราชการจังหวัดเชียงราย/ผูอํานวยการจังหวัดเชียงรายลงนามประกาศใช 

 ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 


	ด้วยพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๕ กำหนดให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการจังหวัด รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด  โดยมีอำนาจหน้าที่ (๑) จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ซึ่งต้องสอดคล้องกั...
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