
 

 

 

ค าสั่งจังหวัดเชียงราย 
ที่     1227   /255๘ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานตรวจเยี่ยม ติดตาม การปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ จุดบริการ 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 255๘ จังหวัดเชียงราย 

..................................................... 

  ตามที่จังหวัดเชียงราย โดยศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย ได้จัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดเชียงราย ขึ้น  
ณ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ต าบลริมกก อ าเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และก าหนดให้มีการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการ ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 
๙ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ นั้น 

  จังหวัดเชียงราย โดยศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย พิจารณาแล้ว 
เพ่ือให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕8 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ จุดบริการ 
มีขวัญก าลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ จึงแต่งตั้ง “คณะท างานตรวจติดตาม ตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ 
จุดบริการร่วม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 255๘ จังหวัดเชียงราย” โดยแบ่งคณะท างานออกเป็น ๓ ชุด 
รายละเอียดดังนี้                   
  คณะท างานชุดที่ ๑. ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม การปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ จุดบริการ ในเขตพ้ืนที่
อ าเภอเวียงป่าเป้า อ าเภอพาน อ าเภอแม่สรวย อ าเภอป่าแดด อ าเภอแม่ลาว ประกอบด้วย 
 ๑.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายรัชกฤช สถิรานนท์) หัวหน้าคณะท างาน 
 ๑.2 นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายหรือผู้แทน คณะท างาน 
 ๑.3 ผู้อ านวยการแขวงการทางเชียงรายที่ ๑ หรือผู้แทน คณะท างาน 
 ๑.4 หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงรายหรือผู้แทน คณะท างาน 
 ๑.5 วัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายหรือผู้แทน คณะท างาน 
 ๑.6 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายหรือผู้แทน คณะท างาน 
 ๑.7 หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะท างาน 
    จังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า และเลขานุการ 
 ๑.๘ ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ ส านักงานป้องกันและ ผู้ช่วยเลขานุการ 
  บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ทุกคน 

  คณะท างานชุดที่ ๒. ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม การปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ จุดบริการ ในเขตพ้ืนที่
อ าเภอเมืองเชียงราย อ าเภอเทิง อ าเภอเชียงแสน  อ าเภอแม่สาย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่จัน อ าเภอเวียงชัย 
ประกอบด้วย 
 ๒.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายประจญ ปรัชญ์สกุล) หวัหน้าคณะท างาน 
 ๒.๒ ผู้บังคบัการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงรายหรือผู้แทน คณะท างาน 
 ๒.๓ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์หรือผู้แทน คณะท างาน 
 ๒.๔ ขนส่งจังหวัดเชียงรายหรือผู้แทน คณะท างาน 
 ๒.๕ สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงรายหรือผู้แทน คณะท างาน 

๒.๖ ประชาสัมพันธ์... 



- ๒ - 
  
 ๒.๖ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายหรือผู้แทน คณะท างาน 
 ๒.๗ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  คณะท างาน 
  จังหวัดเชียงราย   และเลขานุการ 
 ๒.๘ ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ ส านักงานป้องกันและ ผู้ช่วยเลขานุการ 
       บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ทุกคน   

  คณะท างานชุดที่ ๓. ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม การปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ จุดบริการ ในเขตพ้ืนที่ 
อ าเภอเชียงของ อ าเภอเวียงแก่น อ าเภอขุนตาล อ าเภอพญาเม็งราย อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง อ าเภอดอยหลวง 
ประกอบด้วย 
 ๓.๑ ปลัดจังหวัดเชียงราย  หัวหน้าคณะท างาน 
 ๓.๒ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายหรือผู้แทน  คณะท างาน 
 ๓.๓ ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๕ เชียงรายหรือผู้แทน คณะท างาน 
 ๓.๔ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงรายหรือผู้แทน  คณะท างาน 
 ๓.๕ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายหรือผู้แทน  คณะท างาน 
 ๓.๖ ผู้อ านวยการแขวงการทางเชียงรายที่ ๒ หรือผู้แทน  คณะท างาน 
 ๓.๗ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย  คณะท างาน 
   สาขาเชียงของ                      และเลขานุการ 

 ๓.๘ ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ ส านักงานป้องกันและ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
  บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ ทุกคน  

ให้คณะท างานที่ได้รับการแต่งตั้งอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 ๑. ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม เพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ประจ าจุดตรวจ จุดบริการ ในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งให้ค าแนะน าร่วมแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามแผน/มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้เลขานุการคณะท างาน เป็นผู้ประสานงานในการออกตรวจเยี่ยม
ในแต่ละคณะ 
 ๒. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานต่อสาธารณชน เพ่ือสร้าง
จิตส านึกในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล 
         ๓. สรุปผลการตรวจติดตามการปฏิบัติงานจุดตรวจ ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดเชียงราย เพ่ือรวบรวมรายงานให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงราย และศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน (ส่วนกลาง) ทราบต่อไป   

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

      สั่ง  ณ  วันที่    2    เมษายน พ.ศ. 2558 

 

 

 

 


