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ค าน า 

อุบัติเหตุทางถนนก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ
ตลอดจนความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเป็นอย่างมาก  ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนปีละประมาณ 12,000 คน และความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากกว่า 2 แสนล้านบาทจึงจ าเป็นที่ต้อง
มีการด าเนินการแก้ขขปญญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนจริงจังและต่อเน่่องโดยการมีส่วนร่วมของทุกาาคส่วน ทั้งนี้
รัฐบาลขด้มอบหมายให้ศูนย์อ านวยการความปลอดาัยทางถนน (ศปถ.)เป็นเจ้าาาพในการบูรณาการการ
ด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานทุกาาคส่วนเพ่่อยกระดับมาตรฐานความปลอดาัยทางถนนของประเทศขทยใน
คราวประชุมคณะรัฐมนตรี เม่่อวันที่ 29 กันยายน 2552 ที่ประชุมขด้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทความปลอดาัย
ทางถนน พ.ศ.2552–2555 ตามท่ีศูนย์อ านวยการความปลอดาัยทางถนนเสนอโดยก าหนดให้ความปลอดาัย
ทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งแผนแม่บทดังกล่าวขด้ก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแผนงานที่สามารถ
น าขปสู่การปฏิบัติขด้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิาาพ เพ่่อมุ่งขปสู่การลดอัตราการเสียชีวิตจากการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนตามมาตรฐานสากลให้เหล่อ 14.15 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน ในปี พ.ศ.2555  

กรอบการด าเนินการจัดแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงราย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โดยศูนย์อ านวยการความปลอดาัยทางถนนจังหวัดเชียงรายขด้น าบทสรุปตลอดจน
การร่วมถอดบทเรียนจากการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประชุมสรุปผลการด าเนินงานข้อปญญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งในช่วงระยะเวลาปกติ 
ช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 มาจัดท าใน 6 แผนงานที่ส าคัญ เพ่่อให้ทุกาาคส่วนร่วม
ด าเนินการให้เป็นขปตามแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งจังหวัดจะใช้ประกอบการจัดท าตัวชี้วัดตามค ารับรองปฏิบัติ
ราชการ(KPI)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของจังหวัดเชียงรายในคราวเดียวกัน 

ศูนย์อ านวยการความปลอดาัยทางถนนจังหวัดเชียงราย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จะเป็นแผนปฏิบัติการที่ส าคัญที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะขด้ร่วมด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด อันจะน าขปสู่การลดอัตราการ
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนของชาวเชียงรายและนักท่องเที่ยวผู้มาเย่อนจังหวัดเชียงราย น าขปสู่
การลดความสูญเสียในาาพรวมระดับประเทศในโอกาสต่อขป 
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ข้อมูลจังหวัดเชียงราย 
1. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

    จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่าาคเหน่อของประเทศขทย ประมาณเส้นรุ้งที่ 19 องศาเหน่อ ถึง 20 องศา  
30 ลิปดาเหน่อ และเส้นแวงที่ 99 องศา 15 ลิปดา ถึง 100 องศา 45 ลิปดาตะวันออก อยู่เหน่อ
ระดับน้ าทะเลปานกลาง 416 เมตร มีเน่้อที่ทั้งสิ้น 11,678.369 ตารางกิโลเมตรหร่อประมาณ 7,298,981 ขร่ 
ห่างจากกรุงเทพมหานครขปทางทิศเหน่อ 829 กิโลเมตร มีสาาพพ้่นที่เป็นเท่อกเขาสูงในทวีปตอนเหน่อ 
(North Continental Highland) มีพ้่นราบสูงเป็นหย่อมๆ ในเขตอ าเาอแม่สรวย เวียงป่าเป้า และเชียงของ 
บริเวณเท่อกเขาจะมีความสูงประมาณ 1,500 - 2,000 เมตร จากระดับน้ าทะเล บริเวณส่วนที่ราบตามลุ่ม
แม่น้ าส าคัญในตอนกลางของพ้่นที่ ขด้แก่ อ าเาอพาน เม่อง แม่จัน แม่สาย เชียงแสน และเชียงของ มีความ
สูงประมาณ 410 - 580  เมตร จากระดับน้ าทะเล มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดและประเทศใกล้เคียงค่อ 
                     ทิศเหน่อ ติดต่อกับ แคว้นเม่องสาด แคว้นท่าขี้เหล็กของรัฐฉานประเทศสหาาพพม่า และ              
แขวงบ่อแก้ว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปขตยประชาชนลาว 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แขวงอุดมขซ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปขตยประชาชนลาว 
ทิศใต้ ติดต่อกับ อ าเาอแม่ใจ อ าเาอาูกามยาว อ าเาอดอกค าใต้ อ าเาอจุน อ าเาอเชียงค า  

อ าเาอ าูซาง จังหวัดพะเยา และอ าเาอเม่องปาน อ าเาอวังเหน่อ จังหวัดล าปาง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเาอดอยสะเก็ด อ าเาอพร้าว อ าเาอขชยปราการ อ าเาอแม่อาย

อ าเาอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และแคว้นเม่องสาดของรัฐฉาน ประเทศสหาาพพม่า 

       แนวเขตชายแดนติดต่อกับประเทศพม่า ด้านอ าเาอแม่จัน แม่สาย แม่ฟ้าหลวง และเชียง
แสน รวม 130  กิโลเมตร แยกเป็นแนวาูเขา 100 กิโลเมตร แนวแม่น้ าสาย 10 กิโลเมตรและแนวแม่น้ ารวก 
20 กิโลเมตร แนวติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปขตยประชาชนลาว มีระยะทาง 184 กิโลเมตร โดยเป็นแนว
แม่น้ าโขง 90 กิโลเมตร และแนวาูเขา 97 กิโลเมตร 

 

1 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%8B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%99


 

2. สภาพภูมิอากาศ 

จังหวัดเชียงรายมีอุณหาูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 24 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน เริ่มจากกลาง 
เด่อนกุมาาพันธ์-กลางเด่อนพฤษาาคม มีอุณหาูมิประมาณ 37 องศาเซลเซียส ฤดูฝน เริ่มจากกลางเด่อน
พฤษาาคม - กลางเด่อนตุลาคม มีอุณหาูมิเฉลี่ยประมาณ 27องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยปีละ 1,768 
มิลลิเมตรมากที่สุดในปี 2544 จ านวน 2,287.60 มิลลิเมตร น้อยที่สุดในปี 2546จ านวน 1,404.10 มิลลิเมตร 
จ านวนวันที่มีฝนตกเฉลี่ย 143 วันต่อปี ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เด่อนพฤศจิกายน – กุมาาพันธ์ จังหวัดเชียงรายมี
อุณหาูมิเฉลี่ยประมาณ 15.0 องศาเซลเซียส อุณหาูมิต่ าสุด 8.0 องศาเซลเซียส เม่่อวันที่ 28 มกราคม 2544 
สาาพอากาศของจังหวัดเชียงราย ถ่อว่าหนาวจัดในพ้่นที่ราบ อุณหาูมิต่ าสุดจะอยู่ที่ 8-9 องศาเซลเซียส 
ส่วนบนยอดดอยอุณหาูมิต่ าสุดจะอยู่ที่ 0-5 องศาเซลเซียส จึงท าให้อากาศที่เชียงรายในช่วงฤดูหนาวเป็น
พ้่นทีท่ีน่ักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเป็นอย่างยิ่ง 

 

3. ลักษณะทางการปกครอง 
      จังหวัดเชียงราย  แบ่งตามเขตลักษณะการปกครองท้องที่ จ านวน 18 อ าเาอ แบ่งเป็นต าบล 

จ านวน 124 ต าบล 1,751 หมู่บ้าน 
1. อ าเาอเม่องเชียงราย มีต าบลจ านวน 16 ต าบล มีหมู่บ้านจ านวน 228 หมู่บ้าน 
2. อ าเาอเชียงของ มีต าบลจ านวน   7 ต าบล มีหมู่บ้านจ านวน 101 หมู่บ้าน 
3. อ าเาอเวียงป่าเป้า มีต าบลจ านวน   7 ต าบล มีหมู่บ้านจ านวน   93 หมู่บ้าน 
4. อ าเาอเทิง  มีต าบลจ านวน 10 ต าบล มีหมู่บ้านจ านวน 156 หมู่บ้าน 
5. อ าเาอป่าแดด  มีต าบลจ านวน   5 ต าบล มีหมู่บ้านจ านวน   58 หมู่บ้าน 
6. อ าเาอพาน  มีต าบลจ านวน 15 ต าบล มีหมู่บ้านจ านวน 234 หมู่บ้าน 
7. อ าเาอเวียงชัย  มีต าบลจ านวน   5 ต าบล มีหมู่บ้านจ านวน   75 หมู่บ้าน 
8. อ าเาอแม่จัน  มีต าบลจ านวน 11 ต าบล มีหมู่บ้านจ านวน 138 หมู่บ้าน 
9. อ าเาอเชียงแสน มีต าบลจ านวน   6 ต าบล มีหมู่บ้านจ านวน   70 หมู่บ้าน 
10. อ าเาอแม่สาย มีต าบลจ านวน   8 ต าบล มีหมู่บ้านจ านวน   88 หมู่บ้าน 
11. อ าเาอแม่สรวย มีต าบลจ านวน   7 ต าบล มีหมู่บ้านจ านวน 128 หมู่บ้าน 
12. อ าเาอพญาเม็งราย มีต าบลจ านวน   5 ต าบล มีหมู่บ้านจ านวน   71 หมู่บ้าน 
13. อ าเาอเวียงแก่น มีต าบลจ านวน   4 ต าบล มีหมู่บ้านจ านวน   41 หมู่บ้าน 
14. อ าเาอขุนตาล มีต าบลจ านวน   3 ต าบล มีหมู่บ้านจ านวน   55 หมู่บ้าน 
15. อ าเาอแม่ฟ้าหลวง มีต าบลจ านวน   4 ต าบล มีหมู่บ้านจ านวน   76 หมู่บ้าน 
16. อ าเาอแม่ลาว  มีต าบลจ านวน   5 ต าบล มีหมู่บ้านจ านวน   63 หมู่บ้าน 
17. อ าเาอเวียงเชียงรุ้ง มีต าบลจ านวน   3 ต าบล มีหมู่บ้านจ านวน   43 หมู่บ้าน 
18. อ าเาอดอยหลวง มีต าบลจ านวน   3 ต าบล มีหมู่บ้านจ านวน   33 หมู่บ้าน 

      การปกครองท้องถิ่น มีหน่วยการปกครอง ดังนี้ 
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน    1   แห่ง 
2. เทศบาลนคร   จ านวน    1   แห่ง 
3. เทศบาลเม่อง   จ านวน    –   แห่ง 
4. เทศบาลต าบล   จ านวน   50  แห่ง 
5. องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน   92  แห่ง 
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          4. ประชากร  
              จังหวัดเชียงรายมีจ านวนประชากร ทั้งสิ้น 1,196,504 คน เป็นเพศชาย 588,598  คน               
เป็นเพศหญิง 607,906  คน 

          5. สถาบันการศึกษา   

                  สถาบันระดับอุดมศึกษา  8 แห่ง 
               สถาบันระดับอาชีวศึกษา จ านวน 13 แห่ง 

     สถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน  41 แห่ง 
      สถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา โดยแบ่งเขตพ้่นที่การศึกษาออกเป็น 4 เขต รวม 610 แห่ง 
                   - ส านักงานเขตพ้่นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 จ านวน 110 แห่ง 
         - ส านักงานเขตพ้่นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 จ านวน 194 แห่ง 
         - ส านักงานเขตพ้่นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จ านวน 153 แห่ง 
         - ส านักงานเขตพ้่นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จ านวน 153 แห่ง 
 

6. การคมนาคมและการขนส่ง 
การคมนาคมขนส่งที่ส าคัญของจังหวัดเชียงรายมีทั้งทางบกและทางอากาศ  ส่วนทางน้ าเป็น

ลักษณะของการท่องเที่ยวธรรมชาติ 
 ทางบก  ประกอบด้วย ถนนกรมทางหลวง 42 สายทาง รวมระยะทาง 1,590  กม. ถนนใน

ความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท 43 สายทาง รวมระยะทาง 655.281 กม. มีทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน ) มีเส้นทางที่ส าคัญที่ตัดผ่านอ าเาอต่างๆของจังหวัด เช่่อมระหว่างจังหวัด
เชียงรายกับจังหวัดเชียงรายใหม่ โดยเส้นทางหลวงหมายเลข 118 และเชียงรายกับอ าเาอเชียงค าจังหวัด
พะเยา  เส้นทางหลวงหมายเลข 1120   

ทางอากาศ  จังหวัดเชียงรายมีสนามบินพาณิชย์ 1 แห่ง และสนามบินที่ใช้ในราชการ
กองทัพอากาศ จ านวน 1 แห่ง 
                         ระยะทางแต่ละอ าเภอกับจังหวดั 

 อ าเาอเม่องเชียงราย 2 กิโลเมตร 
 อ าเาอเวียงชัย 12 กิโลเมตร 
 อ าเาอแม่ลาว 19 กิโลเมตร 
 อ าเาอแม่จัน 28 กิโลเมตร 
 อ าเาอดอยหลวง 40 กิโลเมตร 
 อ าเาอเวียงเชียงรุ้ง 45 กิโลเมตร 
 อ าเาอพาน 47 กิโลเมตร 
 อ าเาอพญาเม็งราย 48 กิโลเมตร 
 อ าเาอป่าแดด 52 กิโลเมตร 

 อ าเาอเชียงแสน 60 กิโลเมตร 
 อ าเาอแม่สรวย 62 กิโลเมตร 
 อ าเาอแม่สาย 63 กิโลเมตร 
 อ าเาอขุนตาล 63 กิโลเมตร 
 อ าเาอเทิง 64 กิโลเมตร 
 อ าเาอแม่ฟ้าหลวง 65 กิโลเมตร 
 อ าเาอเวียงป่าเป้า 91 กิโลเมตร 
 อ าเาอเชียงของ 145 กิโลเมตร 
  อ าเาอเวียงแก่น 150 กิโลเมตร 

แหล่งอ้างอิง  :  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณาัยจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2553-2557 
                  ข้อมูลประชากร ณ มีนาคม 2555   
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7.  ด้านการสาธารณสุข 

ในปี พ.ศ. 2555  มีโรงพยาบาล จ านวน  20  แห่ง  โดยเป็นโรงพยาบาลของาาครัฐ  จ านวน  
18  แห่ง  โรงพยาบาลเอกชน  2  แห่ง  มีเตียงรับผู้ป่วยนอน  2,056  เตียง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขาาพ
ต าบล จ านวน 232 แห่ง   (แหล่งข้อมูล :  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย) 

 

8. ด้านการจดทะเบียนรถยนต์ในพื้นที่จังหวัด 
              การจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.รถยนต์ในพ่้นที่จังหวัดเชียงราย (ข้อมูล ณ เด่อนมีนาคม 2555)               
รวมทั้งสิ้น 578,011 คัน แยกเป็น รถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ จ านวน 565,753 คัน และ                                         
รถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก จ านวน 12,258 คัน โดยเฉพาะที่ส าคัญ ดังนี้            

 -  รถจักรยานยนต์  จ านวน 391,130 คัน 
 -  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลขม่เกิน 7 คน จ านวน 58,500 คัน 
 -  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน จ านวน 5,024 คัน 
 - รถบรรทุกส่วนบุคคล จ านวน 104,595 คัน 
 -  รถจักรยานยนต์สาธารณะ จ านวน 651 คัน 
     - และรถอ่่น ฯลฯ 

ด้านการจัดท าใบอนุญาตขับขี่ รวมใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ จ านวน 
720,648 ฉบับ โดยเฉพาะที่ส าคัญ ดังนี้ 
  -  ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว 87,078  ฉบับ 
  -  ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ( 1 ปี)  30,009 ฉบับ 
  -  ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ( 5 ปี)  191,087 ฉบับ 
  -  ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ตลอดชีพ  143,439 ฉบับ 
  -  ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 33,694 ฉบับ 
  -  ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ( 1 ปี)  16,189 ฉบับ  
  - ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ( 5 ปี) 124,820 ฉบับ  
  -  ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ  106,139 ฉบับ 

- และใบอนุญาตขับรถอ่่น ฯลฯ 

แหล่งข้อมูล : กรมการขนส่งทางบก  กลุ่มสถิติ  กองแผนงาน     
                        http://apps.dlt.go.th/statistics_web/statistics.html 
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สภาพความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
1. มูลค่าความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนปี 2554 

 
 
 
 
 
 

              

 
 

หมายเหตุ  :  มูลค่าความเสียหาย ผู้เสียชีวิต 1 คน  ประมาณ 4,000,000 บาท 
                                         ผู้บาดเจ็บ(Admit /ขม่ Admit) 1 คน ประมาณ 59,000 บาท  
แหล่งอ้างอิง : ค านิยามและแนวทางในการจัดเก็บข้อมูล ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ประจ าปี.... 
แหล่งข้อมูล :  จ านวนครั้ง ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต จากข้อมูลต ารวจาูธรจังหวัดเชียงราย 
 

ระดับความรุนแรง มูลค่าความเสียหายต่อราย ( บาท ) 
กรณีเสียชีวิต                  234   ราย 936,000,000 
กรณีพิการ                     NA NA 
กรณีบาดเจ็บสาหัส          244  ราย 14,396,000 
กรณบีาดเจ็บเล็กน้อย       687 ราย 40,533,000 
กรณีทรัพย์สินเสียหายอย่างเดียว    NA NA 

     ตารางสถิติเปรียบเทียบผู้บาดเจ็บ / เสียชีวิต (ปีงบประมาณ) 

 
ปี 52 ปี 53 ปี 54 

  ผู้บาดเจบ็/เสยีชีวติ ผู้บาดเจบ็/เสยีชีวติ ผู้บาดเจบ็/เสยีชีวติ 

ประจ าเดือน ผู้บาดเจ็บ 
ผู้ป่วย

ใน เสียชีวิต  อุบัติเหต ุ ผู้บาดเจ็บ 
ผู้ป่วย
ใน เสียชีวิต อุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ 

ผู้ป่วย
ใน เสียชีวิต อุบัติเหตุ 

  ทั้งหมด Admit (คน) (ครั้ง) ทั้งหมด Admit (คน) (ครั้ง) ทั้งหมด Admit (คน) (ครั้ง) 

ตุลาคม 42 5 10 32 144 36 21 71 86 23 23 79 

พฤศจิกายน 45 7 21 42 59 12 18 60 70 17 23 83 

ธันวาคม 82 31 26 81 84 20 35 86 111 46 33 109 

มกราคม 84 20 29 70 62 14 33 97 118 25 16 130 

กุมาาพันธ ์ 39 8 16 64 82 23 33 100 82 23 31 126 

มีนาคม 60 20 30 59 105 33 17 116 66 16 19 185 

เมษายน 101 38 19 59 106 24 24 128 93 20 24 197 

พฤษาาคม 63 22 21 50 57 20 15 68 58 14 15 87 

มิถุนายน 39 10 23 70 34 5 15 68 90 26 9 71 

กรกฎาคม 52 15 13 36 103 29 17 85 66 11 18 71 

สิงหาคม 46 13 14 68 62 11 13 52 33 6 10 68 

กันยายน 62 33 16 46 92 24 15 63 58 17 13 64 

รวม  715 222 238 677 990 251 256 994 931 244 234 1,270 
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2. ตารางค่าเป้าหมายหลักของแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงราย    
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
 

             ก าหนดเป้าหมายของแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2555 ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553 – 2555 ตามค่าเป้าหมายการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อแสนประชากร และตามตัวชี้วัด KPI 
จังหวัดเชียงราย 

 

สภาพปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดเชียงราย 

จ าแนกตามปัจจัยเสี่ยง  4  ปัจจัย ดังนี้  

1. ปัจจัยด้านพฤติกรรมคน 
                 1.1 ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลงจากการด่่มของมึนเมาหร่อการใช้สารเสพติด
ท าให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าผู้ขับขี่ที่ปฏิบัติตามกฎจราจรเน่่องจากขม่สามารถครองสติและ
บังคับยานยนต์ขด้ท าให้เกิดอุบัติเหตุขด้ง่าย    

       1.2 สาาพร่างกายขม่พร้อมในการควบคุมรถเน่่องจากมีสาาพร่างกายอ่อนเพลียจากการขับรถ
เป็นเวลานานและการพักผ่อนขม่เพียงพอ มีโอกาสหลับในหร่อการตัดสินใจของผู้ขับขี่ช้าลง 
                 1.3 ผู้ขับขี่และผู้โดยสารยานพาหนะมีพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนและโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งขับขี่รถในขณะเมาสุรา ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด ขับรถโดยขม่มีความช านาญ ขม่มีใบอนุญาตขับขี่ 
การขม่ใส่สวมหมวกนิราัย ขม่คาดเข็มขัดนิราัยและการขม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเกี่ยวกับสัญญาณขฟจราจร 
ป้ายจราจรและเคร่่องหมายจราจร   
                 1.4 ความประมาทเลินเล่อของผู้ขับข่ียานพาหนะและผู้ใช้เส้นทาง 

2. ปัจจัยด้านรถ/ยานพาหนะ 
                 2.1 ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์พ้่นฐานในยานยนต์ ค่อความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ยานพาหนะ
ที่พร้อมใช้งานขด้อย่างเหมาะสม 

2.2 ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ความปลอดาัย ค่อ อุปกรณ์ท่ีช่วยป้องกันหร่อลดความรุนแรง
ในขณะเกิดอุบัติเหตุลงเพ่่อความปลอดาัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 

 
 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

จ านวน 
ผู้เสียชีวิต

(คน) 

จ านวนการการเสียชีวิต 
   +  เพิ่ม   
    -  ลด 

ค่าเฉลี่ย 
ย้อนหลัง 3 ปี 

อัตราการเสียชีวิต 
ต่อ 

แสนประชากร 
2552 238 -  

243 
19.89 

2553 256 + 18 21.40 
2554 234 - 22 19.56 
2555 ไม่ควรเกิน 

230  
เป้าหมาย : จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2555 ลดลงเม่่อเทียบกับค่าเฉลี่ยจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 
ทางบกย้อนหลัง 3 ปี เท่ากับ ร้อยละ 5 
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2.3 การปรับแต่งสาาพยานพาหนะ ค่อยานพาหนะท่ีมีการดัดแปลงสาาพและใช้งานผิดประเาท

ส่งผลต่อประสิทธิาาพและมาตรฐานความปลอดาัยของยานพาหนะอันอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุขด้                             
               2.4. การบรรทุกท่ีขม่ปลอดาัย ค่อยานพาหนะมีการบรรทุกน้ าหนักมากเกิน การบรรทุกสูงเกิน  
การบรรทุกวัสดุย่่นยาวเกินอัตราที่กฎหมายก าหนดซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุขด้ 

 

 3. ปัจจัยด้านถนนและสิ่งแวดล้อม 
                3.1 สาาพการจราจรที่หนาแน่นเน่่องจากการเดินทางท่องเที่ยวขปยังแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
ที่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวในช่วงเวลาเดียวกัน 
                3.2 อุปกรณ์ควบคุมการจราจร เช่นเคร่่องหมายจราจร ป้ายจราจร สัญญาณขฟจราจรมีสาาพ
ขม่สมบูรณ์และมีการติดตั้งในต าแหน่งที่ขม่เหมาะสมหร่อทัศนะวิสัยการมองเห็นขด้ขม่ชัดเจน 
                3.3 ลักษณะทางกายาาพของถนนขม่สมบูรณ์ เช่นมีการก่อสร้างถนนใหม่ การซ่อมแซมถนนเดิม
ที่ช ารุดยังขม่เสร็จเรียบร้อยเป็นสิ่งกีดขวางการจราจร 
                3.4 ขฟฟ้าส่องสว่างเพ่่อให้แสงสว่างแก่ผู้ขับขี่ในเวลากลางค่นช ารุดและ/หร่อแสงสว่างขม่พอเพียง
ส าหรับการมองเห็นคนหร่อสัตว์เม่่อเดินข้ามถนน 
                3.5 อุปสรรคทางธรรมชาติ ลักษณะาูมิอากาศและทัศนะวิสัยที่ขม่ดีท าให้ผู้ขับขี่มีขีดความสามารถ
ลดลงและอาจส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุขด้ 
                3.6 สิ่งกีดขวางตกหล่นบนช่องทางจราจรส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุขด้ 

           4. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 
                4.1 โครงสร้างการจัดตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอ าเาอ องค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่นขม่มีความต่อเน่่องในการด าเนินงาน โดยจะด าเนินการในเฉพาะช่วงที่มีเทศกาลส าคัญ
เท่านั้น 
                4.2 นโยบายและแนวทางในการแก้ขขปญญหาที่ผ่านมาขม่มีความชัดเจนทั้งในด้านงบประมาณและ
เป้าหมายในการด าเนินการซึ่งขาดความต่อเน่่อง ขึ้นอยู่กับผู้บริหารซึ่งจะก าหนดในแต่ละห้วงเวลาของการ
ด าเนินงาน 
                4.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดด าเนินการด้านแก้ขขปญญหาทางถนนในบริบทและหน้าที่
ที่หน่วยงานรับผิดชอบเท่านั้นท าให้การแก้ขขปญญหาขด้เฉพาะทางขม่ครอบคลุม 
                4.4 องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นยังขม่ขด้จัดตั้งงบประมาณสนับสนุนด าเนินการด้านการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนขด้ครบถ้วน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขม่มีความรู้ความช านาญเท่าท่ีควร 
 
สภาพปัญหา/อุปสรรค  
 

1. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ 
        - การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดาัยทางถนนระดับอ าเาอ(ศปถ.อ าเาอ)และศูนย์ปฏิบัติการ 
ความปลอดาัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ศปถ.อปท.)ยังขม่มีการด าเนินการอย่างเต็มรูปแบบเพราะ 
บุคลากรยังขม่มีความพร้อมและขม่เพียงพอเพ่่อการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเวลาปกติ 
ช่วงเทศกาลส าคัญของปใีนระดับพ้่นที ่
      - ขม่มีระบบฐานข้อมูลกลางในาาพรวมจังหวัด การจัดเก็บข้อมูล การติดตามข้อมูล  และความ
เป็นเอกาาพของข้อมูลร่วมกับต ารวจและโรงพยาบาลชุมชน เพ่่อการก าหนดเป้าหมายด าเนินการ เน่่องจาก
ต่างหน่วยต่างท าในส่วนที่รับผิดชอบ 
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     - การบูรณาการความร่วมม่อในการน าข้อมูลอุบัติเหตุในระดับพ้่นที่มาวิเคราะห์เพ่่อการก าหนด
จุดตรวจหลัก/รอง จุดตรวจเคล่่อนที่ระหว่างศูนย์ฯอ าเาอกับต ารวจาูธรในพ้่นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
เหมาะสมกับจุดเสี่ยง จุดอันตรายทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาล  
      - งบประมาณบริหารจัดการของศูนย์ฯจังหวัด/อ าเาอ ยังขม่เพียงพอเพ่่อการสนับสนุนด้าน
อัตราก าลัง บุคลากร และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านส่่อต่างๆ ยังขม่ทั่วถึงและต่อเน่่อง 
  

2. ปัญหาด้านการบังคับใช้กฎหมาย 
      - การตั้งจุดตรวจหลัก ด่านตรวจร่วมของศูนย์ฯอ าเาอ , ศูนย์ฯ อปท.และต ารวจาูธรในพ้่นที่ยัง
ขม่มีการบูรณาการความร่วมม่อ (มอบให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ และ อปท.จะตั้งจุดบริการบริเวณ
หน้าที่ท าการ อปท.ตนเอง) 
      - มาตรการบังคับใช้กฎหมายในช่วงปกติและช่วงเทศกาลที่เข้มงวดมากเกินขปจะกระทบต่อกลุ่ม
พลังมวลชน เน่่องจากประชาชนถ่อว่าเป็นช่วงเฉลิมฉลองตามวัฒนธรรมประเพณีของขทย 
      - เคร่่องม่อและอุปกรณ์ในการบังคับใช้กฎหมาย เช่น เคร่่องเป่าวัดระดับแอลกอฮอล์ขม่เพียงพอ
และล้าสมัย ส่งผลให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขม่คล่องตัว ล่าช้า เกิดปญญหาด้านการปฏิบัติทั้งจากผู้ปฏิบัติ
เองและผู้รับการตรวจ (รวมถึงเคร่่องตรวจจับความเร็วที่ทันสมัยชนิดบันทึกาาพขด้ขม่มีใช้) 
         - พ.ร.บ.ควบคุมเคร่่องด่่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ยังขม่สามารถน ามาใช้บังคับอย่างเต็มที่ขด้
ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

3. มาตรการด้านสังคม 
      - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร ผู้น าชุมชนยังขม่ให้ความส าคัญเท่าท่ีควรในเร่่องของ 
อุบัติเหตุและในเร่่องการร่วมตั้งจุดตรวจตักเต่อนประจ าชุมชน หมู่บ้าน เกี่ยวกับการด่่มสุราในกลุ่มวัยรุ่นแล้วขับ
ขี่รถ/ยานพาหนะทุกชนิด รวมทั้งควบคุมจุดเสี่ยงที่เป็นทางร่วมทางแยก จุดตัดกับถนนสายหลักหร่อสายรอง 
      - วัฒนธรรมในการจัดเลี้ยงสังสรรค์ในห้วงเทศกาลส าคัญของประชาชนส่วนใหญ่ ยังขม่ตระหนัก
และขม่ให้ความส าคัญในเร่่อง “เมาแล้วขับ” 

     - พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ขม่นิยมสวมใส่
หมวกนิราัยและถ่อว่าอุบัติเหตุเป็นเร่่องของเวรกรรม 
      - การจัดพ้่นที่เล่นน้ า(Zonnig) ในชุมชน หมู่บ้านบางแห่งขม่สามารถควบคุมการจ าหน่าย
เคร่่องด่่มแอลกอฮอล์ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเคร่่องด่่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 

4. ปัญหาด้านวิศวกรรมจราจร 
      - การเปิด-ปิดจุดกลับรถในบางจุดหร่อการมีจุดกลับรถที่ขกลเกินขปจะกระทบต่อพฤติกรรมการ
ขับข่ียานพาหนะของประชาชน เช่น การขับขี่ย้อนศรที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุขด้ง่าย 
      - การติดตั้งป้ายเต่อน ราวกั้นโค้ง อุปกรณ์สะท้อนแสง/แสงสว่างบนถนนในบางพ้่นที่ยังมีขม่
เพียง- พอโดยเฉพาะในเวลากลางค่น 
      - ขหล่ทาง/ขอบทางของถนนในบางพ่้นที่สูงเกินขป ถนนล่่นเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุขด้ง่าย 
 

           5. ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ 
      - งบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ขม่เพียงพอเพ่่อการสนับสนุนในหลากหลายรูปแบบท าให้
เกิดความขม่ต่อเน่่องทั้งในช่วงเทศกาลและตลอดปีและท าให้ขม่เข้าถึงประชาชนขด้ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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6. ปัญหาด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพกู้ภัย 
      - การขม่สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุหร่อการน าส่งผู้ประสบาัยขด้อย่างรวดเร็ว ทันเวลาของหน่วยกู้
ชีพ กู้าัย อันเน่่องมาจากปริมาณการจราจรติดขัด การเล่นน้ าสงกรานต์ลักษณะปิดถนน 
      - ความขม่พร้อมของทีมกู้ชีพ กู้าัยที่ขม่มีเคร่่องม่อ อุปกรณ์ตัด-ถ่าง เคร่่องม่อกลหนัก เพ่่อให้การ
ช่วยเหล่อน าผู้ประสบาัยออกจากจุดเกิดเหตุในเวลาที่รวดเร็ว 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
1. การให้ความร่วมม่อและให้ความส าคัญการขับเคล่่อนงานด้านความปลอดาัยทางถนนของ

ผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจากทุกาาคส่วนในระดับพ้่นที่ 
2. งบประมาณในการด าเนินการเพ่่อก าหนดแผนงาน/โครงการ/มาตรการ/แผนปฏิบัติการที่ต่อเน่่อง

ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและท่ัวถึงครอบคลุมทั้งจังหวัดตลอดปี 
3. ความร่วมม่อของเจ้าหน้าที่าาครัฐที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน เช่น การสวมหมวก

นิราัย 
4. มาตรการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้น จริงจัง ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนขด้รับทราบ

ข้อมูลและการรณรงค์เกี่ยวกับอุบัติเหตุต้องเป็นขปอย่างต่อเน่่องและเข้มข้นสอดคล้องเป็นขปในทิศทางและ
กลุ่มเป้าหมายชัดเจน 

5. การใช้มาตรการด้านสังคมในระดับพ้่นที่ โดยการสนับสนุนด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดาัยทางถนนอ าเาอ(ศปถ.อ าเาอ) และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดาัยทางถนน(ศปถ.อปท.) ที่ต่อเน่่อง
จริงจัง 

6. เคร่่องม่อและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยที่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความคล่องตัว
และรวดเร็วขึ้น 

 

มาตรการแผนงานเพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

จากสรุปผลการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์          
ปี 2555 ที่ผ่านมา พบว่าผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจะเป็นคนในพ้่นที่เป็นส่วนใหญ่ สาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยง 
ขด้แก่ เมาสุรา รองลงมา มอเตอร์ขซด์ขม่ปลอดาัยและขับรถเร็วเกินก าหนด ยานพาหนะที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
สูงสุด ขด้แก่ รถจักรยานยนต์ รถปิคอัพ รถเก๋ง ถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ขด้แก่ ถนนใน อบต./หมู่บ้าน/ถนน
ในเม่อง/เขตเทศบาล รองลงมาเป็นถนนกรมทางหลวง  ถนนกรมทางหลวงชนบท ช่วงเวลาเกิดอุบัติเหตุสูงสุด
ขด้แก่ ๑๖.๐๑-๒๐.๐๐ น. รองลงมา ๑๒.๐๑–๑๖.๐๐ น. ช่วงอายุผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิต สูงสุด ขด้แก่ ช่วงอายุ 
๑๔ - ๑๙ ปี รองลงมา ๓๐ - ๕๐ ปี  จังหวัดเชียงราย จึงก าหนดมาตรการแผนการด าเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เป็น 6 แผนงาน และการบูรณาการร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

      (1)  แผนงานด้านการวางพ่้นฐานสู่วัฒนธรรมความปลอดาัยทางถนน     จ านวน  12  โครงการ 
      (2)  แผนงานพัฒนาระบบที่เอ้่อต่อความปลอดาัย      จ านวน  31  โครงการ 
      (3)  แผนงานด้านนิติบัญญัติและการบังคับใช้กฎหมาย   จ านวน  4  โครงการ 
      (4)  แผนงานด้านการจัดการความปลอดาัยทางถนนในระดับพ้่นที่  จ านวน   11  โครงการ 
      (5)  แผนงานด้านสารสนเทศ การติดตามประเมินผล และพัฒนางานวิจัย  จ านวน  5  โครงการ 
      (6)  แผนงานด้านการจัดการความปลอดาัยส าหรับรถจักรยานยนต์  จ านวน  8  โครงการ 

            และ การบูรณาการงานความปลอดาัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ่้นท่ี 
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            1.   แผนงานด้านการวางพื้นฐานสังคม 
                 สู่วฒันธรรมความปลอดภัยทางถนน 
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1.  แผนงานการวางพื้นฐานสังคมสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน  
1.1 วัตถุประสงค์ของแผนงาน 
       (1) เพ่่อให้ความรู้ที่ถูกต้องด้านความปลอดาัยทางถนนทั้งในระดับประชาชน องค์กร และ 

หน่วยงานาาครัฐที่เกี่ยวข้องกับความปลอดาัยทางถนน 
       (2) เพ่่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและความเข้าใจที่ถูกต้องด้านความปลอดาัยทางถนนทั้งในระดับ

ผู้ใช้รถใช้ถนนองค์กราาคเอกชนและหน่วยงานาาครัฐที่เกี่ยวข้องกับความปลอดาัยทางถนน 
        (3) เพ่่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างบรรยากาศท่ีสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย 
        (4) เพ่่อให้มีการน าเทคโนโลยีด้านบังคับใช้กฎหมายมาประยุกต์ใช้ขด้อย่างเหมาะสม 
  
1.2 เป้าหมายการให้บริการ 
        (1) ประชาชนมีความรู้ ทักษะและทัศนคติท่ีดีต่อการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดาัย 
        (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความตระหนักตลอดจนแนวทางในการท างานร่วมกันเกี่ยวกับ

ความปลอดาัยทางถนน 
        (3) บุคลากรในหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีความรู้ในการท างานด้านการจัดการความปลอดาัย         

ทางถนน 
        (4) ประชาชนมีความปลอดาัยจากการใช้ยานพาหนะทางบกมีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง

เคร่งครัดและทั่วถึง 
        (5) หน่วยงานด้านบังคับใช้กฎหมายมีศักยาาพในการท างานที่สูงขึ้น 
        (6) าาคธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการส่งเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพ่่อ

สนับสนุนการใช้ถนนอย่างปลอดาัย 
 

 1.3 งบประมาณรวมของแผนงาน 
 

                ปีงบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
2555 9 2,561,860 
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                          แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2555 

   1. แผนงานด้านการวางพ้ืนฐานสังคมสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน           
 ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ รวม ที่มางบประมาณ หน่วยงาน หมายเหต ุ

  หน่วยนับ ปี 2555 รวม ปี 2555 (บาท) งบประมาณ  รับผิดชอบ  

1 โครงการ"คุมประพฤตริักษ์เชียงรายสมโาช ครั้ง 1 1 - - เทศบาลนคร ชร. สนง.คุมประพฤติ จ.ชร   
  750 ปี เม่องเชียงราย"      มุลนิธิสาธารณกุศล ชร    
        งบปกต ิ    
               
2 โครงการ"คุมประพฤตริ้อยใจ ร่วมใจ อนุรักษ ์ ครั้ง 1 1 - - งบปกต ิ สนง.คุมประพฤติ จ.ชร   
  สิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชน เน่่องในโอกาส      ส่วนกลาง    
  ครบรอบ ๒๐ ปี กรมคุมประพฤต"ิ               
                    
3 โครงการครู 5 นาทีในสถานศึกษา ด าเนินการอยา่งต่อเน่่อง   - - กปถ. ตร.าูธร.จ.ชร   
  กิจกรรม - ตร.เจ้าของพ่้นที่อบรมนักเรียนหน้าเสาธง              ตลอดป ี     งบปกต ิ อปท.   
  กฎจราจรที่ควรรู้ก่อนเข้าห้องเรียน         สสส. สพป.ชร เขต 1-4   
              งบ อปท. สนม.เขต 36   
                 
4 กิจกรรมเน่่องในวันเด็กแห่งชาติปี พ.ศ.2555-2556 ครั้ง 1 1 48,800 48,800 งบปกต ิ สนง.ขนส่ง จ.ชร   
    - กิจกรรมสนามจราจรเยาวชน  ตอบปญญหาจราจร      งบ อปท. อปท.   
  แต่งค าขวัญการใช้รถใช้ถนน      งบจากส่วนกลาง    
               
5 โครงการสร้างนักขับรถม่ออาชีพจังหวัด รุ่น 2 2 1,182,760 1,182,760 กรมการขนส่งฯ สนง.ขนส่ง จ.ชร   
  เชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555      กปถ. /ส่วนกลาง อปท.   
        งบปกติ /งบ อปท.    
                    

  
 
 

       
 

                                                                      



                                                                    แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2555 
 1. แผนงานด้านการวางพ้ืนฐานสังคมสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน       
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย   งบประมาณ   รวมงบประมาณ ที่มางบประมาณ หน่วยงานรับผดิชอบ หมายเหต ุ
  หน่วยนับ ปี 2555 รวม ปี 2555 (บาท)     

6 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบตัิเหต ุ ช่วงเทศกาล 4 4 1,330,300 1,330,300 กรมการขนส่งฯ สนง.ขนส่ง จ.ชร   
  ทางถนน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555           
  (ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานตแ์ละอ่่นๆ)           
  กิจกรรม - ฝึกอบรมสร้างจิตส านึก เดินขบวน

พาเหรด 
          

            - กิจกรรมตรวจรถก่อนใช้           
            - กิจกรรมตรวจพนักงานขับรถโดยสาร            

สาธารณะ 
          

            - จัดท าส่่อสปอตโฆษณา ป้ายขวนิลส่่อ ปชส.            
            - ตั้งศุนย์บริการประชาชนในสถานีโดยสาร           
  ดูแลความสงบเรียบร้อย ป้องกันการก่อวินาศกรรม         

                           ฯลฯ 
          

7 ประชาสมัพันธ์ รณรงค์โดยเสยีงตามสาย ครั้ง - 18 อ าเาอ - - - ขอสนับสนุนจาก สนง.ปา.จ.ชร ให้ อปท.จัดตั้งงบ 

  ในชุมชน หมู่บ้าน   143     ส่วนกลาง อ าเาอทุกแห่ง ประมาณสนับสนุน 

       - จัดท าส่่อรณรงค์ลดอุบัติเหตทุางถนน     หมู่บ้าน   - งบพัฒนาจังหวัด อปท.ทุกแห่ง   
  แจกจ่ายชุมชน หมู่บ้าน เพ่่อออกเสียงตามสาย      - งบปกติของหน่วยงาน     
  ในทุกหมู่บ้าน ทุกอ าเาอ       - งบ อปท.    
             
8 โครงการประชาสมัพันธ์ให้ความรูแ้ละการมีส่วนร่วม ครั้ง 12 12 - - - งบปกติของหน่วยงาน  สนง.ปา.จ.ชร   
  ในการป้องกันและลดอุบัติเหต ุ      - งบส่วนกลาง ประชาสมัพันธ์ จ.ชร   
  กิจกรรม - ผลิต/จัดท าข่าววิทยุเพ่อ่การกระจายเสียง      - งบพัฒนาจังหวัด อปท.ทุกแห่ง   
             - ประชาสัมพันธ์ผ่านส่่อวิทยุกระจายเสียง

หลัก/วิทยุชุมชน 
     - งบ อปท. 

- สสส. 
ส่วนราชการที่เกีย่วข้อง   
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                                                               แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2555 
 1. แผนงานด้านการวางพ้ืนฐานสังคมสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน       
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ รวม ที่มางบประมาณ หน่วยงาน หมายเหต ุ
  หน่วยนับ ปี 2555 รวม ปี 2555 (บาท) งบประมาณ  รับผิดชอบ  

9 โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิราัยและ    ร้อยละ       20      20            -              -  งบปกต ิ สพป.ชร เขต 1-4   
  เสรมิสร้าง วินัยจราจรในสถานศึกษาและโรงงาน   ของจ านวน      สสส. สนม.เขต 36   
  อุตสาหกรรมปี 2555-2556   นักเรียนนักศึกษา      กปถ. สถาบันอาชีวะศึกษา ชร.   
     ในแต่ละสถาน 

ศึกษาและโรงงาน 
       มหาวิทยาลยัทุกแห่ง   

     อุตสาหกรรม        อุตสาหกรรมจังหวัด 
ชร 

  

                 
                 
  งบประมาณรวมของแผน          2,561,860      2,561,860       
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2. แผนงานพัฒนาระบบที่เอ้ือต่อความปลอดภัย 
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2. แผนงานพัฒนาระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัย 
2.1 วัตถุประสงค์ของแผนงาน 
(1) เพ่่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนามาตรการที่ส่งเสริมระบบที่เอ้่อต่อความปลอดาัย 
(2) เพ่่อให้รัฐขด้สนับสนุนด้านงบประมาณ แรงจูงใจ อันจะท าให้เกิดการน าระบบที่เอ้่อต่อความ

ปลอดาัย และระบบรถโดยสารสาธารณะมาใช้ 
 

2.2 เป้าหมายการให้บริการ 
(1) ประชาชนมีทางเล่อกในการใช้ระบบโดยสารสาธารณะที่ปลอดาัย 
(2) ประชาชนมีระบบาายในยานพาหนะที่เพ่ิมความปลอดาัย 
(3) ผู้ขับขี่มีถนนที่ปลอดาัย 
(4) ถนนขด้รับการออกแบบที่ปลอดาัยและสอดคล้องต่อความต้องการในการใช้งานของผู้ใช้ทุก

ประเาท 
(5) ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนขด้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิาาพทั้งจากจุดเกิดเหตุโรงพยาบาล 

และาายหลังการรักษาจากแพทย์ 
 

2.3 งบประมาณรวมของแผนงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ปีงบประมาณ โครงการ งบประมาณ (บาท) 
2555 4 4,525,000 

52 
53 
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                                                                                  แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2555  
 2. แผนงานพัฒนาระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัยทางถนน        
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ รวม ที่มางบประมาณ หน่วยงาน หมายเหต ุ
    หน่วยนับ ปี 2555 รวม ปี 2555 (บาท) งบประมาณ   รับผิดชอบ   

1 โครงการเสรมิสร้างประสิทธิาาพในการรักษาความปลอดาัยฯ จุด 4 4 4,000,000 4,000,000 งบพัฒนาจังหวัด ตร.าูธร จ.ชร   
  ติดตั้งกล้อง CCTV ในเขตเทศบาลนคร ชร          อปท.     
  กิจกรรม - ศูนย์จราจรตรวจสอบ/ตรวจจับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจร               
  ด้วยกล้อง CCTV แจ้งความผิดทางขปรษณยี ์               
          
2 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณายัจากวิกฤตหมอกควัน เคร่่อง 7 7 525,000 525,000 อปท. ตร.าูธร จ.ชร   
   (จัดซ่้อเคร่่องตรวจวัดควันด า)          งบพัฒนาจังหวัด อปท.   
                 
3 โครงการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับสาธารณาัยขนาดใหญ่และ          งบส่วนกลาง สนง.ปา.จ.ชร   
  จัดหาเคร่่องม่ออุปกรณ ์          งบพัมนาจังหวัด อปท.   
  กิจกรรม - จัดประชุมบุคลากรกูา้ยัเพ่่อซักซ้อมและจัดระเบยีบการ

เข้าถึงผู้ประสบายั 
ครั้ง 1 1 ครั้ง  -  - งบ อปท.              

สสส. 
   

             - ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาอุปกรณ์เคร่่องม่อที ่ ชุด/เคร่่อง 144 144  -  -       
  ทันสมัยและจ าเป็นเพ่่อการช่วยเหล่อผุ้ประสบาัยขด้อย่างรวดเร็ว   ชุด/เคร่่อง ชุด/เคร่่อง           
                  
4 โครงการจดัท าฐานข้อมูลอุบตัิาัยทางถนน เช่น  โครงการ 143 143  -  - งบ อปท. สนง.ปา.จ.ชร   
   - สถิติการเกิดอุบตัิเหตุ ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต          งบส่วนกลาง อปท.   
   - จุดเสี่ยงาัย          งบพัฒนาจังหวัด     
   - เคร่่องม่อ  อุปกรณ ์          สสส.     
   - ระบบ EMS                

 

  งบประมาณรวมของแผน       4,525,000 4,525,000       
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                3.  แผนงานด้านนิตบิัญญัต ิ
                    และการบังคับใชก้ฎหมาย 
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3. แผนงานด้านนิติบัญญัติและการบังคับใช้กฎหมาย 
 3.1 วัตถุประสงค์ของแผนงาน 

(1) เพ่่อทบทวนและปรับปรุงข้อก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกฎหมายที่ขม่สอดคล้องกับปญญหาที่มีอยู่จริง 
(2) เพ่่อทบทวนกฎหมายที่เอ้่อต่อการน าเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในการแก้ปญญหาความปลอดาัย 

 ทางถนน 
(3) เพ่่อทบทวนความเหมาะสมของบทลงโทษค่าปรับที่สอดคล้องต่อบริบทของสังคมาาวะค่า         

ครองชีพและความเจาะจงในกลุ่มเสี่ยงหลัก 
 

3.2 เป้าหมายการให้บริการ 
(1) ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบรรทัดฐานร่วมในการดูแลด้านความปลอดาัยทางถนนที่

เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และอยู่บนพ่้นฐานของหลักธรรมาาิบาล 
(2) หน่วยงานด้านบังคับใช้กฎหมายสามารถน ากฎหมายขปบังคับใช้ขด้อย่างมีประสิทธิาาพและทัน

ต่อยุคสมัย 
 

  3.3 งบประมาณรวมของแผนงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ปีงบประมาณ โครงการ งบประมาณ (บาท) 
2555 3                         - 

58 
59 
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            แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2555 
 

 
3. แผนงานด้านนิติบัญญัติและการบังคับใช้กฎหมาย 

        ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ รวม ที่มา หน่วยงาน หมายเหต ุ
  หน่วยนับ ปี 2555 รวม ปี 2555(บาท) งบประมาณ งบประมาณ รับผิดชอบ  

1 โครงการกวดขันวินัยจราจรและลดอุบัติเหตุทั่วประเทศ ด าเนินการต่อเน่่องตลอดป ี    -  - งบปกต ิ ตร.าูธร จ.ชร   
 ปี พ.ศ. 2554 "365 วันอันตราย หยุดความตายด้วย   

 
      งบส่วนกลาง     

 วินัยจราจร"  กวดขันจับกุม 10 ฐานความผิด   
 

      
 

    
                   
2 การกวดขันจับกุมผู้กระท าความผดิตามพ.ร.บ.จราจรทางบก ด าเนินการต่อเน่่องตลอดป ี    -  - งบปกต ิ ตร.าูธร จ.ชร   

  พ.ศ.2522  โดยใช้ CCTV Mobile ติดตั้งบนรถสายตรวจ          งบสสส. สนง.ขนส่ง จ.ชร   

           งบส่วนกลาง     

             งบ กปถ.     
3 โครงการตั้งด่านตรวจจับป้องปรามผู้กระท าการฝ่าฝืน   ด าเนินการต่อเน่่องตลอดป ี    -  - งบปกต ิ สนง.ขนส่ง จ.ชร   
 กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และกฎหมายว่าด้วย          งบส่วนกลาง     
 รถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก ประจ าปีงบประมาณ          งบ กปถ.     
 พ.ศ.2555-2556               
                   

  งบประมาณรวมของแผนงาน        -  -       
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          4.  แผนงานด้านการจัดการความปลอดภัย                              
               ทางถนนในระดับพื้นที ่
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4.  แผนงานด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่ 

4.1 วัตถุประสงค์ของแผนงาน 
(1) เพ่่อยกระดับความรู้และศักยาาพของพ้่นที่ในการท างานด้านความปลอดาัยทางถนน 
(2) เพ่่อสนับสนุนรูปแบบการท างานที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
(3) เพ่่อให้มีถนนและสาาพแวดล้อมสองข้างของถนนที่สอดคล้องต่อการพัฒนาเม่องและความ

ปลอดาัยทางถนนอย่างยั่งย่น 
 

4.2 เป้าหมายการให้บริการ 
(1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความปลอดาัยทางถนนในพ้่นที่มีศักยาาพในการท างานที่ 

สูงขึ้น 
(2) นักวิชาการในระดับพ้่นที่ขด้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปญญหาความปลอดาัยทางถนน 
(3) พ้่นที่และชุมชนมีความเข้มแข็งในการจัดการและดูแลที่ตอบสนองความต้องการของตนเอง 
(4) พ้่นที่สามารถจัดท าแผนงานและค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่่อแก้ปญญหาความปลอดาัย

ทางถนน 
(5) พ้่นที่และชุมชนมีการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อการแก้ปญญหาความปลอดาัยทางถนนอย่างยั่งย่น และ

ครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวข้อง 
 

 4.3 งบประมาณรวมของแผนงาน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ปีงบประมาณ โครงการ งบประมาณ (บาท) 
2555 38 151,684,920 

23 



                          แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2555 
 

 
4. แผนงานด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับพ้ืนที ่

      ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ รวม ที่มางบประมาณ หน่วยงาน หมายเหต ุ
  หน่วยนับ ปี 2555 รวม ปี 2555(บาท) งบประมาณ  รับผิดชอบ  

1 โครงการจดัตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบตัิเหต ุ เทศกาลปีใหม ่ 1  ศูนย ์ 1 ศูนย์ 418,000 418,000 ศูนย์อ านวยการความ สนง.ปา.จ.ชร   
  ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์จังหวัดเชียงราย 1 ศูนย์        ปลอดาัยทางถนน อ าเาอทุกอ าเาอ   
  ประจ าปี พ.ศ.2555-2556          งบพัฒนาจังหวัด อปท.ทุกแห่ง   
  กิจกรรม  - จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความ          สสส.     
  ปลอดาัยทางถนนจังหวัด          อปท.     
              - จัดท าป้ายขวนิลประชาสัมพันธ์ลดอุบัติเหตุทาง เทศกาล 1  ศูนย ์ 1 ศูนย์ 418,000 418,000 ศูนย์อ านวยการความ     
  ถนนช่วงเทศกาล  จัดรูปขบวนรณรงค์ประชาสมัพันธ์ สงกรานต ์        ปลอดาัยทางถนน     
              - แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลประจ าวัน  1 ศูนย ์        งบพัฒนาจังหวัด     
              - จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าวัน          สสส.     
  เพ่่อร่วมวิเคราะห์แกข้ขปญญหา ปรบักุลยุทธ์ประจ าวัน          อปท.     
              - จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรว่มฯระดับอ าเาอ สนับ               
  สนุนการตั้งจดุตรวจ ด่านตรวจ               
              - จัดตั้งชุดตรวจเคล่่อนที่เร็วปฏิบัติการครอบ               
  คลุมพ่้นท่ีจังหวัด               

2 โครงการแกข้ขปญญหาจุดเสี่ยงจุดอนัตรายของท้องถิ่น แห่ง 143 143  -  - งบ อปท. แห่งพ่้นที ่ อปท.ทุกแห่ง   

  กิจกรรม - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรม          ส่วนกลาง อ าเาอทุกแห่ง   

  ร่วมกับผู้น าชุมชนจดักิจกรรมส ารวจจุดเสี่ยง/จดุที่เกิด           สนง.ปา.จ.ชร   
  อุบัติเหตุบ่อยครั้งในพ้่นท่ี               
             - อปท.สนับสนุนงบประมาณแกข้ขปญญหาตามบริบท               
  แห่งพ่้นที ่               
            - อปท.ติดตามสถิติ สรุปผลาายหลังด าเนินกิจกรรม              

 แจ้งให้จังหวัดทราบในรอบเด่อน        
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                                แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2555 
 

 
4. แผนงานด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับพ้ืนที ่

      ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ รวม ที่มางบประมาณ หน่วยงาน หมายเหต ุ
    หน่วยนับ ปี 2555 รวม ปี 2555 (บาท) งบประมาณ   รับผิดชอบ   

3 อบรมอาสากู้ชีพใหม่ หลักสตูร 24 ช่ัวโมง รุ่น 3 3  -  - อปท. สสจ.ชร   
    กิจกรรม - อบรมเพิ่มความรู้และทักษะการช่วยเหล่อ   

 
      สพฉ.     

  ผู้ป่วย ณ จดุเกิดเหตุ และคัดแยกผู้ป่วยขด้ถูกต้อง   
 

      งบพัฒนาจังหวัด     
  

 
                

4 อบรมอาสากู้ชีพฟ้ืนฟู หลักสูตร 16 ช่ัวโมง รุ่น 2 2  -  - สสจ.ชร สสจ.ชร   
    กิจกรรม - อบรมเพิ่มความรู้และทักษะการช่วยเหล่อ   

 
      

 
    

  ผู้ป่วย ณ จดุเกิดเหตุ และคัดแยกผู้ป่วยขด้ถูกต้อง   
 

            
  

 
  

 
            

5 แข่งขันพัฒนาทักษะการบริหารจดัการช่วยเหล่อ ครั้ง 1 1  -  - สสจ.ชร สสจ.เชียงราย   

  ผู้ป่วย ณ จดุเกิดเหตรุะดับ FR ในจังหวัด   
 

      สพฉ รพศ/รพช   

    กิจกรรม  - เพิ่มความรู้และทักษะการช่วยเหล่อผู้ป่วย   
 

      งบพัฒนาจังหวัด     

  ณ จุดเกดิเหตุและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน   
 

      
 

    
                    

6 แข่งขันพัฒนาทักษะการบริหารจดัการช่วยเหล่อ ครั้ง 1 2  -  - เขต 16 สสจ.เชียงราย   

  ผู้ป่วย ณ จดุเกิดเหตรุะดับ ALS และ FR ระดบัเขต 16   
 

      
 

รพศ   

    กิจกรรม  - เพิ่มความรู้และทักษะการช่วยเหล่อผู้ป่วย   
 

      
 

    

  ณ จุดเกดิเหตุและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน   
 

      
 

    
                    

7 การประชาสัมพันธ์ผ่านหมายเลข 1669 และจัดท า/ตดิตั้ง คัน 250 250  -  - สสจ.ชร สสจ.ชร   
  สติกเกอร ์1669 รถปฏิบัติการฉุกเฉินทุกคันท่ีขึ้นทะเบียน EMS ด าเนินการต่อเน่่องตลอดป ี       
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แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2555 
 

 
4. แผนงานด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับพ้ืนที ่

       ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ รวม ที่มางบประมาณ หน่วยงาน หมายเหต ุ

    หน่วยนับ ปี 2555 รวม ปี 2555 (บาท) งบประมาณ   รับผิดชอบ   
8 อบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบ่้องต้นของอาสากู้ชีพ แห่ง 20 แห่ง 20 แห่ง  -  - สสจ.ชร สสจ.ชร   
  ในโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่ง   600 คน 600 คน     สพฉ โรงพยาบาลชุมชนทกุแห่ง   

  
 

  
 

      งบพัฒนาจังหวัด     

  
 

  
 

      งบ อปท.     
  

 
  

 
      

 
    

9 การสร้างการมสี่วนร่วมจัดระบบบริการการแพทย์ แห่ง 20 20  -  - งบ อปท. สสจ.ชร   
  ฉุกเฉินใน อปท. 142 แห่ง   

 
      

 
โรงพยาบาลชุมชนทกุแห่ง   

                    

10 อบรมกู้ชีพพ้่นฐานบุคลากรจาก รพช. และ รพ.สต. ครั้ง 1 1  -  -  - สสจ.ชร   
   กิจกรรม - อบรมเพิม่ทักษะการช่วยเหล่อผู้ป่วย   

 
      

 
โรงพยาบาลชุมชนทกุแห่ง   

  และเตรียรองรับสถานการณ์ของหน่วยบริการ   
 

      
 

    
  กลุ่มเป้าหมาย 100 คน   

 
      

 
    

          11 ฝึกอบรมอาสาฉุกเฉินในชุมชน ครั้ง  -  -  -  - 
 

สสจ.เชียงราย   
  กิจกรรม - อบรมให้กับ อสช อายุตั้งแต่ 7 ปี ในอ าเาอ   

 
      

 
รพศ/รพช/อปท   

  300-400 คน /อ าเาอ ครอบคลุมทั้งจังหวัด ประมาณ   
 

      
 

    
  3,500 คน   

 
      

 
    

                    
12 โครงการ ๑๐๐ ปี กรมทางหลวง ๑๐๐ ปีกระทรวง  สายทาง 1 ตอน  1 สาย   -  - กรมทางหลวง  แขวง ฯ  ชร. ที่ 2 

  คมนาคม ๑๐๐ เส้นทางถนนปลอดาัยและสวยงาม (ตอน)  1 ตอน   งบปกต ิ  
    ทางหลวงหมายเลข 10210302        
        ตอน ต่อเขตแขวงฯพะเยา - เทิง        
           กม.87+400 - กม.100+019        
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                                                                        แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2555 
  4. แผนงานด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดบัพ้ืนที ่       

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ รวม ที่มางบประมาณ หน่วยงาน หมายเหต ุ
    หน่วยนับ ปี 2555 รวม ปี 2555(บาท) งบประมาณ   รับผิดชอบ   

13 กิจกรรมลาดยางทางหลวง 
       ทางหลวงหมายเลข11260200 
       ตอน ป่าแดด-กม.45+120(ต่อเขตแขวงฯ พะเยา) 
             กม.39+500 - กม.43+500 

สายทาง
(ตอน) 

1 ตอน 1 สาย 1 ตอน 15,000,000 15,000,000 กรมทางหลวง  แขวง ฯ  ชร. ที่ 2   

14 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน 
      ทางหลวงหมายเลข10200200 
      ตอน โป่งเกล่อ (ต่อเขตแขวงฯเชียงรายที่ 1) - เทิง 
            กม.50+526 - กม.53+000 

สายทาง
(ตอน) 

1 ตอน 1 สาย 1 ตอน 19,000,000 19,000,000 กรมทางหลวง  แขวง ฯ  ชร. ที่ 2   

15 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน 
     ทางหลวงหมายเลข11280100 
     ตอน แยกทางหลวงหมายเลข1020(เชี่ยงเคียน)-       
บรรจบทางหลวงหมายเลข1126(ป่าแงะ) 
          กม.0+000 - กม.1+400 

สายทาง
(ตอน) 

1 ตอน 1 สาย 1 ตอน 18,000,000 18,000,000 กรมทางหลวง  แขวง ฯ  ชร. ที่ 2   

16 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง 
    ทางหลวงหมายเลข10200200,0300 
    ตอน โป่งเกล่อ ต่อเขตแขวงฯ 45+120 (ต่อติดเขต      
แขวงฯพะเยา)เชียงรายที ่1 - เทิง -กลาง                 
สะพานน้ าแพร ่
         กม.61+450 - กม.62+900 และ                         
กม.76+000 - กม.79+000 

สายทาง
(ตอน) 

1 ตอน 1 สาย 1 ตอน 41,000,000 41,000,000 กรมทางหลวง  แขวง ฯ  ชร. ที่ 2   
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แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2555 

 4. แผนงานด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับพ้ืนที ่       

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ รวม ที่มางบประมาณ หน่วยงาน หมายเหต ุ
    หน่วยนับ ปี 2555 รวม ปี 2555(บาท) งบประมาณ   รับผิดชอบ   

17 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง 
    ทางหลวงหมายเลข11730100 
    ตอน แยกทางหลวงหมายเลข1152(ศรีเวียง)-            
บรรจบทางหลวงเลข1098(แม่เลียบ)                            
กม.1+000 - กม.3+200 

สายทาง
(ตอน) 

1 ตอน 1 สาย 1 ตอน 13,000,000 13,000,000 กรมทางหลวง  แขวง ฯ  ชร. ที่ 2   

18 งานติดต้ังป้ายจราจร 
ทางหลวงหมายเลข11550100,0200,0300 
ตอน แยกทางหลวงหมายเลข1020 (ป่าบง) - กม. 
30+200-บรรจบทล.1020(บ้านลุง) กม.0+000 - กม.
65+600 

สายทาง
(ตอน) 

1 ตอน 1 สาย 1 ตอน 1,930,000 1,930,000 กรมทางหลวง  แขวง ฯ  ชร. ที่ 2   

19 งานติดต้ังราวกันอันตราย 
ทางหลวงหมายเลข10930300 
ตอน กม.29+000 - ผาตั้ง 
กม.0+400 - กม.36+906(เป็นตอนๆ) 

สายทาง
(ตอน) 

1 ตอน 1 สาย 1 ตอน 1,997,000 1,997,000 กรมทางหลวง  แขวง ฯ  ชร. ที่ 2   

                    
20 งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 

ทางหลวงหมายเลข10200200 
     ตอน โป่งเกล่อ (ต่อเขตแขวงฯเชียงรายที่ 1) - เทิง 
         กม.46+395 - กม.46+675 และ 
         กม.47+228 - กม.47+473 

สายทาง
(ตอน) 

1 ตอน 1 สาย 1 ตอน 8,900,000 8,900,000 กรมทางหลวง  แขวง ฯ  ชร. ที่ 2   
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                     แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2555 
 4. แผนงานด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับพ้ืนที ่        
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ รวม ที่มางบประมาณ หน่วยงาน หมายเหต ุ

    หน่วยนับ ปี 2555 รวม ปี 2555 (บาท) งบประมาณ   รับผิดชอบ   
21 งานเคร่ืองหมายจราจร                 
  ทางหลวงหมายเลข  1209                                          

บ.เด่น-บ.ท่าข้าวเปล่อก                                          
กม. 17+000 - 29+322 

สายทาง
(ตอน) 

1 ตอน 1 สาย 1 ตอน 1,999,000 1,999,000 กรมทางหลวง  แขวง ฯ  ชร. ที่ 1   

22 ทางหลวงหมายเลข 1089                                     
บ.เม่องงาม-บ.ห้วยหินฝน                                      
กม. 49+000-70+000 

สายทาง
(ตอน) 

1 ตอน 1 สาย 1 ตอน 1,960,800 1,960,800 กรมทางหลวง  แขวง ฯ  ชร. ที่ 1   

23 ทางหลวงหมายเลข 1020                                    
จ.เชียงราย - บ.โป่งเกล่อ                                       
กม.3+500-15+300 

สายทาง
(ตอน) 

1 ตอน 1 สาย 1 ตอน 1,524,560 1,524,560 กรมทางหลวง  แขวง ฯ  ชร. ที่ 1   

24 ทางหลวงหมายเลข 1                                              
บ.ดอย - บ.แม่สรวย                                              
กม.890+370-896+500 

สายทาง
(ตอน) 

1 ตอน 1 สาย 1 ตอน 1,999,560 1,999,560 กรมทางหลวง  แขวง ฯ  ชร. ที่ 1   

25 ทางหลวงหมายเลข 1                                              
บ.ดอย - บ.แม่สรวย                                             
กม.896+500-902+500 

สายทาง
(ตอน) 

1 ตอน 1 สาย 1 ตอน 1,999,560 1,999,560 กรมทางหลวง  แขวง ฯ  ชร. ที่ 1   
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              แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2555 
 4. แผนงานด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับพ้ืนที ่       
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ รวม ที่มางบประมาณ หน่วยงาน หมายเหต ุ

    หน่วยนับ ปี 2555 รวม ปี 2555 (บาท) งบประมาณ   รับผิดชอบ   
26 ทางหลวงหมายเลข 118                                         

เขตต่อแขวงฯเชียงใหม-่บ.แม่เจดีย ์                            
กม.68+500-75+150 

สายทาง
(ตอน) 

1 ตอน  1 สาย 1 ตอน 1,998,800 1,998,800 กรมทางหลวง  แขวง ฯ  ชร. ที่ 1   

27 ทางหลวงหมายเลข 1152                                        
บ.หัวดอย - เขตต่อแขวงฯ 2                                   
กม.0+000-19+000 

สายทาง
(ตอน) 

1 ตอน 1 สาย 1 ตอน 1,664,400 1,664,400 กรมทางหลวง  แขวง ฯ  ชร. ที่ 1   

28 ทางหลวงหมายเลข 118                                          
บ.แม่เจดยี-์กม.113+300                                       
กม 75+150-80+700 

สายทาง
(ตอน) 

1 ตอน 1 สาย  1 ตอน 1,900,000 1,900,000 กรมทางหลวง  แขวง ฯ  ชร. ที่ 1   

29 ทางหลวงหมายเลข 118                                          
บ.แม่สรวย-บ.ป่าสัก                                              
กม 147+300-159+047 

สายทาง
(ตอน) 

1 ตอน  1 สาย 1 ตอน 1,998,700 1,998,700 กรมทางหลวง  แขวง ฯ  ชร. ที่ 1   

30 ทางหลวงหมายเลข 1190                                        
บ.จ าบอน-บ.เหม่องง่า                                          
กม.0+000-12+000 

สายทาง
(ตอน) 

1 ตอน 1 สาย 1 ตอน 1,999,770 1,999,770 กรมทางหลวง  แขวง ฯ  ชร. ที่ 1   

31 ทางหลวงหมายเลข 120                                          
กม.55+950-บ.แม่ขะจาน                                      
กม.55+950-60+541 

สายทาง
(ตอน) 

1 ตอน 1 สาย 1 ตอน 1,999,770 1,999,770 กรมทางหลวง  แขวง ฯ  ชร. ที่ 1 
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 แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2555 
 

 4. แผนงานด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับพ้ืนที ่        
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ รวม ที่มางบประมาณ หน่วยงาน หมายเหต ุ

    หน่วยนับ ปี 2555 รวม ปี 2555 (บาท) งบประมาณ   รับผิดชอบ   
32 งานไฟฟ้าแสงสว่าง   

 
           

  ทางหลวงหมายเลข 1208                                        
บ.ร่องขุ่น-น้ าตกขุนกรณ ์                                         
กม.3+280-3+580 

สายทาง
(ตอน) 

1 ตอน   1 สาย 1 ตอน 450,000 450,000 กรมทางหลวง  แขวง ฯ  ชร. ที่ 1   

33 ทางหลวงหมายเลข 1211                                        
บ.เด่นห้า - บ.ดงมะดะ                                          
กม.9+500-11+450 

สายทาง
(ตอน) 

1 ตอน   1 สาย 1 ตอน 2,100,000 2,100,000 กรมทางหลวง  แขวง ฯ  ชร. ที่ 1   

34 ทางหลวงหมายเลข 1                                             
จ.เชียงราย - อ.แม่จัน                                            
กม.842+000-843+000 

สายทาง
(ตอน) 

1 ตอน   1 สาย  1 ตอน 1,300,000 1,300,000 กรมทางหลวง  แขวง ฯ  ชร. ที่ 1   

35 งานตีเส้นจราจร  สายทาง 2  2 สายทาง   1,316,000    1,316,000  กรมทางหลวงชนบท สนง.ทช.จ.ชร  

 

1. สาย ชร.4034 แยก.ทล.1098-บ.ดงมหาวัน         

 2. สาย ชร.4049 แยก.ทล.1098 - บ.ป่าตึง         

36 งานติดต้ังราวกันอันตราย สายทาง 3  3 สายทาง   811,000   811,000  กรมทางหลวงชนบท สนง.ทช.จ.ชร   
  1. สาย ชร..4008 แยก.ทล.1020 - บ.ศรีสะอาด               
  2. สาย ชร.1030 แยก.ทล.1 - บ.รอ้งหลอด               
  3. สาย ชร.4018               
              แยก.ท.1020 -บ.เนิน 878(พญาพิาักดิ์) 
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              แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2555 
 4. แผนงานด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับพ้ืนที ่        
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ รวม ที่มางบประมาณ หน่วยงาน หมายเหต ุ
    หน่วยนับ ปี 2555 รวม ปี 2555 (บาท) งบประมาณ   รับผิดชอบ   

37 งานปรับปรุงเรขาคณิต สายทาง 1 1 สายทาง 3,050,000 3,050,000 กรมทางหลวง
ชนบท 

สนง.ทช.จ.ชร   

     สาย ชร..4052 แยก.ทล.1234 - บ.หัวแม่ค า                 
                    

38 งานบริเวณคอขวด : ขยายไหล่ทาง สายทาง 1 1 สายทาง 1,950,000 1,950,000 กรมทางหลวง
ชนบท 

สนง.ทช.จ.ชร   

     สาย ชร.4004 แยก ทล.1150-บ.ท่าข้าวเปล่อก               
                  

  งบประมาณรวมของแผน       151,684,920 151,684,920       
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       5.  แผนงานด้านสารสนเทศการติดตามประเมินผล 
           และพฒันางานวิจยั 
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5. แผนงานด้านระบบสารสนเทศ การติดตาม ประเมินผล และพัฒนางานวิจัย 
      5.1 วัตถุประสงค์ของแผนงาน 

(1) เพ่่อให้มีระบบสารสนเทศเพ่่อการตัดสินใจในการแก้ปญญหาทั้งในส่วนกลางและในระดับพ้่นที่ 
ซึ่งทันต่อเวลาและสถานการณ์ 

(2) เพ่่อสนับสนุนด้านงบประมาณที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับหน่วยงานในการท างานผ่านระบบ 
ติดตามประเมินผลโดย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

(3) เพ่่อให้มีกลขกในการบริหารจัดการด้านงานวิจัยที่การสนับสนุนการท าวิจัยและพัฒนาการ
แสวงหาสาเหตุเชิงระบบของปญญหาอุบัติเหตุและน าเสนอแนวทางในการแก้ขขหร่อเพ่ิมประสิทธิาาพในการ
ท างาน ที่สอดคล้องกับบริบทเชิงสังคมของประเทศขทย โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ การจัดการด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ตลอดจนการวิจัยมูลค่าความสูญเสียของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่
สามารถจ าแนกวิเคราะห์แยกเฉพาะประเด็นขด้ 
 
       5.2 เป้าหมายการให้บริการ 

(1) ผู้บริหาร และหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีระบบที่ช่วยในการตัดสินใจเพ่่อการแก้ขขปญญหาที่มี 
     ประสิทธิาาพ 

(2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลงานวิจัยขปใช้ประโยชน์ในการแก้ขขปญญหาเพ่ิม 
     ประสิทธิาาพในการท างาน 

(3) ประชาชนขด้รับทราบถึงผลการท างานของผู้รับผิดชอบที่สอดคล้องต่อหลักธรรมาาิบาล 
    ตลอดจนความสูญเสียเป็นตัวเงิน หากขม่ขด้รับดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

      5.3 งบประมาณรวมของแผนงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                ปีงบประมาณ              โครงการ งบประมาณ (บาท) 
2555 4 18,000,000 

66 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2555 

 
5. แผนงานด้านระบบสารสนเทศ การติดตาม ประเมินผล และพัฒนางานวิจัย 

      ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ รวม ที่มางบประมาณ หน่วยงาน หมายเหต ุ

    หน่วยนับ ปี 2555 รวม ปี 2555(บาท) งบประมาณ   รับผิดชอบ   

1 โครงการการพัฒนาระบบงานส่บสวนอุบัติเหต ุ โครงการ 1 1 18,000,000 18,000,000 ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ ตร.าูธร จ.ชร   

  เพ่่อการแก้ขขและป้องกันอุบัติเหตทุางถนนอย่าง           บ.กลางฯ     

  บูรณาการ ระดับ สา. อ าเาอ และจังหวัด   
 

      กปถ.     

  กิจกรรม - ตร.าูธรจังหวัด จัดเก็บข้อมูลการเกดิ   
 

      
 

    

  อุบัติเหตผุู้บาดเจ็บ เสียชีวิต น าร่วมวิเคราะห์หา   
 

      
 

    

  สาเหตุ ร่วมพิจารณาแกข้ขอย่างเปน็รูปธรรม   
 

      
 

    

2 จัดกิจกรรม/ประชุมน าเสนอผลงานด้านการ ครั้ง 1 1  -  - สสจ.เชียงราย สสจ.เชียงราย   

  แพทย์ฉุกเฉิน/นวัตกรรม   
 

      รพศ/รพช     

    กิจกรรม - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าสิ่งดีๆมาขยาย   
 

      
 

    

  ผลต่อยอด และคัดเล่อกผลงานเดน่น าเสนอการ   
 

      
 

    

  ประชุมวิชาการ EMS ระดับชาต ิ   
 

      
 

    

              - มีผลงานน าเสนอ/ วิจยั 8 เร่่อง   
 

      
 

    

  นวัตกรรม 8 เร่่อง   
 

      
 

    

3 ติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบการแพทย ์ ร้อยละ รพช. 100  -  - สสจ.เชียงราย สสจ.เชียงราย   

  ฉุกเฉินท้ัง 3 ระดับ   100 % 20     รพศ/รพช     

  กิจกรรม - ติดตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้าน   อปท.       
 

    

  บุคลากร รถปฏิบัติการ ของ รพช./อปท.   20 %       
 

    

            - โรงพยาบาลชุมชน 100 %   
 

      
 

    

  
         -  อปท. 20 % 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2555 

 
5. แผนงานด้านระบบสารสนเทศ การติดตาม ประเมินผล และพัฒนางานวิจัย 

      ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ รวม ที่มางบประมาณ หน่วยงาน หมายเหต ุ

    หน่วยนับ ปี 2555 รวม ปี 2555 (บาท)   งบประมาณ   รับผิดชอบ   
4 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลของศูนย์อ านวยการความ ศูนย์ 1 1  -  - งบปกต ิ สนง.ปา.จ.ชร   
  ปลอดาัยทางถนนจังหวัดเชียงราย   

 
  

 
  กปถ.     

  กิจกรรม - จัดเตรยีมห้องประชุมศนูย์อ านวยการความ   
 

  
 

  ส่วนกลาง     
  ปลอดาัยทางถนนจังหวัดเชียงราย   

 
  

 
  สสส.     

             - จัดหาเคร่่องคอมพิวเตอร์ ปริ๊นเตอร์ ส่่อสิ่ง   
 

  
 

  
 

    
  พิมพ่ที่ทันสมัย บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง   

 
  

 
  

 
    

             - ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง   
 

  
 

  
 

    
  บูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่่อความเป็น   

 
  

 
  

 
    

  เอกาาพของการบริหารจัดการข้อมูลเพ่่อการเผยแพร่   
 

  
 

  
 

    
  ประชาสมัพันธ์   

 
  

 
  

 
    

  
 

  
 

  
 

  
 

    
          18,000,000 18,000,000       
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             6.  แผนงานด้านการจดัความปลอดภัย 
                 ส าหรับรถจักรยานยนต์ 
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6. แผนงานการจัดการความปลอดภัยส าหรับรถจักรยานยนต์  
6.1 วัตถุประสงค์ของแผนงาน 
      (1) เพ่่อส่งเสริมการขับขี่ที่ปลอดาัยทั้งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และยานพาหนะประเาทอ่่นๆ 
      (2) เพ่่อส่งเสริมถนนที่เป็นมิตรกับรถจักรยานยนต์ 
      (3) เพ่่อสนับสนุนบทบาทาาคประชาชนในการเข้ามาร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนา ความ

ปลอดาัยส าหรับรถจักรยานยนต์ 
      (4) เพ่่อยกระดับความปลอดาัยของรถจักรยานยนต์ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศและสากล 
      (5) ส่งเสริมการสวมหมวกนิราัยให้แก่ประชาชน 
 

6.2 เป้าหมายการให้บริการ 
      (1)  ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีทักษะ ทัศนคต ิและความรับผิดชอบต่อการใช้รถที่ปลอดาัย 
      (2) ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีถนนที่ออกแบบอย่างเป็นมิตรต่อรถจักรยานยนต์  (Motorcycle-

Friendly) 
      (3) าาคประชาสังคมท่ีส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดาัยในแต่ละพ้่นที่มีความเข้มแข็ง 
      (4) กฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนค่าปรับ บทลงโทษ ขด้รับการทบทวนเพ่่อยกระดับความ

ปลอดาัยของรถ ผู้ขับขี่ และถนน ส าหรับรถจักรยานยนต์ 
      (5) ระบบการเฝ้าระวัง และการติดตามประเมินผล ด้านความปลอดาัยในรถจักรยานยนต์ขด้รับ

การพัฒนา 
      (6) ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายมีการสวมหมวกนิราัย 

 

 6.3 งบประมาณรวมของแผนงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ โครงการ งบประมาณ (บาท) 
2555 8 492,900 

71 
72 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2555 

 
6. แผนงานด้านการจัดการความปลอดภัยส าหรับรถจักรยานยนต์ 

       ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ รวม ทีม่างบประมาณ หน่วยงาน หมายเหต ุ

    หน่วยนับ ปี 2555 รวม ปี 2555(บาท) งบประมาณ   รับผิดชอบ   

1 กิจกรรม "ชาวเชียงรายร่วมใจ ขับขี่ปลอดาัย ครั้ง 1 1  - งบปกต ิ ศปถ.จ.ชร วิทยาลัยเทคนิค   
  สวมใส่หมวกนิรายั 100 เปอร์เซ็นต์   

 
      สสส. กาญจนาพิเษก   

          2 โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชนช่วงก่อนเทศกาล ครั้ง 1 1 34,500 34,500 สนง.ขนส่ง จ.ชร วิทยาลัยเทคนิค   
  ปีใหม่ ๒๕๕๕   

 
      

 
กาญจนาพิเษก   

                    

3 โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชนช่วงก่อนเทศกาล ครั้ง 1 1 34,900 34,900 สนง.ขนส่ง จ.ชร วิทยาลัยเทคนิค   
  สงกรานต์ ปี ๒๕๕๕   

 
      

 
กาญจนาพิเษก   

                    

4 กิจกรรมขับขี่ปลอดายัปีการศึกษา 2555 รุ่น 1 1  -  - บริษัทเอพีฮอนด้า จ ากัด วิทยาลัยเทคนิค   
  

 
  

 
      

 
กาญจนาพิเษก   

                    

5 โครงการสนามจราจรเยาวชนเสรมิสร้างจติส านึก รุ่น 11 11 413,500 413,500 
 

สนง.ขนส่ง จ.ชร   
  ความปลอดาัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555   

 
      

 
    

   - ฝึกสอนทักษะการขับขี่รถจักรยาน ในกลุ่มยุวชน   
 

      
 

    
                    

6 โครงการอบรมบูรณาการขับขี่ปลอดาัย เสริมสร้างวินัย โรงเรียน 4 4   -  - บ.กลางฯ บ.กลางคุ้มครองผู ้   
  จราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา สถานศึกษา 

 
      

 
ประสบาัยจากรถ   

  จังหวัดเชียงราย เข้าร่วม 4 แห่ง 
 

      
 

  จ ากัด   
  กิจกรรม  - ด าเนินการฝึกอบรมให้แก่นักเรียนนักศึกษา 

  
      

  
  

  ในาาคทฤษฎีและาาคปฏิบัต ิ ว.เทคนิค ชร.  
 

      
 

    
              - มอบทุนให้กับโรงเรยีน/สถานศึกษา จดัตั้ง ว.เทคนิคกาญจนา 

 
      

 
    

  กลุ่มแกนน า จัดสาาพการจราจรที่ปลอดาัยในสถาน ร.ร.ดอนศลิาผางาม 
 

      
 

    
  ศึกษาให้เกิดความปลอดาัย ร.ร.เม่องเชียงราย 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2555 

          
 

6. แผนงานด้านการจัดการความปลอดภัยส าหรับรถจักรยานยนต์ 
       ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ รวม ที่มางบประมาณ หน่วยงาน   

    หน่วยนับ ปี 2555 รวม ปี 2555(บาท) งบประมาณ   รับผิดชอบ   
7 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสรมิการสวมหมวกนริาัยใน

สถานศึกษาในสังกัด 
  ด าเนินการประชาสัมพันธ ์
แจ้งเต่อนอย่างต่อเน่่อง      

 - งบปกต ิ ส านักงานเขตพ่้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา   

   
  

       เขต 36   
                    
8 รณรงค์ชุมชนปลอดายั สวมหมวกนิราัย 100 เปอร์เซ็นต ์ แห่ง/ครั้ง 1 1 10,000 10,000 บ.กลางฯ บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบ   
  กิจกรรม - อบรมให้ความรู ้ จัดท าใบอนุญาตขับข่ี   

 
      

 
าัยจากรถจ ากัด   

  ประชาชนชุมชนนางแล   
 

      
 

    
  

 
  

 
      

 
    

  งบประมาณรวมของแผนงาน       492,900 492,900       
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การสนับสนุนการด าเนินงานป้องกนัและลดอุบัติเหตทุางถนน     
       ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 41 อปท. 
             รวมงบประมาณทั้งสิ้น 8,715,496 บาท 
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                                        แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2555 

  

 
แผนงานด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ รวม ที่มางบประมาณ หน่วยงาน หมายเหต ุ

  หน่วยนับ ปี 2555 รวม ปี 2555(บาท) งบประมาณ  รับผิดชอบ  

1 1.1 โครงการอาสาจราจรโรงเรียนองค์การบริหารส่วน     ด าเนินการต่อเน่่องตลอดป ี   5,000 5,000 อปท. อบจ.ชร   

  จังหวัดเชียงราย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔               

  1.2 กิจกรรมการปรับปรุงซ่อมแซมผิวการจราจร    ด าเนินการต่อเน่่องตลอดป ี   5,078,842 5,078,842      
                    

2 2.1 ร่วมใจลดอุบัติเหตุเทศบาลนครเชียงราย ครั้ง 1 1 150,000 150,000 อปท. ทน.เชียงราย   

  (ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555)   
 

      
 

    

  2.2 ขับขี่ปลอดาัยเปิดขฟใส่หมวก เทศบาล ครั้ง 1 1 50,000 50,000 
 

    

  นครเชียงราย(ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555)   
 

      
 

    
                    
3  3.1 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 
ครั้ง 1 1 24,750 24,750 อปท. ทต.แม่ยาว  อ.เม่อง ชร 

  

   3.2 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 

ครั้ง 1 1 22,700 22,700    
  

4 4.1 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 56,500 56,500 อปท. ทต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เม่อง ชร 

  ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555              
  4.2 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 36,700 36,700      
  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555              
   4.3 โครงการจัดระเบียบการจราจรในเขตพ่้นท่ีเทศบาล    ด าเนินการต่อเน่่องตลอดป ี                               73,950 73,950      
  ต าบลป่าอ้อดอนชัย               
5 5.1 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 56,500 56,500 อปท. ทต.สันทราย   อ.เม่อง ชร  

  ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555              
  5.2 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 36,700 36,700      
   ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555               

            

42 



 
                            แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2555 

  

 
แผนงานด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ รวม ที่มางบประมาณ หน่วยงาน หมายเหต ุ

    หน่วยนับ ปี 2555 รวม ปี 2555(บาท) งบประมาณ   รับผิดชอบ   
6 6.1 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 20,000 20,000 อปท. ทต.ครึ่ง  อ.เชียงของ   

  ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555               

  6.2 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 20,000 20,000      

  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555               

7 7.1 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 18,025 18,025 อปท. อบต.ตาดควัน  อ.เชียงของ  

  ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555               

  7.2 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 18,025 18,025      

  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555               

8 8.1 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 25,420 25,420 อปท. อบต.ริมโขง  อ.เชียงของ  

  ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555               

  7.2 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 25,540 25,540      

  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555               

9 9.1 โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วงวันหยุด  ครั้ง 1 1 23,340 23,340 อปท. อบต.เชียงเคี่ยน  อ.เทิง  

  ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจ าปี 2555 และ               

  9.2 โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาล ครั้ง 1 1 26,000 26,000      

  สงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๕๕               

  9.3 โครงการอบรมทบทวนให้ความรู้อาสาสมัครช่วยเหล่อ ครั้ง 1 1 10,000 10,000      

  เจ้าพนักงานจราจร               

  9.4 โครงการฝึกอบรมและร่วมรณรงค์สวมหมวก ครั้ง 1 1 10,000 10,000      

  นิราัย 100 เปอร์เซ็นต ์     ด าเนินการเฝา้ระวังต่อเน่่อง
ตลอดป ี
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                                                 แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2555 

  
 

แผนงานด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ รวม ที่มางบประมาณ หน่วยงาน หมายเหต ุ

    หน่วยนับ ปี 2555 รวม ปี 2555(บาท) งบประมาณ   รับผิดชอบ   
10 10.1 โครงการตั้งจุดบริการบริการประชาชนช่วง ครั้ง 1 1 15,000 15,000 อปท. ทต.บ้านปล้อง  อ.เทิง  

  เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2555              

  10.2จัดท าป้ายรณรงค์สวมหมวกนิราัยสร้างวินัย       ด าเนินการต่อเน่่องตลอดป ี  3,000 3,000      

  จราจร              

  10.3 โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ช่วงเทศกาล  ครั้ง 1 1 50,000 50,000      

  สงกรานต์              

  10.4 ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2555  

ครั้ง 1 1 15,000 15,000      

          

11  11.1 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 

ครั้ง 1 1 7,360 7,360 อปท. ทต.เวียงเทิง  อ.เทิง   

   11.2 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 

ครั้ง 1 1 9,200 9,200      

          

12 12.1 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 

ครั้ง 1 1 11,800 11,800 อปท. ทต.เวียงเทิง  อ.เทิง   

  12.2 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 

ครั้ง 1 1 8,200 8,200      

          

13 13.1 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 

ครั้ง 1 1 25,420 25,420 อปท. อบต.แม่ลอย  อ.เทิง 

  13.2 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 

ครั้ง 1 1 25,540 25,540      
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                                           แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2555 

  

 
แผนงานด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ รวม ที่มางบประมาณ หน่วยงาน หมายเหต ุ

    หน่วยนับ ปี 2555 รวม ปี 2555(บาท) งบประมาณ   รับผิดชอบ   

   13.3 โครงการฝึกอบรมขับข่ีปลอดาัย ครั้ง 1 1 10,000 10,000 อปท.     
  (ร่วมกับ สนง.ขนส่งสาขาเทิง ) 

      
    

                    

14 141 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 

ครั้ง 1 1 16,800 16,800 อปท. ทต.ศรีโพธ์ิเงิน  อ.ป่าแดด 
  

  14.2 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ด าเนินการต่อเน่่องตลอดป ี   62,700 62,700      
                    

15  15.1 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 

ครั้ง 1 1 42,560 42,560 อปท. ทต.ป่าแดด อ.ป่าแดด 

  15.2 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 

ครั้ง 1 1 42,560 42,560      

               

16  16.1 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 

ครั้ง 1 1 30,450 30,450 อปท. ทต.สันมะค่า อ.ป่าแดด 
  

  16.2 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 

ครั้ง 1 1 29,400 29,400      

  16.3 ปรับปรุงถนนทางเช่่อมระหวา่ง สายทาง 1 1 36,500 36,500      
   ต.สันมะค่า-ต.ศรีโพธ์ิเงิน           
               

17 17.1 หน่วยกู้ชีพกู้าัยเพ่่อรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ให้บริการช่วยเหล่อประชาชน 

หน่วย 1 1 - - อปท. อบต.โรงช้าง อ.ป่าแดด  

  17.2โครงการป้องกันาัยฝ่ายพลเรอ่นและบริการ
ช่วยเหล่อประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 

โครงการ 1 1 10,000 10,000      
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แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2555 

 
แผนงานด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ รวม ที่มางบประมาณ หน่วยงาน หมายเหต ุ

  หน่วยนับ ปี 2555 รวม ปี 2555(บาท) งบประมาณ  รับผิดชอบ  

18 18.1 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้ง 2 2 30,000 30,000 อปท. ทต.แม่สาย  อ.แม่สาย  

  ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ป ี2555           

  18.2 โครงการส่งเสริมศักยาาพความเข้มแข็ง  ครั้ง 1 1 80,000 80,000      

  อาสาสมัคร อปพร.               

  18.3 โครงการถนนสีขาว ขับข่ีปลอดาัย               

  (ให้ความรู้/อุปกรณส์ าหรบัทุกโรงเรียนในเขตฯ)   ด าเนินการต่อเน่่องในทุก
โรงเรียน 

  28,000 28,000      

  18.4 โครงการฝึกอบรมบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้ง 1 1 20,000 20,000      

  18.5 กิจกรรมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การจราจรแก่สา.แม่สาย ครั้ง 1 1 50,000 50,000      

  18.6 โครงการแม่สายปลอดาัยทกุเส้นทาง ครั้ง 2 2 30,000 30,000      

  (ทาสีตีเส้น ล้างท าความสะอาดถนน)           

  18.7 ติดตั้งอุปกรณ์อ านวยความสะดวก และสร้างความ จุด 5 5 92,500 92,500      

  ปลอดาัย/ตดิตั้งขฟกระพริบ           

  18.8 ปรับปรุงสายทางก่อสร้างถนน คสล. ม.10 สาย 1 1 92,000 92,000      

  18.9 ปรับปรุงสายทางก่อสร้างถนน คสล. ม.3 สาย 1 1 240,000 240,000      
                    

19 19.1 จัดกิจกรรมป้องกันและลดอบุัติเหตเุทศกาลของ
ต าบลอ าเาอ ในรอบป ี

    ด าเนินการเฝา้ระวังต่อเน่่องตลอดปี 
  

10,000 10,000 อปท. ทต.ม่วงยาย  อ.เวียงแก่น 

  19.2 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 10,400 10,400      

  ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555           

  19.3 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 5,600 5,600      

  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555               
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              แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2555 

 

 
แผนงานด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ รวม ที่มางบประมาณ หน่วยงาน หมายเหต ุ

  หน่วยนับ ปี 2555 รวม ปี 2555(บาท) งบประมาณ  รับผิดชอบ  

20  20.1 กิจกรรมอ านวยความสะดวกในการจราจรและรักษา  ครั้ง 2 2 3,000 3,000 อปท. อบต.ปอ  อ.เวียงแก่น   

  ความสงบเรียบร้อยในงานลอยกระทง/งานส้มโอ ประจ าป ี   
 

      
 

    

  20.2 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 42,000 42,000 
 

    
  ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555   

 
      

 
    

   20.3 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 3,600 3,600 
 

    

  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555   
 

      
 

    
                    

21  21.1 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 15,000 15,000 อปท. ทต.หล่ายงาว  อ.เวียงแก่น  
  ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555               
  21.2 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 12,600 12,600      
  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555               
                   

22 22.1 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 9,800 9,800 อปท. อบต.ท่าข้าม  อ.เวียงแก่น  
  ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555               
  22.2 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 11,200 11,200      
  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555               
  22.3 จัดท าติดตั้งป้ายเต่อนเที่ยวสงกรานต์ปลอดอุบัติเหต ุ ครั้ง 1 1 2,700 2,700      
                    

23  23.1 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 11,000 11,000 อปท. อบต.สันทราย  อ.แม่จัน  
  ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555               
  23.2 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 11,500 11,500      
  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555               
  23.3 การอบรมให้ความรูด้้านวินัยจราจรแกเ่ยาวชนให ้ รุ่น 1 1 20,000 20,000      
  ตระหนักถึงการมีวินัยจราจรและปฏิบัติตามกฎหมาย             
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แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2555 
 

 
แผนงานด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ รวม ที่มางบประมาณ หน่วยงาน หมายเหต ุ

  หน่วยนับ ปี 
2555 

รวม ปี 2555(บาท) งบประมาณ  รับผิดชอบ  

24 24.1 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 20,000 20,000 อปท. อบต.ท่าข้าวเปล่อก  อ.แม่จัน  

  ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555   
 

      
   24.2 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 20,000 20,000 
 

    

  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555   
 

      
 

    
                    

25 25.1 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 43,450 43,450 อปท. อบต.แม่ขร ่ อ.แม่จัน   

  ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555   
 

      
 

    

  25.2 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 43,450 43,450 
 

    

  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555   
 

      
 

    

                    

26 26.1 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 15,000 15,000 อปท. ทตป่าซาง  อ.แม่จัน   

  ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555   
 

      
 

    

  26.2 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 15,000 15,000 
 

    

  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555   
 

      
 

    

                    

27 27.1 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 36,000 36,000 อปท. อบต.เวียงชัย  อ.เวียงชัย   

  ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555   
 

      
 

    

  26.2 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 31,650 31,650 
 

    

  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555   
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                                        แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2555 
 

 
แผนงานด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ รวม ที่มางบประมาณ หน่วยงาน หมายเหต ุ

    หน่วยนับ ปี 2555 รวม ปี 2555(บาท) งบประมาณ   รับผิดชอบ   
28 28.1 โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วงวันหยุด  ครั้ง 1 1 30,500 30,500 อปท. อบต.เวียง  อ.เวียงป่าเป้า  

  ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจ าปี 2555 และ           

  28.2 โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาล ครั้ง 1 1 30,700 30,700     

  สงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๕๕           
               

29 29..1 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 20,100 20,100 อปท. อบต.แม่เจดีย ์ อ.เวียงป่าเป้า  

  ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555           

  29.2 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 18,700 18,700      

  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555           
               

30 30.1 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 25,000 25,000 อปท. ทต.ป่าง้ิว  อ.เวียงป่าเป้า  

  ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555           

  30.2 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 25,000 25,000      

  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555           
               

31 31.1 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 20,000 20,000 อปท. ทต.ยางฮอม  อ.ขุนตาล  

  ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555           

   31.2 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 20,000 20,000      

  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555           
               

32 32.1 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 25,000 25,000 อปท. อบต.ต้า   อ.ขุนตาล  

  ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555           

  32.2 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 25,000 25,000      

 

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555        
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             แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2555 

 
แผนงานด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ รวม ที่มางบประมาณ หน่วยงาน หมายเหต ุ

    หน่วยนับ ปี 2555 รวม ปี 2555(บาท) งบประมาณ   รับผิดชอบ   
33 33.1 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 11,800 11,800 อปท. ทต.ป่าตาล  อ.ขุนตาล  

  ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555           

   33.2 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 8,200 8,200      

  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555           

34 34.1 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 52,500 52,500 อปท. ทต.เวียงสรวย  อ.แม่สรวย  

  ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555          

  34.2 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 7,764 7,764      

  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555           

35 35.1 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้ง 2 2 40,000 40,000 อปท. ทต.เจดียห่ลวง  อ.แม่สรวย  

  ช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ปี 2555          

  35.2 จัดซ่้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนด้านการป้องกันอุบัติเหต ุ ชุด 10 10 37,600 37,600      

          - กรวยสะท้อนแสง  ป้ายสญัญาณขฟสามเหลี่ยม           

  35.3 โครงการฝึกอบรมการกู้ชีพกู้าัย รุ่น 1 1 70,000 70,000      

36  36.1 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 30,000 30,000 อปท. อบต.จอมหมอกแก้ว  อ.แม่ลาว 

  ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555          

  36.2 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  1 1 30,000 30,000      

  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555           

  36.3 โครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดาัยทาง หมู่บ้าน 10 10 64,000 64,000      

  ถนนจ านวน 10 หมู่บ้าน               

  36.4 โครงการต้นขม้มีชีวิตพิชิตาัยบนท้องถนน ด าเนินการต่อเน่่องตลอดป ี   4,000 4,000      
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แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2555 
 

 
แผนงานด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย 
งบประมาณ

(บาท) รวม 
ที่มา

งบประมาณ หน่วยงาน หมายเหต ุ

    หน่วยนับ ปี 2555 รวม ปี 2555 งบประมาณ   รับผิดชอบ   

37  - จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนน ครั้ง 1 1 10,000 10,000 อปท. อบต.เทอดขทย อ.แม่ฟ้าหลวง  
  ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ปี 2555   

 
      

 
    

38 38.1 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้ง 2 2 50,000 50,000 อปท. อบต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง  
  ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ปี 2555   

 
      

  
  

  38.2 ติดตั้งขฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ จุด 3 3 100,000 100,000 
 

    

  38.3 ซ่อมแซมรางระบายน้ า หมู่ที่ 6 จุด  -  - 54,000 54,000 
 

    

  38.4 ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 10 สาย 1 1 47,000 47,000 
 

    

  38.5 ซ่อมแซมฝารางระบายน้ า หมู่ที่ 12 จุด 
 

  86,000 86,000 
 

    

  38.6 ซ่อมแซมคอสะพาน หมู่ที่ 1 จุด 1 1 100,000 100,000 
 

    

  38.7 ซ่อมแซมขหล่ทาง  หมู่ที่ 19 สาย 1 1 97,200 97,200 
 

    
                    

39 39.1 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 30,000 30,000 อปท. อบต.ป่าซาง  อ.เวียงเชียงรุ้ง  

  ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ปี 2555               

  39.2 โครงการเสริมสร้างวินัยเพ่่อความปลอดาัยบนถนน ครั้ง 1 1 20,000 20,000      

  39.3 โครงการกู้ชีพกู้าัยฉุกเฉิน  ด าเนินการต่อเน่่องตลอดป ี   100,000 100,000      
                    

40 40.1 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 43,450 43,450 อปท. อบต.ทุ่งก่อ  อ.เวียงเชียงรุ้ง  
  ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555               
  40.2 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 43,450 43,450      
  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555               
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แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2555 
 

 
แผนงานด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย 
งบประมาณ

(บาท) รวม 
ที่มา

งบประมาณ หน่วยงาน หมายเหต ุ

    หน่วยนับ ปี 2555 รวม ปี 2555 งบประมาณ   รับผิดชอบ   
41 41.1 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 8,400 8,400 อปท. อบต.โชคชัย  อ.ดอยหลวง  
  ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555           
  41.2 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้ง 1 1 9,200 9,200      
  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555           
  41.3 โครงการทาสีเส้นทางม้าลาย ครั้ง 1 1 3,000 3,000      
  41.4 โครงการติดตั้งป้ายเต่อนการจราจรบนท้องถนนใน  ครั้ง 1 1 3,000 3,000      
  ถนนทุกสาย           
  41.5 โครงการการจัดการจราจรหน้าโรงเรยีน ด าเนินการต่อเน่่องตลอดป ี  - -      
  41.6 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจราจรให้กับ ครั้ง 1 1 20,000 20,000      
   อปพร.อบต.โชคชัย           
                    
  งบประมาณรวมของแผนงาน       8,715,496 8,715,496       
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ค าสั่งจังหวัดเชียงราย 
ที่  ๘๒๖ /๒๕๕๔ 

เร่่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและจัดตั้งศูนย์อ านวยการความปลอดาัยทางถนนจังหวัดเชียงราย 
------------------------------------------------------ 

 
  โดยที่สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มเพ่ิมความรุนแรงก่อให้เกิดความสูญเสีย
แก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน และมีผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมทั้งเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศอย่างมีนัยส าคัญ  

  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.๒๕๕๔ ประกาศ 
ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๑ บททั่วขป ข้อ ๖ ให้มีการด าเนินการตามระเบียบนี้ เป็น ๓ ระดับ 
ค่อ ระดับนโยบาย ให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
แห่งชาติ ระดับอ านวยการ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์อ านวยการความปลอดาัยทางถนน ศูนย์อ านวย 
การความปลอดาัยทางถนนจังหวัด และศูนย์อ านวยการความปลอดาัยทางถนนกรุงเทพมหานคร ระดับ
ปฏิบัติการ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดาัยทางถนนอ าเาอ ศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดาัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดาัยทางถนนเขต 

  เพ่่อให้การจัดตั้งศูนย์อ านวยการความปลอดาัยทางถนนจังหวัดเชียงราย เรียกโดยย่อว่า                    
“ศปถ.จังหวัดเชียงราย” มีองค์ประกอบคณะกรรมการและอ านาจหน้าที่สอดคล้องตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเห็นควรยกเลิกค าสั่งจังหวัดเชียงราย 
ที่ ๓๐๒๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และให้ใช้ค าสั่งฉบับนี้ทดแทน โดยให้มีองค์ประกอบ
คณะกรรมการ ศปถ.จังหวัดเชียงราย และอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  

  ๑. คณะกรรมการ ศปถ.จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 

   ๑.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  ประธานกรรมการ/ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการ 
                                                                          ความปลอดาัยทางถนนจังหวัดเชียงราย 
   ๑.๒ ผู้บังคับการต ารวจาูธรจงัหวัดเชียงราย  รองประธานกรรมการ/รองผู้อ านวยการ 

                                                     ศูนย์อ านวยการความปลอดาัยทางถนนจังหวัด     
                                                     เชียงราย คนที่ ๑ 

       ๑.๓ ปลัดจังหวัดเชียงราย   รองประธานกรรมการ/รองผู้อ านวยการ                              
                                                     ศูนย์อ านวยการความปลอดาัยทางถนนจังหวัด  
                                                     เชียงราย คนที่ ๒                          

   ๑.๔ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  รองประธานกรรมการ/รองผู้อ านวยการ 
                                                     ศูนย์อ านวยการความปลอดาัยทางถนนจังหวัด 
                                                     เชียงราย คนที่ ๓ 
 
        / ๑.๕ รศ.ล าดวน  .... 
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   ๑.๕ รศ.ล าดวน  ศรีศักดา     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
         าาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   ๑.๖ นางงามนิตย์  ราชกิจ     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
         คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขาาพ  มหาวิทยาลัยเชียงราย 
                               ๑.๗ พล.ต.ต.รักชาติ   ราชกิจ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
         ประธานเคร่อข่ายลดอุบัติเหตุาาคประชาสังคมจังหวัดเชียงราย 
   ๑.๘ นายสมัย  รัตนจันทร ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
         ประธานคณะท างานเคร่อข่ายสมัชชาสุขาาพล้านนา 
   ๑.๙ นายวรสฤษฎิ์   ปิงเม่อง     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
         รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชาัฎเชียงราย                
   ๑.๑๐ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย         กรรมการ 
   ๑.๑๑ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ ๒   กรรมการ 
   ๑.๑๒ อัยการจังหวัดเชียงราย                      กรรมการ                                                                                      
       ๑.๑๓ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย   กรรมการ 
        ๑.๑๔ หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงราย    กรรมการ 
                  ๑.๑๕ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง    กรรมการ 
   ๑.๑๖ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชาัฎเชียงราย   กรรมการ 
   ๑.๑๗ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  กรรมการ 
                                        เขตพ้่นที่เชียงราย 
   ๑.๑๘ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงราย    กรรมการ 
   ๑.๑๙ นายอ าเาอทุกแห่ง      กรรมการ 
   ๑.๒๐ ทีมพ่ีเลี้ยง สอจร.าาคเหน่อ     กรรมการ 
           (นางสาวสริยา  ทวีกุล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ) 
   ๑.๒๑ ขนส่งจังหวัดเชียงราย     กรรมการ 
   ๑.๒๒ ผู้อ านวยการแขวงการทางเชียงรายที่ ๑   กรรมการ 
   ๑.๒๓ ผู้อ านวยการแขวงการทางเชียงรายที่ ๒   กรรมการ 
   ๑.๒๔ ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย   กรรมการ 
   ๑.๒๕ ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาัย        กรรมการ 
                                        เขต ๑๕ เชียงราย 
   ๑.๒๖ คลังจังหวัดเชียงราย     กรรมการ 
   ๑.๒๗ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย     กรรมการ 
   ๑.๒๘ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย    กรรมการ 
   ๑.๒๙ ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศขทย   กรรมการ 
           ส านักงานเชียงราย 
   ๑.๓๐ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย    กรรมการ 
   ๑.๓๑ พลังงานจังหวัดเชียงราย     กรรมการ 
   ๑.๓๒ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย     กรรมการ 
   ๑.๓๓ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย     กรรมการ 

/ ๑.๓๔ ท้องถิ่น ... 
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   ๑.๓๔ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย        กรรมการ 
   ๑.๓๕ ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาฝีม่อแรงงานจังหวัดเชียงราย     กรรมการ 

๑.๓๖ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย   กรรมการ 
๑.๓๗ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์     กรรมการ 
        (ศูนย์นเรนทรเชียงราย) 
๑.๓๘ สารวัตรสถานีต ารวจทางหลวง ๕         กรรมการ  
         กองก ากับการ ๕ (พะเยา) 
๑.๓๙ สารวัตรสถานีต ารวจท่องเที่ยวเชียงราย        กรรมการ 
๑.๔๐ ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย      กรรมการ 
๑.๔๑ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย    กรรมการ 
๑.๔๒ ประธานคณะกรรมการสถาบันอาชีวศึกษาเชียงราย     กรรมการ 
๑.๔๓ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้่นที่การศึกษาประถมศึกษา   กรรมการ 
         เชียงรายเขต ๑   
๑.๔๔ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้่นที่การศึกษาประถมศึกษา    กรรมการ 
         เชียงรายเขต ๒   
๑.๔๕ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้่นที่การศึกษาประถมศึกษา    กรรมการ 
         เชียงรายเขต ๓   
๑.๔๖ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้่นที่การศึกษาประถมศึกษา    กรรมการ 
         เชียงรายเขต ๔ 
๑.๔๗ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้่นที่การศึกษามัธยมศึกษา     กรรมการ 
         เขต ๓๖   
๑.๔๘ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ     กรรมการ            

                                และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย 
   ๑.๔๙ ผู้จัดการการประปาส่วนาูมิาาคสาขาเชียงราย     กรรมการ 
   ๑.๕๐ ผู้จัดการการขฟฟ้าส่วนาูมิาาคจังหวัดเชียงราย     กรรมการ 
   ๑.๕๑ ประกันสังคมจังหวัดเชียงราย       กรรมการ 
   ๑.๕๒ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม   กรรมการ                                         
                                        การประกอบธุรกิจประกันาัยจังหวัดเชียงราย 
   ๑.๕๓ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย       กรรมการ 
   ๑.๕๔ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านดู่        กรรมการ 
   ๑.๕๕ นายกเทศมนตรีต าบลนางแล       กรรมการ 
   ๑.๕๖ นายกเทศมนตรีต าบลแม่ยาว       กรรมการ 
   ๑.๕๗ นายกเทศมนตรีต าบลเม่องพาน       กรรมการ 

๑.๕๘ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสาย      กรรมการ 
   ๑.๕๙ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัก      กรรมการ 
   ๑.๖๐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสุด      กรรมการ 
   ๑.๖๑ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง      กรรมการ 
   ๑.๖๒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย อ.เม่อง ชร.     กรรมการ 

        / ๑.๖๓ ผู้อ านวยการ.. 
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   ๑.๖๓ ผู้อ านวยการ/หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานี     กรรมการ          
                                        ในพ้่นที่จังหวัดเชียงราย (๙  สถานีหลัก) 

๑.๖๔ นายกสมาคมส่่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์     กรรมการ 
                                        จังหวัดเชียงราย 
                               ๑.๖๕ ประธานชมรมเคร่อข่ายวิทยุชุมชนจังหวัดเชียงราย     กรรมการ 

๑.๖๖ ผู้จัดการสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน       กรรมการ 
๑.๖๗ ประธานองค์กรเคร่อข่ายงดเหล้าจังหวัดเชียงราย     กรรมการ  
๑.๖๘ ประธานหอการค้าเชียงราย        กรรมการ 
๑.๖๙ ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบาัยจากรถจ ากัด     กรรมการ        

                                        (สาขาเชียงราย)  
             ๑.๗๐ นายกสมาคมหมออนามัยเคร่อข่ายจังหวัดเชียงราย     กรรมการ 

๑.๗๑ ประธานมูลนิธิเคร่อข่าย “เหย่่อ..เมาแล้วขับ”      กรรมการ 
                                        จังหวัดเชียงราย    

๑.๗๒ ประธานกรรมการรถรับ-ส่งนักเรียนจังหวัดเชียงราย     กรรมการ
 ๑.๗๓ ประธานคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.        กรรมการ         
          จังหวัดเชียงราย     

๑.๗๔ ประธานมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย     กรรมการ 
๑.๗๕ ประธานชมรมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณาัย     กรรมการ 
๑.๗๖ ประธานมูลนิธิสยามรวมใจ(ปู่อินทร์)เชียงราย      กรรมการ 
๑.๗๗ ประธานมูลนิธิจอมจันทร์          กรรมการ 
๑.๗๘ ประธานสมาคมแสงธรรมสาธารณกุศลสงเคราะห์     กรรมการ 
๑.๗๙ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาัย          กรรมการและเลขานุการ              

                                        จังหวัดเชียงราย                                                  
๑.๘๐ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ               ผู้ชว่ยเลขานุการ 

                                        สนง.ป้องกนัฯ จังหวัดเชียงราย 
   ๑.๘๑ สารวัตรฝ่ายอ านวยการงานยุทธศาสตร์     ผู้ช่วยเลขานุการ   
            ต ารวจาธูรจังหวัดเชียงราย 
 

         ๒. ให้คณะกรรมการ ศปถ.จังหวัดเชียงราย มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังนี้  
        ๒.๑ จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณในการป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนนให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณาัยแห่งชาติ แผนแม่บทความ
ปลอดาัยทางถนน แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

๒.๒ ด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตจังหวัด 
๒.๓ อ านวยการ ประสานการปฏิบัติ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติ

การ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ 
๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในเขตจังหวัด 
๒.๕ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด 
๒.๖ จัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดาัยทางถนน 

       / ๒.๗ เผยแพร่.... 
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๒.๗ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์การด าเนินงานต่อสาธารณะ 
๒.๘ รายงานผลการด าเนินงานและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการศูนย์อ านวยการ

ความปลอดาัยทางถนน เพ่่อพิจาณาก าหนดแนวทางหร่อมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติ เหตุทาง
ถนนในระดับจังหวัด 

๒.๙ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหร่อคณะท างาน เพ่่อปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ 
๒.๑๐ ปฏิบัติงานอ่่นตามที่คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนแห่งชาติ (นปถ.) หร่อคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดาัยทางถนน (ศปถ.) มอบหมาย 
 
  ๓. ให้จัดตั้งศูนย์อ านวยการความปลอดาัยทางถนนจังหวัดเชียงราย ณ ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณาัยจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ๗๕๐ ปี ถนนแม่ฟ้าหลวง ต าบลริมกก อ าเาอ
เม่องเชียงราย โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๓๑๗-๗๓๑๘-๒๓  ท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ 
ศูนย์อ านวยการความปลอดาัยทางถนนจังหวัดเชียงราย รับผิดชอบในงานเลขานุการและงานธุรการของ
คณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดาัยทางถนนจังหวัดเชียงราย และประสานงานกับหน่วยงานาาครัฐ 
เอกชน และมูลนิธิที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะกรรมการ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ อ่่นตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 
  

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นขปจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 
  
           สั่ง  ณ  วันที่  ๒๙  เด่อนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ตารางสถิติเปรียบเทียบผู้บาดเจ็บ / เสียชีวิต (ปีงบประมาณ) 
 

 
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ประจ าเดือน เสียชีวิต เสียชีวิต เสียชีวิต เสียชีวิต 

  (คน) (คน) (คน) (คน) 

ตุลาคม 10 21 23 17 

พฤศจิกายน 21 18 23 18 

ธันวาคม 26 35 33 19 

มกราคม 29 33 16 19 

กุมาาพันธ์ 16 33 31 19 

มีนาคม 30 17 19 25 

เมษายน 19 24 24 27 

พฤษาาคม 21 15 15   

มิถุนายน 23 15 9   

กรกฎาคม 13 17 18   

สิงหาคม 14 13 10   

กันยายน 16 15 13   

รวม  238 256 234 144 

   ข้อมูล  ต ารวจาูธรจังหวัดเชียงราย 
    

 
 

 

 



 

สรุปรายงานการเกิดอุบัติเหตุ/บาดเจ็บ/เสียชีวิต 
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 จังหวัดเชียงราย 

ระหว่างวันที่  11 -17 เมษายน 2555   

ล าดับ 
อ าเาอ 

11-เม.ย.-55 12-เม.ย.-55 13-เม.ย.-55 14-เม.ย.-55 15-เม.ย.-55 16-เม.ย.-55 17-เม.ย.-55 รวม 

ที ่ คร้ัง เจ็บ ตาย คร้ัง เจ็บ ตาย คร้ัง เจ็บ ตาย คร้ัง เจ็บ ตาย คร้ัง เจ็บ ตาย คร้ัง เจ็บ ตาย คร้ัง เจ็บ ตาย คร้ัง เจ็บ ตาย 

1 เม่องเชียงราย 6 8 0 7 7 2 10 11 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 26 29 2 

2 เวียงชัย 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 

3 เชียงของ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 0 3 4 0 

4 เทิง 2 2 0 4 3 1 1 1 0 4 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 12 11 1 

5 พาน 0 0 0 0 0 0 4 4 0 3 2 1 1 1 0 2 1 1 4 4 0 14 12 2 

6 ป่าแดด 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 

7 แม่จัน 4 4 0 3 3 0 3 3 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 1 1 16 15 1 

8 เชียงแสน 0 0 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 

9 แม่สาย 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 4 4 0 

10 แม่สรวย 1 1 0 4 4 0 2 2 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0 

11 เวียงป่าเป้า 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 6 6 0 

12 พญาเม็งราย 0 0 0 0 0 0 2 2 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 

13 เวียงแก่น 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 

14 ขุนตาล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 

15 แม่ฟ้าหลวง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 

16 แม่ลาว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 

17 เวียงเชียงรุ้ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 1 1 1 0 0 0 5 5 1 

18 ดอยหลวง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 19 21 0 21 20 3 27 27 1 27 26 1 12 12 0 10 11 2 9 7 2 125 124 9 



ตารางเปรียบเทียบการเกิดอุบัติเหตุ  บาดเจ็บ/เสียชีวิตในช่วงเทศกาลส าคัญ  ดังนี้ 

    

           ปญจจัย/พฤติกรรมเสี่ยง 

ปี 2549 (10 วัน) ปี 2550 ( 7 วัน) ปี 2551  ( 7  วัน) ปี 2552  ( 7  วัน) ปี 2553 (7 วัน) ปี 2554 (7 วัน) ปี 2555 (7 วัน) 

ปีใหม่ สงกรานต์ ปีใหม่ สงกรานต์ ปีใหม่ สงกรานต์ ปีใหม่ สงกรานต์ ปีใหม่ สงกรานต์ ปีใหม่ สงกรานต์ ปีใหม่ สงกรานต์ 

1.  ผู้เสียชีวิต 9 11 17 8 6 7 21 6 12 15 7 5 14 9 

2.  ผู้บาดเจ็บ(Admit) 77 228 151 167 169 183 118 164 98 119 130 120 121 124 

3.  จ านวนครั้งการเกิด 58 222 132 160 159 176 118 145 92 127 122 114 115 125 

4.  พฤติกรรมเสี่ยง(ร้อยละ/จ านวนครั้ง)               

     - เมาสุรา/ขับประมาท  (ร้อยละ) 34.44 63.38 54.87 62.87 67.51 66.48 58.47 63.45 43.48 58.26 55.73 64.04 60.00  

     - ขับรถเร็วเกินก าหนด(ร้อยละ) 25.55 - - 16.17 17.83 14.77 20.34 16.55 16.31 18.11 17.21 7.89 12.17  

    - มอเตอร์ขซค์ขม่ปลอดาัย(ร้อยละ)           19.67 14.04 10.43  

5.  ยานพาหนะ(ร้อยละ/จ านวนครั้ง)               

     -  รถจักรยานยนต์(ร้อยละ) 84.29 88.73 78.45 75 86 81.25 72.5 78.62 83.7 77.95 88.52 77.19 80.86  

     - รถเก๋ง รถปิคอัพ (ร้อยละ)     14 13.07 17.5 11.72 13.05 20.47 9.01 15.78 7.82  

6. ช่วงอายุผู้บาดเจ็บ/ เสียชีวิต (ร้อยละ/จ านวนครั้ง)              

        0  -  19  ป ี     28.90 27.27 30.22 32.35 42.4 28.34 29.93 21.05 28.15  

        20  - 29  ปี     25.43 25.00 17.66 26.47 20.66 24.40 27.74 22.81 22.22  

        30 -  39  ปี     33.53 36.93 30.94 25.88 21.73 14.17 13.93 20.18 14.07  

        40 - 49  ปี         17.39 14.96 16.39 21.05 14.07  

        50  ปีขึ้นขป     12.14 12.50 19.42 15.3 17.39 23.62 17.21 24.56 20.74  

6.  ช่วงเวลาการเกิด (ร้อยละ/จ านวนครั้ง)               

     12.00- 20.00  น.  56.90 54.92 59.29 50.00 57.96 40.34 28.6 64.82 48.92 62.20 45.0 8 69.3 54.78  

     20.01- 24.00  น.  20.69 189.30 - 25 14.65 17.61 17.99 14.48 10.89 17.32 19.67 13.16 11.30  

     08.01 – 12.00 น.    14.47 19.11 17.05 12.23 12.41 16.31 12.59 15.57 11.40 11.30  

7.  ประเาทถนน  (ร้อยละ/จ านวนครั้ง))               

  -  กรมทางหลวง 50 31.45 90 38.82 38.85 28.98 39.83 24.14 41.31 25.98 36.06 25.44 29.56  

  - กรมทางหลวงชนบท    21.05 14.07 18.18 29.66 28.28 25 15.74 20.45 37.72 18.26  

 -  เทศบาล/อบต. / ในหมู่บ้าน/อ่่นๆ 37.97 48.82 51.33 25 40.76 31.82 23.73 30.34 30.44 37.00 26.23 36.84 52.17  



 
 

 

 

หนว่ยงาน จดุเสีย่ง จดุอนัตราย ลกัษณะจดุเสีย่ง แนวทางแก้ไข 
สา.  เม่องเชียงราย 1.จุดกลับรถบา้นป่าแฝก ทางหลวงหมายเลข 1 

ต.นางแล อ.เม่อง กม.ที ่838-839 
1.มีทางแยกออกมาจาก ม.ราชาฏัเชียงราย ประตู                                    
2 มีรถจ านวนมากมักจะขม่ระมัดระวังรถที่ว่ิงมาจากทางตรง            
3.รถที่แล่นขปทาง อ.แม่จัน ใช้ความเร็วสูงขม่มีการชะลอ                        
4.เป็นที่กลับรถที่แล่นมาจากแยกบ้านเด่น 

1.ติดตั้งสญัญาณขฟกระพริบเต่อน                                         
2.ตีเส้นชะลอความเร็วของรถที่จะแล่นขป อ.แม่จัน            3.เสนอ
ปิดจุดกลับรถหากขม่มผีลกระทบตอ่ประชาชน 

2.จุดกลับรถร้านาขูทขก่ยา่ง ทางหลวงหมายเลข 
1 ต.บ้านดู ่อ.เม่อง                     กม.ที่ 837-
838 

1. เป็นย่านชุมชนและมสีถานศึกษา ม.ราชาัฏเชียงราย ประกอบกับอยู่
ใกล้แยกสัญญาณ ขฟจราจรของแยก ม.ราชาัฏ ชร.                      
2. รถที่แล่นขปทาง อ.แม่จัน ใช้ความเร็วสูงขมม่ีการชะลอ                       
3. เป็นที่กลับรถที่แล่นมาจากตลาดบ้านดู ่

1.ติดตั้งสญัญาณขฟกระพริบเต่อน                                  2.ตี
เส้นชะลอความเร็วของรถที่จะแลน่ขป อ.แม่จัน               3.เสนอ
ปิดจุดกลับรถหากขม่มผีลกระทบตอ่ประชาชน 

3. จุดกลับรถหน้าโรงเรียนบ้านดู่ ทางหลวง
หมายเลข 1 ต.บ้านดู ่อ.เม่อง กม.ที่ 835-836 

1. เป็นท่ีกลับรถของตลาดบ้านดู่และโรงเรียน ผู้คนพลุกพล่าน มักใช้
เป็นที่กลับรถตลอดเวลา                                                                      
2. รถทางตรงทั้งขาข้ึน-ล่องใช้ความเร็วสูง ขม่ชะลอความเร็ว                      
3. ใกล้แยกเข้าท่าอากาศยานเชียงราย 

1. ติดตั้งสัญญาณขฟกระพริบเต่อน                                     2. 
ตีเส้นชะลอความเร็วของรถ และเพิ่มพ้่นท่ีกลับรถ              3. 
เสนอปิดจดุกลับรถหากขม่มผีลกระทบต่อประชาชน 

4.จุดกลับรถพระธาตจุอมสัก ทางหลวงหมายเลข 
1 ต.บ้านดู่ อ.เม่อง                       กม.ที่ 833-
834 

1. เป็นทางแยกเข้าพระธาตุ บริเวณดังกล่าวเป็นที่ชุมชน มีประชาชน
ผู้ใช้รถเข้าออกตลอดเวลา                                                     
2. เป็นที่กลับรถที่มาจากห้างแม็คโคร                                                   
3. รถทางตรงที่จะมุ่งขป อ.แม่จัน ใช้ความเร็วสูงขม่มีการชะลอความเร็ว 

1.ติดตั้งสญัญาณขฟกระพริบเต่อน                                              
2.ตีเส้นชะลอความเร็วของรถที่จะแล่นขป อ.แม่จัน                                   
3.เสนอปิดจดุกลับรถหากขม่มีผลกระทบต่อประชาชน 

5.สามแยกร่องเผียว ต.ดอยลาน อ.เม่อง ทาง
หลวงหมายเลข 1020 เขต แขวงการทาง
เชียงราย 2 

เป็นทางโค้ง พ่้นผิวการจารจรแคบ มีจ านวนยานพาหนะสัญจรขปมา
จ านวนมาก และมีชุมชนอาศัยอยูห่นาแน่น 

1.ติดตังสญัญาณขฟส่องสว่าง และสัญญาณขฟกระพริบ                     
2.จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้่นท่ี ชุมชน                              
3.ขยายพ่้นผิวการจราจรให้กว้างขึ้น 



        

 

หนว่ยงาน จดุเสีย่ง จดุอนัตราย ลกัษณะจดุเสีย่ง แนวทางแก้ไข 

สภ.เมืองเชียงราย 

       (ตอ่) 

6.โค้งบ้านโป่งเกลอืใต้ ม.18 ต.ดอยลาน  กม.ที่ 28-29 ทางหลวง

หมายเลข 1020 เขต 

- เป็นทางโค้ง พืน้ผิวการจารจรแคบ มีจ านวน

ยานพาหนะสญัจรไปมาจ านวนมาก  และมีชมุชน

อาศยัอยูห่นาแนน่ 

1.ติดตัง้สญัญาณไฟสอ่งสวา่ง และสญัญาณไฟกระพริบ                        

2.จดัอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพืน้ท่ี ชมุชน                                           

3.ขยายพืน้ผิวการจราจรให้กว้างขึน้ 

สภ.แมย่าว 1.ทางเข้าหมูบ้่านดงเจริญ หมู ่17 ต.แมอ่.เมือง                                        

2.บริเวณทางแยกบ้านทรายมลู หมู ่8 ต.แมย่าว อ.เมือง                                    

3.สามแยกบ้านริมกก หมู ่4 ต.แมย่าว อ.เมือง                                                            

4.ทางเข้าหมูบ้่านรวมมิตร หมู ่2 ต.แมย่าว อ.เมือง                                            

5.สามแยกหนว่ยบริการต าบลดอยฮาง หมู ่3 ต.ดอยฮาง  อ.เมือง                                                                                     

6.หน้าตลาดบ้านดอยฮาง หมู ่3 ต.ดอยฮาง อ.เมือง 

  

สภ. พญา - เม็ง

ราย 

ถนนสายบ้านต้า – หวัดอย ระหวา่งกม.ที่ 33 – 35  บ้านทุง่เจ้า

(สะพานร่องเบีย้) ม.15,ต.แมเ่ปา 

ถนนเป็นสีแ่ยก มีสญัญาณไฟจราจรสเีหลอืงอ าพนั

เตือนและมีป้าย ”หยดุ” 

เห็นควรตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรให้เป็นรูปธรรมหรือติด                        

แผน่ป้ายประชาสมัพนัธ์ในช่วงเทศกาลตา่งๆ 

ถนนสายบ้านต้า – หวัดอย ระหวา่งกม.ที่ 35-39  บ้านทุง่เจ้า

(สะพานร่องเบีย้) ม.15,ต.แมเ่ปา 

ถนนมีลกัษณะเป็นทางโค้ง ไมม่สีญัญาณไฟ

จราจรเตือนก่อนถึงสะพานหรือทางโค้ง 

ติดตัง้สญัญาณไฟจราจรเตือนกอ่นถึงสะพานหรือทางโค้ง 

สภ.เกาะช้าง 1.เส้นทางหลวงหมายเลข 1290 (บ้านป่ายาง อ.แมส่าย อ.เชียงแสน) 

กม.ที่ 7-8 บ.สนัถนนเหนือ ม.1 ต.ศรีเมืองชมุ อ.แมส่าย จ.เชียงราย 

(บริเวณหน้าทา่ข้าวเอีย้วเจริญ) 

ลกัษณะเป็นทางโค้ง แคบ และมต้ีนไม้อยูต่ลอด

สองข้างทาง ท าให้ไมส่ามารถมองเห็นรถทีว่ิ่งสวน

ทางมาได้ 

- ขณะนีม้ีหนว่ยงานของกรมทาง ก าลงัด าเนินการปรับปรุง 

ซอ่มแซมเส้นทางสายดงักลา่ว และ สภ.เกาะช้างได้ท าหนงัสอื

ประสานขอความร่วมมือในการตดิตัง้สญัญาณ ป้ายเตือน 

เรียบร้อยแล้ว 



 

 
 
 

หนว่ยงาน                                จดุเสีย่ง จดุอนัตราย                                ลกัษณะจดุเสีย่ง                                     แนวทางแก้ไข 

สภ.เกาะช้าง 

(ตอ่) 

2.เส้นทางหลวงหมายเลข 1290 (บ้านป่ายาง อ.แมส่าย-

อ.เชียงแสน) กม.ที่ 12-13 บ.สนัธาต ุม.5 ต.ศรีเมืองชมุ 

อ.แมส่าย จ.เชียงราย (ในหมูบ้่าน) 

ลกัษณะเป็นทางโค้ง และแคบ ผิวถนนไมเ่รียบ - ขณะนีม้ีหนว่ยงานของกรมทาง ก าลงัด าเนินการปรับปรุงซอ่มแซมเส้นทาง

สายดงักลา่ว และ สภ.เกาะช้าง ได้ท าหนงัสอีประสนขอความร่วมมือในการ

ติดตัง้สญัญาณ ป้ายเตือน เรียบร้อยแล้ว 

สภ. แมจ่นั 1.ถนนพหลโยธิน แมจ่นั-เชียงราย บริเวณโค้งประปา                

แมจ่นั หมูท่ี่ 5 ต.แมจ่นั อ.แมจ่นั 

 - ให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ติดราวเหลก็กัน้สะท้อนแสงหรือ ฝ่ังหมดุสะท้องแสง

พืน้ถนนเพื่อให้เป็นเดน่ชดัในตอนกลางคืน 

2.แยกแมจ่นั-เชียงแสน(แยกแม็คโคร) บริเวณถนนแม่

จนั-เชียงแสน ทางหลวง หมายเลข 1016 มา บรรจบกบั

ถนนพหลโยธิน เชียงราย-แมส่าย ทางหลวงหมายเลข 1 

มีแตเ่คร่ืองหมายให้ทาง -ให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ติดตัง้สญัญาณไฟกระพริบสแีดง เตือนให้เห็นเดน่ชดั 

3.จดุกลบัรถถนนพหลโยธิน แมจ่นั – แมส่าย กม.ที่ 863-

864 บ.เหมืองกลาง ม.1 ต.ศรีค า้ อ.แมจ่นั 

- เป็นจดุกลบัรถที่ไมม่ีที่พกัรถ ท าให้เกิดอบุตัิเหตบุอ่ย -ให้แก้ไข โดยให้ปิดจดุกลบัรถถาวร หรือท าที่พกัรถ 

สภ. เทิง 1. โค้งเชียงเคี่ยน ถนนทางหลวง 1020 กม. 42-43 

เส้นทางจาก อ.เทงิ ไป อ.เมืองเชียงราย บ้านเชียงเคีย่น 

ม. 2 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จว.เชียงราย 

มี 2 ช่องทางจราจร รถสามารถวิง่สวนทางกนัได้ เป็น

ทางโค้งหกัศอกแคบ อยูก่ลางหบุเขา และก่อนทีจ่ะถึง

จดุเสีย่งจดุนีจ้ะมีทางโค้งลกัษณะเดียวกนัอยูห่ลาย

แหง่ 

1.ติดตัง้สญัญาณไฟกระพริบเตือนผู้ขบัขี่ให้ใช้ความระมดัระวงัเป็นพิเศษ                                                                             

2.ติดตัง้ RUMDLE STRIP (แถบเสีย่งลดความเร็ว) บนพืน้ทางตรงจดุโค้งเพื่อ

เตือนผู้ขบัขี่ให้ลดความเร็ว                                       3.ติดตัง้ป้ายเตือนทาง

โค้งอนัตรายเกิดอบุตัิเหตบุอ่ยครัง้(SHARP CURVE) 



 
                                                                                                                                            

 

หนว่ยงาน จดุเสีย่ง จดุอนัตราย ลกัษณะจดุเสีย่ง แนวทางแก้ไข 

สภ. เทิง 

      (ตอ่) 

2.ทางโค้งหงาว ถนนทางหลวง 1021 กม.92-93 เส้นทางจาก 

อ.เทิง ไป อ.ภซูาง จ.พะเยา ตัง้อยูใ่นเขตพืน้ท่ีบ้านศาลาวาส 

ม.4 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 

มี 2 ช่องทางจราจร รถสามารถวิง่สวนทางกนัได้เป็นถนนแคบ 

มีลกัษณะเป็นทางโค้งหกัศอกซึง่เป็นทางโทแยกทางเอกเยือ้ง

กนัเร่ิมซ้าย (ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางขวา) ตดักบัถนน

เส้นทางสายรอง จ านวน 2 แหง่ 

1.ติดตัง้ป้ายแจ้งเตือนทางแยกข้างหน้า                                                  

2.ติดตัง้ป้ายเตือนทางโค้งอนัตรายเกิดอบุตัิเหตบุอ่ยครัง้

(SHAPR CURVE)                                                                                   

3.ติดตัง้ RUMBLE STRIP (แถบเสยีงลดความเร็ว) บนพืน้

ทางตรงจดุโค้งเพื่อเตือนผู้ขบัขีใ่ห้ลดความเร็ว                                 

4.ขยายไหลท่าง 

สภ. ป่าแดด 1.บริเวณจดุสามแยกแมพ่งุ ถนนทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข 

1126 ถนน สายป่าแดด-ป่าแงะ มี 2 ช่องทางจราจร ตัง้อยูใ่น

พืน้ท่ีของบ้านเวียงเดิม ม.11 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 

1. เป็นทางโค้งตดัแยกเข้าบ้านแมพ่งุ ไมม่ีสญัญาณไฟวาบๆ 

ในช่วงเวลากลางคืนไมม่ีแสงสวา่งเพียงพอ                             

2.ผิวถนนขรุขระ 

ติดตัง้สญัญาณไฟกระพริบ 

2.บริเวณจดุทางโค้งบ้านโรงช้าง ถนนทางหลวงแผน่ดิน 

หมายเลข 1202 สายป่าแดด-พะเยา มี 2 ช่องทางจราจร 

เป็นทางโค้งหกัศอกและทางแยก ถนนแคบโดยทางโค้งจดุนี ้

ตัง้อยูบ้่านศรีบงัวนั ม.8 ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด ตดักบัทางแยก

เข้าถนนบ้านทุง่ธนาลยั หมู่. 9 ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด 

ติดตัง้สญัญาณไฟกระพริบ 

3.บริเวณจดุทางโค้งตู้ยามป่าแงะ ถนนทางหลวงแผน่ดิน 

หมายเลข 1126 สายป่าแดด-เชียงเคีย่น มี 4 ช่องทางจราจร 

บ.ป่าแงะ ม.1  ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด ตดักบัทางหลวงแผน่ดิน

หมายเลข 1128 ทางไปบ้านเชียงเคี่ยน    อ.เทิง 

เป็นทางโค้งหกัศอก ตดักบัทางหลวงหมายเลข 1128 ติดตัง้สญัญาณไฟกระพริบ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หนว่ยงาน จดุเสีย่ง จดุอนัตราย ลกัษณะจดุเสีย่ง แนวทางแก้ไข 

สภ. บญุเรือง 1.หน้าธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ต.บญุเรืองฯ                                                                                    

2.หน้าโรงเรียนบญุเรืองวิทยาคม ต.บญุเรืองฯ                                               

3.ต.ห้วยซ้อ                                                                                           

4.สะพานแคบบ้านต้นปล้อง ม. 5 ต.บญุเรืองฯ 

 จดัท าป้ายเตือน สญัญาณไฟเตือน 

สภ.เวียงชยั 1. ทางร่วมทางแยกตลาดเวยีงชยั ถนนทางหลวงหมายเลข 1173 ใน

เขตเทศบาล ต.เวียงชยั บ.กลางเวียง ม.1 ต.เวยีงชยั อ.เวียงชยั 

มีสภาพการจราจรหนาแนน่มีผู้ใช้รถใช้ถนนเยอะเพราะ

เป็นแหลง่ชมุชน 

ติดตัง้สญัญาณไฟ 

2.โค้งไชยนารายณ์ ถนนทางหลวงหมายเลข 1173 กม.ที่ 7                                  

บ.ไชยนารายณ์ ม. 9 ต.เวยีงชยั อ.เวียงชยั 

ถนนเป็นทางโค้งท าให้มกีารเกิดอบุตัิเหตขุึน้บอ่ย

เนื่องจากผู้ใช้รถใช้ถนน 

ติดตัง้สญัญาณไฟ 

สภ. เวียง -

เชียงรุ้ง 

1.สามแยกบ้านดงป่าสกั ระหวา่ง กม.ที่ 000-00000 ถนนทางหลวง

สาย 1173 สายเวียงชยั –เวียงเชียงรุ้ง บ.ดงป่าสกั ม.8 ต.ทุง่ก่อ อ.

เวียงรุ้ง 

ลกัษณะ เป็นทางลาดชนั และเป็นโค้งตรงบริเวณสามแยก ติดตัง้สญัญาณไฟกระพริบเตือน สญัญาณป้ายเตือน 

ติดตัง้ไฟสอ่งสวา่ง 

สภ. ขนุตาล 1.จดุโค้งตวัเอส หน้าตลาดสดบ้านต้า ม.13 ถนนสายบ้านต้า –                         

หวัดอย กิโลเมตรที่ 47 ถงึ 48 

 - ต้องการให้ติดตัง้สญัญาณไฟแจ้งเตือน 

2.จดุสามแยกต้า ถนนสายเทงิ-เชียงของ ตดักบัถนนสาย บ้านต้า - 

หวัดอย 

- เป็นทางร่วมทางแยกที่ประชาชนสบัสนในการใช้

เส้นทาง 

- ต้องการให้หนว่ยงานแก้ไขเร่ืองสญัญาณไฟ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนว่ยงาน จดุเสีย่ง จดุอนัตราย ลกัษณะจดุเสีย่ง แนวทางแก้ไข 

สภ. แมส่าย 1.บริเวณตลาดห้วยไคร้ ม. 7 ต.ห้วยไคร้                            

อ.แมส่าย ตัง้แตห่น้าตู้ยามห้วยไคร้ จนถึง 

สะพานลอยหน้าโรงเรียนห้วยไคร้ 

 - ประสานแขวงการทางติดตัง้สญัญาณ ไฟตลอดเส้นทาง,ย้ายจดุกลบัรถ

บริเวณหน้าโรงเรียนห้วยไคร้ให้ออกหา่งจากชมุชน  1  กม.  (จดุดงักลา่วเกิด

อบุตัิเหตบุอ่ยครัง้) 

2.บริเวณโค้งบ้านจ้อง ม.3 ต.โป่งงาน                            

อ.แมส่าย 

 - ประสานแขวงการทางให้ปรับปรุงพืน้ผิวถนนให้เป็นไปในแนวตรง (ปัจจบุนัโค้ง

เอียง) ขยายพืน้ผิวจราจรให้กว้างขึน้ 

3.บริเวณทางแยกเข้าสถานีขนสง่แมส่าย ม.5 

ต.เวียงพางค า อ.แมส่าย 

 - ประสานเทศบาลต าบลเวียงหางค า ตดิสญัญาณไฟจราจร 

4.บริเวณทางโค้งหน้าโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 

ม.3 ต.เวยีงพางค า อ.แมส่าย 

 -ประสานแขวงการทางปรับพืน้ผิวถนนให้เอียงรับทางโค้ง 

สภ.เชียงแสน บริเวณสีแ่ยกบายพาส รพ.เชียงแสน (ถนน

สายเชียงแสน - แมจ่นั) ม.6 ต.เวยีงฯ 

 1.ติดตัง้สญัญาณไฟกระพริบเตือนก่อนถึงทางแยก                                                          

2.ติดตัง้ป้ายเตือนก่อนถึงทางแยก ข้อความวา่ “ข้างหน้าเป็นทางแยกเกิด

อบุตัิเหตบุอ่ยครัง้”                                                                                                 

3.เห็นควรเปิดไฟสอ่งสวา่งบริเวณทางแยกทกุคืน เนื่องจากบางคนืไมม่ีแสงไฟ

สอ่งสวา่ง                                                                                                                     

4.กอ่นถึงทางแยกมีสะพานท่ีแคบ เห็นควรติดป้ายเตือนวา่”กรุณาลดความเร็ว 

ข้างหน้าสะพานแคบ” 

สภ. พาน 1.จดุแยกบ้านดอย (แยก ไปอ าเภอป่าแดด )

ถนนพหลโยธิน ม.15 ต.เมืองพาน อ.พาน 

เป็นทางแยกและโค้งมีเนินดินบริเวณเกาะกลาง ถนน

สงู ไมส่ามารถมองเห็นรถที่วิง่ตดั ทางแยกได้ 

ติดสญัญาณไฟแดง ปรับเนินดินบริเวณเกาะกลางถนนและตดัต้นไม้ใหญ่ออก 

ซอ่มไฟสอ่งสวา่งเนื่องจากมีหลอดไฟบางดวงไมต่ิด  



หนว่ยงาน จดุเสีย่ง จดุอนัตราย ลกัษณะจดุเสีย่ง แนวทางแก้ไข 

  สภ.พาน  

(ตอ่) 

2.จดุแยกชยัมงคล ถนนพหลโยธิน ม.1 ต.สนัติสขุ  อ.พาน เนื่องจากเป็นทางแยกและโค้ง มต้ีน ไม้ใหญ่บงัมี

เนินดินบริเวณเกาะกลางถนนสงูปัจจบุนัมีแขวง

การทางลกูต้นไม้ ดอกไม้ รถวิง่ผา่นจดุตดัทางแยก

ไมส่ามารถมองเห็น 

- ติดสญัญาณไฟแดง ปรับเนินดนิบริเวณเกาะกลางถนน ตดัต้นไม้ใหญ่

ออก ปัจจบุนัมีแตส่ญัญาณไฟกระพริบ 

3.จดุกลบัรถถนนพหลโยธินบริเวณบ้านแมด่าวโตน ม.6                            

ต.สนักลาง อ.พาน 

เนื่องจากบริเวณดงักลา่ว เป็นจดุกลบัท่ีที่ไมต่รงกบั

แยกเข้าไปทางหมูบ้่านในต าบลสนักลาง มีรถ

จ านวนมากที่วิง่ย้อนศร เพื่อเข้าจดุกลบัรถบริเวณ

ดงักลา่ว ท าให้เกิดอบุตัเิหตบุอ่ยๆ 

- ปรับเปลีย่นจดุกลบัรถให้ตรงกบัทางแยกเข้าหมูบ้่านในต าบลสนักลาง 

สภ. แมอ้่อ 1. ถนนบ้านจ าบอน -บ้านเหมืองง่า (หมายเลข 1190) บริเวณ

ทางแยกดอนแมอ้่อ หมูท่ี่ 2 ต. แมอ้่อ อ.พาน กม.ที่ 9+100 

 ติดตัง้ป้ายเตือนผู้ขบัขี่ 

1. ถนนบ้านจ าบอน -บ้านเหมืองง่า (หมายเลข 1190) บริเวณ

ทางแยกบ้านแมแ่ก้วกลาง (กม.ที่ 11+600) และบริเวณโค้ง      

(กม.ที่ 11-750 หมูท่ี่ 6 ต.แมอ้่อ อ.พาน) 

 -ติดตัง้ป้ายเตือนผู้ขบัขี่ 

3.ถนนสายบ้านใหมใ่น-บ้านแมแ่ก้ว(หมายเลข 1181 ) บริเวณ

ทางแยกบ้านกล้วย ทรายงาม ม.16 ต.สนัมะเค็ด อ.พาน                         

กม.ที่ 5-6 

 -ติดตัง้ป้ายเตือนผู้ขบัขี ่

4.ถนนสายบ้านใหมใ่น-บ้านแมแ่ก้ว(หมายเลข 1181 ) บริเวณ

โค้งระหวา่งบ้านใหมใ่น-บ้านป่าตงึทนัใจ หมูท่ี่ 9 และ10                               

ต.สนัมะเค็ด อ.พาน กม.ที่ 12-13 

 -ติดตัง้ป้ายเตือนผู้ขบัขี่ 



 

 
 
 
 
 

หนว่ยงาน จดุเสีย่ง จดุอนัตราย ลกัษณะจดุเสีย่ง แนวทางแก้ไข 

สภ.  เวียง -

ป่าเป้า 

1. ทางโค้งเข้าบ้านมะหินหลวง หมู ่5 ต.บ้านโป่ง อ.เวยีงป่าเป้า 

ถนนสาย อ.พร้าว จว.เชียงใหม ่– อ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย 

หลกั กิโลเมตร ที่ 90 - 91 

 - ต้องการตดิตัง้สญัญาณไฟสอ่งสวา่ง , กรวยยางสะท้อนแสงและป้าย

ประชาสมัพนัธ์เตือนผู้ขบัขี ่

2.ทางแยกเข้าปากทางเข้าบ้านโป่งนก หมู ่1 ต.สนัสล ี                                          

อ.เวียงป่าเป้า ถนนสายเชียงราย – เชียงใหม ่                                             

หลกักิโลเมตรท่ี 102-103 

 -ต้องการตดิตัง้สญัญาณไฟสอ่งสวา่ง , กรวยยางสะท้อนแสงและป้าย

ประชาสมัพนัธ์เตือนผู้ขบัขี่ 



 

ท าเนียบหัวหน้าส่วนราชการ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ที่ท างาน เคลื่อนที่ 

1 นายธานินทร์  สุาาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัด 0-5315-0150 08-9203-0406 

2 นายสุรชัย  ลิ้นทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด 0-5315-0151 08-9201-9922 

3 นายพินิจ หาญพาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด 0-5315-0152 08-9203-1493 

4 นายอาณัติ  วิทยานุกูล ปลัดจังหวัด 0-5315-0155 08-9956-9716 

5 นางอัมพวัน ศรีวรรณยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย 

0-5371-1313 08-6189-1331 

6 นายรัชกฤช สถิรานนท์ หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงราย 0-5315-0154 08-9203-4050 

7 นางวิจิตรา   อิสโร อัยการจังหวัดเชียงราย 0-5371-1614 089-9207523 

8 นายโยธิน  ประสงค์ความ
ดี 

จ่าจังหวัดเชียงราย 0-5315-0188 08-1831-6017 

9 ห้องวิทยุ     0-5315-0185   

10 อ าเภอเมืองเชียงราย       

  นายวีระเดช  สมวรรณ นายอ าเาอ 0-5371-8654 818671035 

11 อ าเภอเวียงชัย         

  นายนราธิป  พรหมพฤกษ์ นายอ าเาอ 0-5376-9224 08-1867-1138 

12 อ าเภอพญาเม็งราย       

  นายวิชัย   จิรฉัตรมงคล นายอ าเาอ 0-5379-9005 08-1867-1150 

13 อ าเภอเทิง         

  นายสุทธิลักษณ์   รักเจริญ นายอ าเาอ 0-5379-5345 08-1867-1062 

14 อ าเภอป่าแดด         

  นายนพฤทธิ์   ศิริโกศล นายอ าเาอ 0-5376-1039   

15 อ าเภอพาน         

  นายสัมฤทธิ์  สวามิาักดิ์ นายอ าเาอ 0-5372-1495 08-1867-1043 

16 อ าเภอแม่ลาว         

  นายกมล  สถิรัตน์ นายอ าเาอ 0-5377-8002 08-1867-1171 

17 อ าเภอแม่จัน         

  นายสมชัย   รุ่งสาคร นายอ าเาอ 0-5377-1566 08-1867-1081 

18 อ าเภอเวียงแก่น       

  นายประเสริฐ  จิตพลีชีพ นายอ าเาอ 0-5360-8219 08-7205-8056 

 

 



 
 
 

 

ท าเนียบหัวหน้าส่วนราชการ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ที่ท างาน เคลื่อนที ่

19 อ าเภอแม่สาย         

  นายโสาณ  ชุ่มชูจันทร์ นายอ าเาอ 0-5373-3553 08-1867-1090 

20 อ าเภอแม่ฟ้าหลวง        

  นายประกอบ ยศเสถียร นายอ าเาอ 0-5376-7038 08-1867-1167 

21 อ าเภอเชียงของ         

  นายสรธร  สันทัด นายอ าเาอ 0-5379-1351 08-1867-1107 

22 อ าเภอขุนตาล         

  นายประสาศน์ าาคธูป นายอ าเาอ 0-5379-7666 08-1867-1170 

23 อ าเภอเชียงแสน        

  นายประจวบ กันธิยะ นายอ าเาอ 0-5377-7110 

24 อ าเภอแม่สรวย         

  นายพิาัช ประจันเขตต์ นายอ าเาอแมส่รวย 0-5378-6125        08-1867-1108 

25 อ าเภอเวียงป่าเป้า        

  นายเชิดชาย   พิบูลย์วุฒิกุล นายอ าเาอ 0-5378-1510 

26 อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง        

  นายพินิจ  แก้วจิตคงทอง นายอ าเาอ 0-5395-3451 08-1867-1174 

27 อ าเภอดอยหลวง        

  นายวรญาณ   บุญณราช นายอ าเาอ 0-5379-0084   

28 พันเอกพรชัย ดุริยพันธ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดเชียงราย 0-5374-4620 08-1935-6623 

29 พล.ต. ธันยวัตร  ปญญญา  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย   0-5371-1200   

  0-5371-5270 

08-45925540 

30 พล.ต.ต. สุรเชษฐ์ ปุญญานนท์ ผู้บังคับการต ารวจาูธรจังหวัด
เชียงราย 

0-5371-8118 
0-5371-1437 

081-7837117 

31 นพ.ช านาญ   หาญสุทธิเวช
กุล 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เชียงราย 

 0-5391-0300   

 0-5391-0345 

08-1164-3838 

32 นายนิเวส   โรจนชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 0-5371-8790  - 

33 นายวิชัย  ชัยกิตติพร สหกรณ์จังหวัดเชียงราย  0-5371-1178   

 0-5371-7781 

08-5695-0154 

34 นายวิศิฏฐ์    ดุลยพัชร์ ผู้อ านวยการเขตพ่้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

0-5371-1410 08-9755-5020 



 
 
                                                   ท าเนียบหัวหน้าส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ที่ท างาน เคลื่อนที่ 

35 ดร. เอกชัย ผาบขชย ผู้อ านวยการเขตพ่้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

053-729110 
 

085-7057070 

36 นายนพรัตน์   อู่ทอง ผู้อ านวยการเขตพ่้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

0-5315-3515 
 

085-7132635 

37 น.ส.สายสวาท   วิชัย ผู้อ านวยการเขตพ่้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 

0-5379-5431 
 

08-1603-4020 

38 นายแพทย์
สุทัศน์  

ศรีวิขล ผอ.รพ.เชียงรายประชานเุคราะห ์ 0-5371-1300  
ต่อ 1100 

08-1896-1900 

39 นายปรีดา   กุณามา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงราย 

0-5315-0153 08-1808-8694 

40 นายเฉลิมพล   พงศ์ฉบับนาา พาณิชย์จังหวัดเชียงราย 0-5315-0201-2 08-9815-6376 

41 ดร. ประสงค์   นิวบุตร พัฒนาการจังหวัดเชียงราย 053-150161 081-5950611 

42 นายสุเทพ   ทิพย์รัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย 0-5315-2684 081-6816855 

43 นายวิทยา   จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 0-5371-1604 08-1724-2424 

44 นายขพบูลย์   รุ่งพิบูล
โสาิษฐ ์

ประมงจังหวัดเชียงราย 0-5315-2091 08-9835-5115 

45 นายทศพร  พิสิษฐ์กุล โยธาธิการและผังเม่องจังหวัดเชียงราย 0-5315-2038,    08-1168-5775 

46 นางทิพวรรณ  สระนาค ผอ.สนง.ขนส่งจังหวัดเชียงราย 0-5315-2034 089-203-1092 

47 นายทองชัย ชวลิตพิเชษฐ์ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 0-5371-1666 08-5485-2513 

48 นายอมร  ต่อเจริญ ผอ.ส านักบริหารพ่้นที่ป่าอนุรักษ์ท่ี  15 0-5371-1402 08-1724-3143 

49 นายขกรศรี  ประวิงทรัพย์ ส านักงานการค้าต่างประเทศ เขต 6                    
(เชียงราย) 

0-5316-6612 08-1951-0922 

50 นางศิริวรรณ บุนนาค สถิติจังหวัดเชียงราย 0-5317-7361 08-6428-8855 

51 นายมนตรี  ปิยากูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย 0-5315-0192 08-1739-7161 

52 นางมิสสราญ ศรอร่าม คลังจังหวัดเชียงราย 053150176-7 08-1724-9457 

53 นายเอนก  ณัฐโฆษิต ผอ.สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย 0-5315-2035 
0-5315-2037 

08-4611-5084 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

54 น.ส.พิมพ์พิศา  พจนานุรัตน์ ประชาสมัพันธ์จังหวัดเชียงราย 0-5315-0163 08-1724-9609 

55 นายวิเชียร นุ่นรอด ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสยีงแห่ง
ประเทศขทย      จังหวัดเชียงราย 

0-5370-2642 08-1885-0931 

56 นายสมิทธิ   เร่องจันทร์ ผู้อ านวยการแขวงการทางเชียงรายที ่1 0-5371-1139 
0-5371-7754 

081-8766877 

57 นายวิรัตน์ แสนอุดม ผอ.แขวงการทางเชียงรายที ่2 0-5488-3512-3   08-9956-2190 



 
                                                   ท าเนียบหัวหน้าส่วนราชการ 

 
 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง ที่ท างาน เคลื่อนที ่

58 นายสมพล  สุปการ ผอ.สถานีอุตุนยิมวิทยาจังหวัดเชียงราย 0-5379-3061 
0-5379-3062 

08-1694-4798 

59 นายประสพ  ศรีสายเช่้อ ผอ.โครงการชลประทานเชียงราย 0-5371-3679 
ต่อ12 

08-9851-1975 

60 นายสมเกียรติ  เธียรธัญญกิจ ผอ.โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่ลาว 0-5372-9631 08-4874-6129 

61 นายอธิชัย  โฉมแดง หัวหน้าศูนย์ส ารวจอุทกวิทยาท่ี 5 (เชียงราย) 0-5316-6766 08-1885-4456 

62 นายมานพ  ขทยหล่อ หัวหน้าศูนย์ส ารวจอุทกวิทยาท่ี12 (เชียงราย) 0-5377-7112 08-7175-2507 

63 อยู่ระหว่างการเล่อกตั้ง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 0-5371-7505 
 

64 นางสุรนิตย์  อ่องฬะ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย 0-5371-1333 08-1595-2258 

65 นายสมยศ  ตีระดิเรก ผู้จัดการการขฟฟ้าส่วนามูิาาคจังหวัด
เชียงราย 

0-5371-1399 08-1783-7461 

66 นางวราารณ์  ทาวรรณ ผู้จัดการการประปาจังหวดัเชียงราย 0-5371-1655 
0-5371-3008 

081-7831868 

67 นายเฉลิมศิลป์  สุขเสริม ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย 
บมจ.ทีโอที 

0-5377-4499 08-1961-9922 

68 นายชวลิต  สุธรรมวงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย 0-5370-0330 081-7832435 

69 นายเกรียงขกร   วีระฤทธิพันธ์ ประธานสาาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 0-5371-5399 081-8551342 

70 นายเหมราช   สุเรียมมา ประธานคณะกรรมการประสานงานศูนย ์ 
อปพร. 

  086-2773480 

71 นายนิพนธ์ จ านงสิริศักดิ์ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวดัเชียงราย 

0-5360-0816 08-1752-0193 

72  นายจี
ระเศรษฐ  

 ปราบณศักดิ์ สรรพสามติจังหวัดเชียงราย 0-5371-1329 08-1708-7026 

73  นายจิรพล  พงษ์ธ
นะเศรษฐ 

สรรพากรจังหวัดเชียงราย 0-5371-1629 
ต่อ 101 

081-6146363 

74 นางสาวอวย
พร  

นันขชยกา จัดหางานจังหวัดเชียงราย 0-5375-0611 08-1952-9099 

75 นายธนูชัย   ดีเทศน์ แรงงานจังหวัดเชียงราย 0-5315-2067 08-9850-9823 

76 นายสีหศักด์ิ ผลชีวิน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
เชียงราย 

0-5375-0515-
6 

08-1884-6673 
08-8267-1545 

77 นางกรรนิกา  วัชรินทร์ ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน    จังหวัดเชียงราย 

0-5375-0860 08-9968-1158 

78 นายบรรเจิด  เตียวกุล ประกันสังคมจังหวัดเชียงราย 0-5375-0615-
7 

08-1882-8503 

79 นายชัย  มีเดชา ศูนย์พัฒนาฝีม่อแรงงานจังหวัดเชียงราย 0-5315-2043 08-5483-8566 



 
                                                    ท าเนียบหัวหน้าส่วนราชการ 

 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง ที่ท างาน เคลื่อนที ่

80 นายอาิฑูรย์   าู่พชร ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย 0-5315-2069 08-1909-0100 

81 นายยุทธนา   สายสิงห์ทอง ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย 0-5317-7328-9 08-9956-1156 

82 นางสาววิเลขา   ลีสุวรรณ์ ผอ.การศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย 

0-5371-1944 08-1952-8075 

83 นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
เชียงราย 

0-5315-2159 08-1473-0828 

84 นายสณฑ์
ทรรศน์ 

ป้อมเย็น ผอ.ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยท่ี 12 จังหวัด
เชียงราย 

0-5391-8415 08-9956-9732 

85 รศ. ดร.วันชัย  ศิริชนะ อธิการบด ีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 0-5391-6049 08-6670-3322 

86  นายประทีป  ต่ายใหญ่
เที่ยง 

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลยัพะเยา 0-5315-2151 08-1881-4022 

87 รศ.ดร.มาณพ   าาษิตวิขล
ธรรม 

อธิการบด ี มหาวิทยาลัยราชาัฏเชียงราย 0-5377-6000 
0-5377-6001 

  

88 ผช.ประสาร  รุจิระศักดิ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลล้านนา เชียงราย 

0-5372-3979 08-3323-9009 

89 นายหาญ  งามเจริญ ผอ.ส านักงานพระพุธศาสนาจังหวัดเชียงราย 0-5374-4047 08-0123-4646 

90 นางคนึงนิจ พรหมเนตร ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 0-5371-3036 08-1993-7714 

91 นางเพ็ญจิตต์  กลั่นขจร ผอ.ศูนย์อาชีพสตร ี 0-5372-9962 08-9956-1359 

92 นายศักดิ์
โศาณ 

อ้ังสกุล ผอ.ศูนย์วิจัยพ่ชสวนเชียงราย 0-5317-0100-2 08-1373-0921 

93 นายสุาาพ  แก้วละเอียด ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจ่ดเชียงาย 0-5315-4505 08-1785-1186 

94 นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 0-5377-4589 08-6194-5257 

95 นายเทพชัย  ร่มโพธิ์ ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลย ี 0-5367-4350 08-2892-2211 

96 นายเกตุ  บุญล้อม ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาาิเษกเชียงราย 0-5367-3912 08-1724-1346 

97 นางอินทิรา   สุาาแสน นายกเหลา่กาชาดจังหวัดเชียงราย 0-5371-6196 08-1764-5855 

98 นายเชษฐา  โมสิกรัตน์ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทา                     
สาธารณาัยจังหวัดเชียงราย 

0-53177318-23 08-9969-6728 

99 นายธวัช   ชัยธิมา รก.ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาัย 
เขต 15 เชียงราย 

0-5371-7657 
0-5371-7674 

08-9920-1625 

100 พ.ต.อ.ปิต ิ  นิธินนท
เศรษฐ 

ผู้ก ากับการตรวจคนเข้าเม่องจังหวัด
เชียงราย 

0-5373-1008 
0-5373-1009 

08-1720-2047 

101 พ.อ.ถนัดพล  โกศัยเสวี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 3 0-5375-8589 08-9960-7726 



 
                                                   ท าเนียบหัวหน้าส่วนราชการ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง ที่ท างาน เคลื่อนที ่

102 พันเอกธนาัทร พละพล ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคล่่อนที ่35 ส านักงาน
พัฒนาาาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

0-5395-3051 08-9829-9096 

103 พ.ต.ท.วิชัย   จ าปาทุม ผู้บังคับกองร้อย ตชด. ที่ 327 0-5377-1880 08-5401-5265 

104 นาวาเอกโสาณ   รัชตาาิรักษ์ ผู้บังคับการหน่วยเร่อรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามล าแม่น้ าโขงเขตเชียงราย 

0-5365-0724   

105 พันเอกจรัส ปญญญาดี สัสดจีังหวัดเชียงราย 0-5315-0162 08-1603-1455 

106 พันโทสุจินต์  ทรัพย์สิน ผู้บังคับกองพันทหารราบท่ี 3                                  
กรมทหารราบท่ี17 

0-5371-1205 08-4812-9915 

107 นายอาิฑูรย์   าู่เพชร ผอ.สนง.คุมประพฤต ิจ.ชร. 0-5315-2069 08-1909-0100 

108 นายชัย   มีเดชา ผอ.ศูนย์พัฒนาฝมี่อแรงงาน จ.ชร. 0-5315-2048 08-2782-2768 
,08-9927-
7571 

109 นายมงคล  สิทธิหล่อ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 0-5315-0169 08-9596-9780 

110 นายวรเชษฐ์  ทับทิม ธนารักษ์พ่้นที่เชียงราย 0-5371-1685 08-1836-8106 

111 นางสิริรัตน์  เจ้าประเสริฐ ผอ.ส านักงานการเล่อกตั้งประจ าจงัหวัด
เชียงราย 

0-5377-
4608-9 

08-1615-0032 

112 นายค า          ขพศาลสิทธิกานต์  ประธานชมรมเคร่อข่ายวิทยุชุมชน   08-5921-2559 
113 นายขพโรจน์   พันธุ์แก้ว ผู้บัญชาการเร่อนจ ากลางเชียงราย 0-5317-0551 081-9084672 

114 นายยุทธนา   จิตรอบอารีย์ ผู้อ านวยการท่าอากาศยานเชียงราย 0-5379-8151 08-1897-4342 

115 นายโชติศิริ  ดารายน นายกสมาคมส่่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ ์
จ.ชร. 

  08-6587-0405 

116 นายสินธ์   จงขพบูลย์กิจ ประธานมลูนิธิสาธารณกศุลสงเคราะห์เชียงราย 0-5371-1016 08-1530-4138 

117 นายอนุสรณ์  อินทะวงค์ ประธานมลูนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์) เชียงราย   08-5599-0915 

118 นางจันทิมา  มีโส รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน 
คปา.จังหวัดเชียงราย  

0-5371-9397 08-1174-8932 

119 นายจงใจ    ดวงดี นายกสมาคมแสงธรรมสาธารณกศุลจังหวัด
เชียงราย 

0-5371-3669 08-7098-3673 

120 นายอินแก้ว  แสงสว่าง ประธานมลูนิธิจอมจันทร ์   08-6188-3728 

121 นายประจญ   กสิปิยกุล รักษาการผอ.ศูนย์ส่งเสรมิการเกษตรที่สูงจังหวัด
เชียงราย 

0-5367-8202 08-1961-6588 

122 นายธัญญะ  สมสุข ผช.ผอ.ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท า                    
สวนยางจังหวัดเชียงราย 

0-5317-5617 08-1990-4945 

 
 
 
 
 



 
                                               ท าเนียบหัวหน้าส่วนราชการ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง ที่ท างาน เคลื่อนที ่

123 นายพรศักดิ์  แสงเจริญ การค้าาายในจังหวัดเชียงราย 0-5315-0196 
0-5317-7342 

08-9956-9773 

124 นายกิตติ  สุทธิสัมพันธ์ ด่านศุลกากรแมส่าย 0-5316-6005-9 08-1658-5601 

125 นางวิมลรัตน์   จันทร์สกาว หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณเ์ชียงราย 0-5374-4698 08-9850-8935 

126 นายนิยม  สุวรรณประาา หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
จังหวัดเชียงราย 

0-5315-0156 
 

08-2790-3279 

127 นายนาดล  ชัยกิจ ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงราย 0-5377-6577 08-1885-2660 

128 นายพรชัย อุ้ยเก้ง ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงราย 0-5371-1985  08-1533-
5035 129 นายพชรพง  ทุมมาศ หน.สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเาอ 

แม่จัน               

0-5366-0365  08-6924-
1743 130 นางสาว

พัฒนา 
วงศ์ธิมา หน.สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเาอ 

เวียงป่าเป้า              

0-5364-8195 08-1022-0737 

131 นางสาวรัชนีย์ เปาวัลย์ หน.สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเาอ 

แม่ลาว            

0-5377-8000 08-2383-8098 

132 นายนคร  สุกแสงเปล่ง  ผู้จัดการการขฟฟ้าส่วนามูิาาคอ าเาอเทิง 0-5379-6116 08-3153-7378 

133 นายยุทธนา  ชุมพลกุล  ผู้จัดการการขฟฟ้าส่วนามูิาาคอ าเาอแม่สาย 0-5373-3199  08-1783-1205 

134 นายล าพูน กะตะโท  หน.ด่านตรวจพ่ชแมส่าย 0-5375-0790 08-1783-4557 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ท าเนียบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อบจ. นายก  อบจ. โทรศัพท์ 

ส านักงาน มือถือ 

เชียงราย   อยู่ระหว่างการด าเนินการประกาศการเล่อกตั้ง 0-5371-7505 089-8516868 

อ าเภอเมืองเชียงราย 

อปท.  16 แห่ง นายกเทศมนตรี/ อบต. โทรศัพท์ 

ส านักงาน มือถือ 

1 ทน.เชียงราย อยู่ระหว่างการรับรองจาก กกต. 0-5371-1333 08-1595-2258 

2 ทต.บ้านดู่ นายพัฒนพงษ์   โพธิ์เกตุ 0-5370-3653   

3 ทต.ป่าอ้อดอนชัย นายสุรพล  ดุรงคชยานุรักษ์ 0-5367-3843 08-1883-4235 

4 ทต.นางแล นายสุรินทร์  เข่่อนเพชร 0-5370-6017  08-1960-
2494 5 ทต.แม่ยาว นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา 0-5373-7359   

6 ทต.ท่าสุด อยู่ระหว่างการด าเนินการประกาศการเล่อกตั้ง 0-5370-6109 08-1885-9153 

7 ทต.สันทราย นายเกษม   กุลด ี 0-5370-1187-8   

8 อบต.แม่ข้าวต้ม นายสันติ  เถรนิยม 0-53706-081 08-6188-4433 

9 อบต.แม่กรณ์ นายสุวิทย์  แก้วพนัส 0-5372-6368-9 08-5615-0344 

10 อบต.ห้วยสัก นายณรงค์  ปรางมณี 0-5367-8669 08-7302-9397 

11 อบต.ห้วยชมาู นางเรณู   ธรรมบัณฑิต 0-5360-7454 08-9953-5193 

12 อบต.ดอยฮาง นายสิงห์   วงค์ตุ้ย 0-5317-0545 08-1595-0166 

13 อบต.ดอยลาน นายจ านงค์  ชัยชนะ 0-5369-4100 08-1706-2641 

14 อบต.ท่าสาย นางอรัญญา  บุญตานนท์ 0-5377-3951 08-1672-0243 

15 อบต.ริมกก นายสมศักดิ์   วงค์วาด 0-5367-4418   

16 อบต.รอบเวียง นายขพศาล พุทธิมา 0-5374-2687 08-1671-7408 

     

 

 

 

 

] 

 



 
                                       ท าเนียบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

 

อ าเภอแม่จัน 

อปท.  13  แห่ง นายกเทศมนตรี/ อบต. 
โทรศัพท์ 

ส านักงาน มือถือ 

1 ทต.แม่จัน นางสาวปิยนุช  ขชยกุล 0-5377-1370 08-1681-5179 

2 ทต.แม่ค า นายสุเวช  าูมิรัตน์ 0-5377-9198 08-7789-6277 

3 ทต.จันจว้า นายบรรจง  ยางย่น 0-5377-5510   

4 ทต.สันทราย นายธนพล   เม่องค า 0-5365-3694   

5 ทต.ป่าซาง นายชาติ  วุฒิดิเรก 0-5360-7666-8 08-5708-6545 

6 ทต.สายน้ าค า นายสุขค า   เดชอูป 0-5366-5935   

7 ทต.ท่าข้าวเปล่อก นายสุทิน  กัปปะหะ 0-5360-7716 08-1472-1837 

8 อบต.แม่จัน นายสายันห์  ขัติยะ 0-5366-0782 08-1769-3834 

9 อบต.แม่ขร่ นายส าราญ  สันตุ้ยล่อ 0-5366-7505 08-9191-6202 

10 อบต.ป่าตึง นายทรงพล   ชีวินมหาชัย 0-5318-0022-3   

11 อบต.สันทราย นายอินทอน  เม่องมาหล้า 0-5365-3267 08-7184-1663 

12 อบต.ศรีค้ า นายสนั่น  มาหล้า 0-5366-5073 08-9634-1706 

13 อบต.จอมสวรรค์ นายพงษ์  พู่เจริญ 0-5366-4854-6 08-1993-7679 

14 อบต.แม่จัน นายสายันย์ ขัติยะ 0-5366-0782 08-1595-0747 

อ าเภอแม่สาย 

อปท.  10  แห่ง นายกเทศมนตรี/ อบต. 
โทรศัพท์ 

ส านักงาน มือถือ 

1 ทต.แม่สาย นายขศลยนต์  ศรีสมุทร 0-5373-1288 08-3863-9573 

2 ทต.ห้วยขคร้ นายเสถียร  กาโน 0-5376-3235 08-1980-5529 

3 ทต.เวียงพางค า นายฉัตรชัย ชัยศิริ 0-5364-6569 08-9434-6430 

4 ทต.แม่สายมิตราาพ นายวินัย   แสนสุข 0-5364-4529   

5 อบต.เกาะช้าง นายทองสุข  ใจาิาักดิ ์ 0-5367-5425 08-6918-6822 

6 อบต.ศรีเม่องชุม นายพัฒนะพงศ์   ลาพิงค์ 0-5366-8469   

7 อบต.โป่งผา นายเสรี   ทิจินะ 0-5364-6627   

8 อบต.โป่งงาม นายแดนชัย   บุลมาก 0-5370-9582   

9 อบต.บ้านด้าย นายศุาชีพ   มั่งค่ัง 0-5378-5009   

10 อบต.ห้วยขคร้ นายประสิทธิ์   พุฒซ่่อ 0-5391-8233   



                                         
 
                                           ท าเนียบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอเชียงของ 

อปท.  8  แหง่ นายกเทศมนตรี/ อบต. 
โทรศัพท์ 

ส านักงาน มือถือ 

1 ทต.เวียงเชียงของ นายเฉลิม  ตาวิยะ 0-5379-1171-2   

2 ทต.บุญเร่อง นายวิทยา   อุ่นค า 0-5378-3155 08-4950-3870 

3 ทต.เวียง  นายสมหมาย  หลวงสอน 0-5379-1630  08-7186-6912 

4 ทต.ครึ่ง นายสินเทา  ตะติ 0-5378-3328   

5 ทต.ห้วยซ้อ นายขสว   น้อยหมอ 0-5319-4604   

6 อบต.สถาน นายชัชวาลย ์ ยอดเณร 0-5379-1607 08-4610-5541 

7 อบต.ศรีดอนชัย นายกิตติพงษ์  วงค์ชัย 0-5319-2345 08-0124-2929 

8 อบต.ริมโขง นายวิทวัส  แซ่ลี 0-5391-8271 08-0120-8372 

อ าเภอเชียงแสน 

อปท.  7  แห่ง นายกเทศมนตรี/ อบต. 
โทรศัพท์ 

ส านักงาน มือถือ 

1 ทต.เวียงเชียงแสน นายชยกฤษณ์ นิสสัยสุข 0-5377-7081-2 08-1595-2424 

2 ทต.เวียง นายจ ารัส  โกฏิยี ่ 0-5365-0803   

3 อบต.โยนก  นายศุปประโชค  ปินทรายมูล 0-5365-0509 08-9851-9429 

4 อบต.ป่าสัก นายเกรียงศักดิ์  สุประการ 0-5395-5541 08-9950-1005 

5 อบต.ศรีดอนมูล นายสมบูรณ์  ราชคม 0-5395-5532 08-9956-1499 

6 อบต.บ้านแซว นายสมควร  สุตะวงค์ 0-5318-1241 08-6181-9534 

7 อบต.แม่เงิน นายธีระ  เงินสัจจา 0-5318-2271 08-9956-1502 



 
                                      ท าเนียบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

 

อ าเภอเทิง 

อปท.  12  แห่ง นายกเทศมนตรี/ อบต. 
โทรศัพท์ 

ส านักงาน มือถือ 

1 ทต.เวียงเทิง นายสิงห์ทอง  หนุนน าสิริสวัสดิ์ 0-5379-5321 09-1885-8891 

2 ทต.บ้านปล้อง นายบรรชา  แสงสุวรรณ 0-5395-4278 08-1672-0095 

3 ทต.งิ้ว นายจ้อย ศรีใจวัง 0-5395-4537 08-9561-2188 

4 ทต.สันทรายงาม นายประสิทธิ์  พิลาวุฒิ 0-5318-8059 08-9852-4117 

5 ทต.หงาว นายสวาท   ชัยดรุณ 0-5369-6333   

6 อบต.เชียงเคี่ยน นายอินทร์โพธิ์ หน่อแหวน 0-5391-8086 08-1796-1200 

7 อบต.แม่ลอย นายบุญธรรม ปูชัย 0-5317-8570 08-9953-9526 

8 อบต.ศรีดอนขชย นายเทวฤทธิ์  กองจา 0-5317-8076 08-1980-0764 

9 อบต.หนองแรด นายชาญ  ค าล่อ 0-5395-4461 08-6192-1707 

10 อบต.ปล้อง นายบุญช่วย  สุาาพ 0-5395-4150 08-1952-8537 

11 อบต.เวียง นายสวาท  สมใจ 0-5379-5691 08-1020-7712 

12 อบต.ตับเต่า นายเอกชัย  หาญสุวรรณชัย 0-5391-8225 08-2895-4899 

อ าเภอพาน 

อปท. 16 แห่ง นายกเทศมนตรี/ อบต 
โทรศัพท์ 

ส านักงาน มือถือ 

1 ทต.เม่องพาน นายวชิร  ดวงแสงทอง 0-5372-1471 08-1603-9658 

2 อบต.เม่องพาน นายกาย  จิรรัตน์สถิต 0-5372-1486 08-9266-4636 

3 อบต.แม่อ้อ นายพิทักษ์พงษ์  ค าน้อย 0-5367-1588 08-9997-8317 

4 อบต.เจริญเม่อง ร.ต.ต.มน ู สายลังกา 0-5373-8265 08-9265-2150 

5 อบต.หัวง้ม นายวินัย  เคร่่องขชย 0-5363-5224-5 08-7188-5988 

6 อบต.สันมะเค็ด นายสมเกียรติ  อัตตวิชาน 0-5367-7405 08-1881-6719 

7 อบต.ป่าหุ่ง นายชวลิต  ค าปาวีระ 0-5367-6468 08-9263-3794 

8 อบต.ม่วงค า  นายประสิทธิ์  โค้วจิริยะพันธ์ 0-5363-5227-8 08-9953-4434 

9 อบต.สันกลาง นายณรงค์  ติ๊บแปง 0-5377-0013-4 08-9997-1764 

10 อบต.ดอยงาม นายสมชาติ  จายน้อย 0-5318-5628-9 08-1881-7806 

11 อบต.ทรายขาว นายวีระพล  โสมศรีแพง 0-5366-6806 08-6704-4849 

12 อบต.ทานตะวัน นายราเชน  ดาสา 0-5395-7063 08-7172-3591 



 
                                          ท าเนียบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

อ าเภอพาน 

อปท. 16 แห่ง นายกเทศมนตรี/ อบต 
โทรศัพท์ 

ส านักงาน มือถือ 

13 อบต.แม่เย็น นางจันทร์ฉาย  วงศ์แก่นจันทร์ 0-5395-7070 08-9850-2628 

14 อบต.ธารทอง นายขกรวุฒิ  กองแสง 0-5366-6151 08-4378-4109 

15 อบต.สันติสุข นายวิมล  ตาเม่องมูล 0-5372-2238 08-9552-2178 

16 อบต.เวียงห้าว นายทนง  ตาสาย 0-5360-5164 08-1616-1186 

อ าเภอป่าแดด 

อปท.  5  แห่ง นายกเทศมนตรี/ อบต. 
โทรศัพท์ 

ส านักงาน มือถือ 

1 ทต.ป่าแดด นายสง่า  ยาม ี 0-5376-1038 08-6179-6314 

2 ทต.ป่าแงะ นายหงษ์ยนต์  สมบูรณ์ชัย 0-5365-4126 08-1884-7084 

3 ทต.สันมะค่า นายบุญเพ็ง   ก าแหง 0-5376-1599   

4 ทต.ศรีโพธิ์เงิน นายสิทธิราช   บ าเหน็จ 0-5371-0251   

5 อบต.โรงช้าง นายณิชาูมิ  ค าเม่องเหน่อ 0-5376-1123 08-9554-0444 

อ าเภอแม่สรวย 

อปท.  9  แห่ง นายกเทศมนตรี/ อบต. 
โทรศัพท์ 

ส านักงาน มือถือ 

1 ทต.แม่สรวย นายอาคม   จันต๊ะมา 0-5378-6123   

2 ทต.เจดีย์หลวง นายแจ๊ก  ธิสงค์ 0-5395-0732 08-6186-4318 

3 ทต.เวียงสรวย นายผล   จอมเจดีย์ 0-5378-6341   

4 อบต.ท่าก๊อ นายกนก จินดายก 0-5372-4217-8 08-1784-3283 

5 อบต.แม่พริก นายอุทัย  ฟูวงค์ 0-5378-6368 08-7179-3424 

6 อบต.เจดีย์หลวง อยู่ระหว่างการด าเนินการประกาศการเล่อกตั้ง 0-5395-0631  - 

7 อบต.วาวี นายยาวี  จูเปาะ 0-5360-5950 08-5717-9564 

8 อบตป่าแดด นายสุนันท์  ขันทัง 0-5370-8480 08-9855-4759 

9 อบต.ศรีถ้อย ว่าที่ ร.ต.พรชัย  ใจแปง 0-5395-0063 08-1960-2186 



 
                                         ท าเนียบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 

อปท.   9  แห่ง นายกเทศมนตรี/ อบต. โทรศัพท์ 

ส านักงาน มือถือ 

1 ทต.เวียงป่าเป้า นายนิคม  นามเสถียร 0-5378-1665 08-1992-6626 

2 ทต.แม่ขะจาน นายวินัย  ทานศิลา 0-5378-9437 08-1993-8597 

3 ทต.ป่างิ้ว นายสันทัด  ใจปญญญา 0-5364-8963 08-0678-7153 

4 ทต.เวียงกาหลง นายสมอาจ   เช่้อเขียว 0-5370-4510   

5 อบต.สันสลี นายวีระเดช   โรจนคีรีสันต ิ 0-5378-2042   

6 อบต.เวียง นายกิตติพงษ์  วงษา 0-5364-8856   

7 อบต.บ้านโป่ง นายประพันธ์  ยาวุฒ ิ 0-5378-1989   

8 อบต.แม่เจดีย์ นายถวิล  ทานศิลา 0-5378-9628 08-1530-8630 

9 อบต.แม่เจดีย์ใหม่ นายเสริม  ฤดีใจ 0-5367-9085   

อ าเภอแม่ลาว 

อปท.  7 แห่ง นายกเทศมนตรี/ อบต. โทรศัพท์ 

ส านักงาน มือถือ 

1 ทต.แม่ลาว นายอรรถพงษ์  โรจนพิบูลธรรม 0-5366-6035 08-1885-2796 

2 ทต.ป่าก่อด า ว่าที่ร้อยตรีด ารงศักดิ์ ขวัญชัย 0-5366-6694  - 

3 ทต.ดงมะดะ นางสาววาสนา   บุญมา 0-5318-4131   

4 อบต.ป่าก่อด า นายสุทัศน์   ศรีจันทร์ 0-5377-8011 08-6191-5522 

5 อบต.โป่งแพร่ นายทน  ธิดา 0-5377-8249 08-4741-0902 

6 อบต.บัวสลี นายน้อย  เตชะ 0-5367-3657 08-5040-6008 

7 อบต.จอมหมอกแก้ว นายสุทัศน์  กิจพิทักษ์ 0-5318-4101-2 08-5713-9944 

     



 
 
                                           ท าเนียบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 

อ าเภอเวียงชัย 

อปท.  6   แห่ง นายกเทศมนตรี/ อบต. โทรศัพท์ 

ส านักงาน มือถือ 

1 ทต.เวียงชัย นายอินแปง เก่้อกูล 0-5376-9086 08-1882-9015 

2 อบต.เวียงชัย นายประเวช  ราชชมา ู 0-5366-3094 08-3578-3113 

3 อบต.เวียงเหน่อ นางอุบลรัตน์  ปิยะโกศล 0-5376-8119 08-9850-4229 

4 อบต.เม่องชุม ว่าที่ ร.ต.ชัยยา  พลอยแหวน 0-5366-2883 08-9855-9568 

5 อบต.ดอนศิลา นายสังฆ์  พรมชัย 0-5373-6691 08-1993-3106 

6 อบต.ผางาม นายประสิทธิ์  ศิริค าฟู 0-5373-6513 08-1961-2102 

อ าเภอขุนตาล 

อปท.  4   แห่ง นายกเทศมนตรี/ อบต.   

ส านักงาน มือถือ 

1 ทต.บ้านต้า นายบุญลัย   ค าทะ 0-5379-7111   

2 ทต.ป่าตาล นายเด่น  วรรณสอน 0-5379-7176 08-6656-9341 

3 ทต.ยางฮอม นายประพันธ์  อินทะชัย 0-5360-6223 08-9980-2699 

4 อบต.ต้า นายกิตติกร  ยอดแก้ว 0-5379-7149 08-7180-9777 

อ าเภอพญาเม็งราย 

อปท.  6   แห่ง นายกเทศมนตรี/ อบต. โทรศัพท์ 

ส านักงาน มือถือ 

1 ทต.พญาเม็งราย นายสมนึก  มาลัย 0-53799-105 08-0676-2585 

2 ทต.ขม้ยา นายเลียม   สุมา  0-5367-2072   

3 ทต.เม็งราย นายาู  าูลคร 0-5379-9004   

4 อบต.แม่เปา นายนิคม  ยะป๊อก 0-5378-8179 08-1764-4060 

5 อบต.แม่ต  า นายศรีวรรณ   ฟูแสน 0-5319-0551   

6 อบต.ตาดควัน นายสวรรค์  ช่่อนาม 0-5319-4126   



 
                                         ท าเนียบองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

อ าเภอเวียงแก่น 

อปท. 4  แห่ง นายกเทศมนตรี/ อบต. 
โทรศัพท์ 

ส านักงาน มือถือ 

1 ทต.ท่าข้าม นางนิตยา  ยะละ 0-5691-8516 08-9558-3376 

2 ทต.ม่วงยาย นายเกษม  อินเทพ 0-5360-8000-1 08-1724-6062 

3 ทต.หล่ายงาว นายประธาน   รวมจิต 0-5360-8202   

4 อบต.ปอ นายแสน  ล่อชา 0-5391-8265 08-7184-9470 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 

อปท.  4  แห่ง นายกเทศมนตรี/ อบต. 
โทรศัพท์ 

ส านักงาน มือถือ 

1 อบต.แม่ฟ้าหลวง นายทรงกลด  อาิสุนทรกุล 0-53767-114 08-3476-2516 

2 อบต.เทอดขทย นายเตชินท์   ติยะขพศาล 0-5373-0205  08-1950-0605 

3 อบต.แม่สลองใน นางรุจิรา  ใจจักร์ 0-5373-0322 08-0677-3003 

4 อบต.แม่สลองนอก นายวุฒิพงษ์  สวรรค์โชต ิ 0-5376-5129 08-9999-0641 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

อปท.  4  แห่ง นายกเทศมนตรี/ อบต. 
โทรศัพท์ 

ส านักงาน มือถือ 

1 ทต.บ้านเหล่า นายทองค า   ยาปะโลหิต 0-5395-3118   

2 อบต.ทุ่งก่อ นายบุญหลวย  สุขเกษม 0-5395-3418 08-4986-2604 

3 อบต.ดงมหาวัน นายสงกรานต์   โสาามา 0-5317-2130   

4 อบต.ป่าซาง นายเอนก  แก้วนิลตา 0-5317-3661 08-6189-1164 

อ าเภอดอยหลวง 

อปท.  3  แห่ง นายกเทศมนตรี/ อบต. 
โทรศัพท์ 

ส านักงาน มือถือ 

1 อบต.โชคชัย นายสุพันธ์  ปุ๋นขุ่ย 0-5379-0147 08-1960-7408 

2 อบต.ปงน้อย นายวีระชัย  ปงลังกา 0-537-90042 08-1366-6697 

3 อบต.หนองป่าก่อ นายสวัสดิ์  อาิญญานวพงษ์ 0-5318-1699 08-1170-5038 


