
                                       ฉบับท่ี ๑ 
          แผนปฏบัิติการประชาสัมพันธร์ณรงคส่์งเสรมิการสวมหมวกนิรภยั ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ในสถานศึกษาจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม การปฏิบัติ สถานศึกษา/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ห้วงเวลา 
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
สนับสนุน 

หมายเหตุ 

 ๑ แต่งตั้งคณะท างานฯ 
และเชิญชวนภาคี
เครือข่ายฯ 

  ตามค าสั่งจังหวัดเชียงรายที่ ๐๖๓/๒๕๕๕      
ลงวันที่ ๑๓ มกราคม๒๕๕๕ เร่ือง แต่งตั้ง
คณะ ท างานโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย               
ปี ๒๕๕๔ 
 

             -   ส.ค.– ธ.ค. ๒๕๕๕  สนง.ปภ.จ.ชร  

  ๒ จัดบอร์ดนิทรรศการ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์
ส่งเสริมการสวมหมวก
นิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
ในสถานศึกษา 

หน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมจัดบอร์ดประชา 
สัมพันธ์/ จัดนิทรรศการ ปูายไวนิลรณรงค์
ส่งเสริมฯ 
- กฎหมายจราจร ฯ (สนง.ขนส่ง จ.ชร) 
- พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ               
  (คปภ.+บ.กลางฯ) 
- หมวกนิรภัย+ขับขี่ปลอดภัย + มาตรการ     
  ๓ม ๒ข ๑ร (ปภ.จ.ชร) 
- ฉาย VDO ขับขี่ จยย.ปลอดภัย ในช่วงพัก
เที่ยง/รับประทานอาหารกลางวันผ่าน TV 
ภายในโรงอาหาร/สถานศึกษา 
- สถิติข้อมูลผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต ประมวลภาพ
อุบัติเหตุ (สสจ.ชร) 
 

             - ด าเนินการสอดคล้อง
ตามแผนงานจัดนิทรรศ- 
การในสถานศึกษาใน
กิจกรรมที่ ๔ 

หน่วยงานหลัก 
สนง.ปภ.จ.ชร  
ศูนย์ ปภ.เขต ๑๕ ชร. 
 
หน่วยงานสนับสนุน 
สนง.ขนส่ง จ.ชร 
สสจ.ชร 
คปภ.จ.ชร 
บ.กลางฯ 
บ.กรีนวิงฯ 
            ฯลฯ 

 

  ๓ ๑.ประชาสัมพันธ์ผ่าน
เสียงตามสาย 
๒. ประชาสัมพันธ์ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียง
หลัก/วิทยุชุมชน 
 

๑. เทศบาลนครเชียงราย สนับสนุนร่วมประชา 
สัมพันธ์เปิดกระจายเสียงตามสายในช่วงเวลา
พักกลางวัน หรือช่วงเวลาอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม 
๒. ขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียง
หลัก ๙ สถานี สถานีวิทยุชุมชนทุกอ าเภอ
ตามเห็นสมควร(ไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง) 
 

- ประชาชนโดยทั่วไป 
- นักเรียนนักศึกษาของ
สถาบันที่จัดกิจกรรม 

    ส.ค. – ธ.ค. ๕๕ หน่วยงานหลัก 
สนง.ปภ.จ.ชร  
 

หน่วยงานสนับสนุน 
๑. เทศบาลนครเชียงราย 
๒. สถานีวิทยุกระจายเสียง
หลัก/วิทยุชุมชนเปูาหมาย 

สนง.ปภ.จ.ชร จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์สื่อสปอตฯ 
สนับสนุนเทศบาลนคร 
ชร. , สถานศึกษา , อปท. 
, สถานีวิทยุกระจายเสียง/
วิทยุชุมชน 
 

                       



                    ฉบับท่ี ๒  

          แผนปฏบัิติการประชาสัมพันธร์ณรงคส่์งเสรมิการสวมหมวกนิรภยั ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ในสถานศึกษาจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม การปฏิบัติ สถานศึกษา/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ห้วงเวลา 
ด าเนินการ 

 หน่วยงานรับผิดชอบ     
      สนับสนุน 

                 หมายเหตุ 

  ๔ จัดบอร์ดนิทรรศการ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์
ส่งเสริมการสวมหมวก
นิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  
ในสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาและ
อาชีวศึกษา 

๑. หน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมจัดบอร์ด 
นิทรรศการประชาสัมพันธ์รณรงค ์       
ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐
เปอร์เซ็นต์ในสถานศึกษาระดับมัธยม 
ศึกษาและอาชีวศึกษาในพื้นที่อ าเภอ
เมืองเชียงรายหมุนเวียนไปตามสถาน 
ศึกษากลุ่มเปูาหมาย จ านวน ๑๐ แห่ง 
แห่งละ ๕ วัน  
๒. สถาบันการศึกษาก ากับ/มอบหมาย
นักเรียนนักศึกษาแกนน าหรือสภา
นักเรียนนักศึกษาร่วมจัดกิจกรรมตาม
เห็นสมควร 
๓. คณะท างานร่วมจัดกิจกรรม เช่น 
ฝึกอบรม/สาธิตขับขี่ปลอดภัยกับบริษัท
เชียงรายสินธานีและ/หรือ บ.กรีนวิงฯ  
หรือจัดกิจกรรมอื่นๆในห้วงเวลา ๑ วัน
ต่อสัปดาห์ที่จัดกิจกรรมที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 

๑. ร่วมจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย
ในการท างานภาคเหนือปี ๒๕๕๕ กับ 
สนง.สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัด 
ชร  ณ โรงแรมดุสิต ไอแลนด์ รีสอร์ท 
๒. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก  
๓. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
๔. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
๕. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ ชร. 
๖. โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห ์
๗. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนา-  
การ ชร. 
๘. โรงเรียนเทศบาล ๖ นคร ชร. 
๙. วิทยาลัยเชียงราย 
๑๐.วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 

๒๐-๒๑ ส.ค.๕๕ 
 
 
 
๒๒–๒๔ ส.ค.๕๕ 
๒๗–๓๑ ส.ค.๕๕ 
  ๓–๗ ก.ย.๕๕ 
๑๐–๑๔ ก.ย.๕๕ 
๑๒–๑๖ พ.ย.๕๕ 
๑๙–๒๓ พ.ย.๕๕ 
 
๒๖–๓๐ พ.ย.๕๕ 
๑๐–๑๔ ธ.ค.๕๕ 
๑๗–๒๑ ธ.ค.๕๕ 

หน่วยงานหลัก 
สนง.ปภ.จ.ชร  
 
หน่วยงานสนับสนุน 
ตร.ภูธรจังหวัด ชร. 
สนง.ขนส่ง จ.ชร 
สสจ.ชร 
คปภ.จ.ชร 
บ.กลางฯ 
บ.กรีนวิงฯ 
     ฯลฯ 
 
สถาบันการศึกษา 
จัดเตรียมสถานที่ 
นักเรียนนักศึกษา 
เข้าร่วมตามห้วง 
เวลาที่ก าหนด 

 ก าหนดจัดกิจกรรมร่วมของคณะท างานฯ  
      ( ๑ วัน ต่อ สัปดาห์) 
 
 
- (ไม่มี) 
-วันที่ ๓๐ ส.ค.๕๕ เวลา ๑๔.๒๐-๑๖.๒๐ น. 
-วันที่ ๖ ก.ย.๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น. 
-วันที่ ๑๓ ก.ย.๕๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐น. 
-วันที่ ๑๓ พ.ย.๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น. 
- (ไม่มี) 
 
-วันที่ ๒๙ ธ.ค.๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
-วันที่ ๑๓ ธ.ค.๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
-วันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๕ เวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น.  

  ๕ ด าเนินการตาม
มาตรการ                 
๓ม ๒ข ๑ร ควบคู่การ
ประชาสัมพันธ์ 

 - จับปรับผู้กระท าความผิดฝุาฝืน
กฎหมายจราจร  
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา หรือ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ แจ้งชื่อให้สถาบันการ 
ศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดทราบเพื่อ
ก าหนดบทลงโทษตามข้อสั่งการ ศปถ. 
 

              -  ส.ค – ธ.ค.๕๕ ตร.ภูธร จ.ชร 
ทุก สภ. 

 

                   
    



             ฉบับท่ี  ๓ 
          แผนปฏบัิติการประชาสัมพันธร์ณรงคส่์งเสรมิการสวมหมวกนิรภยั ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ในสถานศึกษาจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ. ๒๕๕๕   

ล า 
ดับ 

กิจกรรม การปฏิบัต ิ สถานศึกษา/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ห้วงเวลา 
ด าเนินการ 

 หน่วยงานรับผิดชอบ 
      / สนับสนุน 

หมายเหตุ 

๖. ส ารวจการสวมหมวก
นิรภัยของประชาชน 
นักเรียนนักศึกษา
โดยทั่วไปในภาพรวม
จังหวัด  ในชั่วโมง
เร่งด่วน เช้า-เย็น  
(ก่อน–ระหว่าง–หลัง) 

๑. ด าเนินการส ารวจการสวมหมวกนิรภัย                
  - ผู้ขับขี่รถ จยย.จ านวน ๒๐๐ คัน  
 - ผู้ซ้อนท้ายรถ จยย. จ านวน ๒๐๐คน 
 

๒. จุดส ารวจ จ านวน ๒ จุด ได้แก ่

    จุดที่ ๑  สี่แยกประตูเชียงใหม่-เด่นห้า            
       เวลา ๐๘.๐๐ น. ทางตรงฝั่งขาเข้าเมืองสาย
เด่นห้า-สี่แยกประตูเชียงใหม่-เข้าสู่ถนนธนาลัย 
      เวลา ๑๖.๓๐ น. ทางตรงฝั่งขาออกจากถนน 
ธนาลัย-ประตูเชียงใหม่-เด่นห้า 
 

    จุดที่ ๒ สี่แยกหน้า ภ.จว.ชร  
      เวลา ๐๗.๐๐ น. ทางตรงฝั่งขาเข้าเมืองสาย
บ้านใหม่- ขัวมังราย - ถนนหน้า ภ.จว.ชร  
      เวลา ๑๖.๓๐ น. ทางตรงฝั่งขาออกเมือง               
ถนนหน้า ภ.จว.ชร – ขัวมังราย – บ้านใหม่ 
  

           -  คร้ังที่ ๑   
     ๒๗ ส.ค. ๕๕  
 
  คร้ังที่ ๒   
     ๕  ก.ย. ๕๕ 
 
  คร้ังที่ ๓ 
     ๓๑ ต.ค.๕๕  

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พณิชยการเชียงราย 

 

  ๗ สรุปผลแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถอดบทเรียน 
 

จัดประชุมคณะท างาน สรุปผลถอดบทเรียนเพื่อร่วม
วางแผนด าเนินการในระยะต่อไป 
 

    จะแจ้งก าหนด        
วัน เวลา และสถานที่   
 ภายหลังจัดกิจกรรม
แล้วเสร็จ 

 สนง.ปภ.จ.ชร และภาคีเครือข่ายคณะท างาน 
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