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ค าน า 

อุบัติเหตุทางถนนก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ
ตลอดจนความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเป็นอย่างมาก ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนปีละประมาณ 12,000 คน และความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากกว่า 2 แสนล้านบาทจึงจ าเป็นที่ต้อง
มีการด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนจริงจังและต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งนี้ 
รัฐบาลได้มอบหมายให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)เป็นเจ้าภาพในการบูรณาการการ
ด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเพ่ือยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยใน
คราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทความปลอดภัย 
ทางถนน พ.ศ.2552–2555 ตามท่ีศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอโดยก าหนดให้ความปลอดภัย
ทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งแผนแม่บทดังกล่าวได้ก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแผนงานที่สามารถน าไป 
สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพเพ่ือมุ่งไปสู่การลดอัตราการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ 
ทางถนนตามมาตรฐานสากลให้เหลือ 14.15 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนในปี พ.ศ.2555  

กรอบการด าเนินการจัดแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงราย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงรายได้น าบทสรุปการร่วม
ด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประชุมร่วมสรุปผลการด าเนินงานข้อปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
จากการปฏิบัติงานทั้งในช่วงระยะเวลาปกติ ช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาโดย
น ามาจัดท าในกรอบ 6 แผนงานที่ส าคัญ โดยยึดกรอบแนวทางตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 
พ.ศ.2552–2555 เพ่ือให้ทุกภาคส่วนน าไปพิจารณาร่วมด าเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ ซึ่ง
จังหวัดจะใช้ประกอบในการจัดท าตัวชี้วัดตามค ารับรองปฏิบัติราชการ(KPI) ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ.2556 ของจังหวัดเชียงรายในคราวเดียวกัน 

ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จะเป็นแผนปฏิบัติการที่ส าคัญที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ อันจะน าไปสู่การลดอัตราการสูญเสียชีวิตและ 
ทรัพย์สินของประชาชนของชาวเชียงรายและนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจังหวัดเชียงรายน าไปสู่การลดความ
สูญเสียในภาพรวมระดับประเทศในโอกาสต่อไป 
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ก 



 

 
 
 
 
 
 

แผนปฏบิัติการป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนจังหวัดเชียงราย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

                     หน้า 

ค าน า           ก 

ระเบียบ/กฎหมาย/มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง      1 

ส่วนที ่1  สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงราย 3 
       - ข้อมูลสภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปจังหวัดเชียงราย 

ส่วนที ่2  สถานการณ์และแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย  10 
 -  ปัจจัยที่เอ้ือต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
 -   สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน / ค่าเป้าหมายการด าเนินการป้องกัน 
                   และลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงราย 

ส่วนที ่3  ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค จากการด าเนินการป้องกันฯที่ผ่านมา   15 
 -   ข้อเสนอแนะเพ่ือการด าเนินการป้องกันฯในพ้ืนที่    17 
 -   แนวทางการด าเนินการป้องกันฯในระยะต่อไป    19 

ส่วนที ่4  มาตรการแผนงานเพ่ือการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงราย  20  
            ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

-  แผนงานด้านการวางพื้นฐานสังคมสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน  21 

-  แผนงานพัฒนาระบบที่เอ้ือต่อความปลอดภัย     27 

-  แผนงานด้านนิติบัญญัติและการบังคับใช้กฎหมาย    36 

-  แผนงานด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับพ้ืนที่   39 

-  แผนงานด้านสารสนเทศ การติดตามประเมินผลและพัฒนางานวิจัย  43 

-  แผนงานด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนส าหรับรถจักรยานยนต์  47 

-  การสนับสนุนการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน   51  
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภาคผนวก          53 

-  ค าสั่งจังหวัดเชียงรายที่ 826/2554  ลงวันที่ 29 มีนาคม 2554 เรื่อง แต่งตั้ง -  
   คณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย 
-  จุดเสี่ยง จุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนบ่อยครั้ง (ต ารวจภูธร จ.ชร)   

       -  ท าเนียบหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
   
 
 
 

 



                แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวดัเชียงราย  
                                     ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
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    หมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ออกไปอีก ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) 
  

แนวทางการด าเนินงานใน“ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน” ปี พ.ศ. 2554-2563  
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1. ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย โดยมีเป้าหมายให้ผู้ขับข่ีและผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ทุกคนต้อง 
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6. พัฒนาสมรรถนะของผู้ใช้รถใช้ถนน(Road users) ให้มีความปลอดภัย 
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กรอบยุทธศาสตร์การด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 5 ด้าน ( 5 E ) ของประเทศไทย ได้แก่ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) 
2. ยุทธศาสตร์ด้านวิศวกรรมจราจร (Engineering) 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วม (Education and Empowerment) 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบ าบัดรักษาและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service) 
5. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ ติดตามและประเมินผล (Evaluation) 
 
 

1 



อ้างถึง    แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2552 – 2555  

    วิสัยทัศน์ : บนถนน “ ทุกชีวิตปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ” 

เป้าหมายเชิงนโยบาย  ของแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2552 – 2555 
ลดอัตราการเสียชีวิตของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนตามมาตรฐานสากลให้เหลือ 14.15 คน  

 ต่อประชากรหนึ่งแสนคนในปี  2555 
 
 

ปี พ.ศ. อัตราเสียชีวิตต่อแสนประชากร 

2552 17.18 

2553 16.17 

2554 15.16 

2555 14.15 
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ส่วนที่ 1 
 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนจังหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

 
ข้อมูลจังหวัดเชียงราย 
            วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย 

                   “เมืองทองของวัฒนธรรมล้านนา น าการค้าสู่สากล  ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”   
 

1. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

    จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ภาคเหนือของประเทศไทย ประมาณเส้นรุ้งที่ 19 องศาเหนือ ถึง 20 องศา  
30 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา 15 ลิปดา ถึง 100 องศา 45 ลิปดาตะวันออก อยู่เหนือ
ระดับน้ าทะเลปานกลาง 416 เมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 11,678.369 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ7,298,981 ไร่ 
ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ 829 กิโลเมตร มีสภาพพ้ืนที่เป็นเทือกเขาสูงในทวีปตอนเหนือ 
(North Continental Highland) มีพ้ืนราบสูงเป็นหย่อมๆ ในเขตอ าเภอแม่สรวย เวียงป่าเป้า และเชียงของ 
บริเวณเทือกเขาจะมีความสูงประมาณ 1,500 - 2,000 เมตร จากระดับน้ าทะเล บริเวณส่วนที่ราบตามลุ่ม
แม่น้ าส าคัญในตอนกลางของพ้ืนที่ ได้แก่ อ าเภอพาน เมือง แม่จัน แม่สาย เชียงแสน และเชียงของ มีความ
สูงประมาณ 410 - 580  เมตร จากระดับน้ าทะเล มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดและประเทศใกล้เคียงคือ 
                     ทิศเหนือ ติดต่อกับ แคว้นเมืองสาด แคว้นท่าขี้เหล็กของรัฐฉานประเทศสหภาพพม่า และ              
แขวงบ่อแก้ว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แขวงอุดมไซ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทิศใต้ ติดต่อกับ อ าเภอแม่ใจ อ าเภอภูกามยาว อ าเภอดอกค าใต้ อ าเภอจุน อ าเภอเชียงค า  

อ าเภอ ภูซาง จังหวัดพะเยา และอ าเภอเมืองปาน อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอพร้าว อ าเภอไชยปราการ อ าเภอแม่อาย

อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และแคว้นเมืองสาดของรฐัฉาน ประเทศสหภาพพม่า 

       แนวเขตชายแดนติดต่อกับประเทศพม่า ด้านอ าเภอแม่จัน แม่สาย แม่ฟ้าหลวง และเชียงแสน 
รวม 130  กิโลเมตร แยกเป็นแนวภูเขา 100 กิโลเมตร แนวแม่น้ าสาย 10 กิโลเมตรและแนวแม่น้ ารวก            
20 กิโลเมตร แนวติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีระยะทาง 184 กิโลเมตร โดยเป็นแนว
แม่น้ าโขง 90 กิโลเมตร และแนวภูเขา 97 กิโลเมตร 
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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
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2. สภาพภูมิอากาศ    

       สภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2555 ที่ผ่านมาโดยเฉลี่ย ดังนี้ 
  ฤดูร้อน   ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์-กลางเดือนพฤษภาคม  มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด  30.6 
องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุด  35.4 องศาเซลเซียส  

ฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม   มีฝนตกทั้งปี 145 วัน ปริมาณ
ฝนรวมตลอดทั้งปี 2,042.6  มิลลิเมตร 
  ฤดูหนาว อยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์  อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 15.1  
องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ าสุด  10.2  องศาเซลเซียส  

 

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

จ านวน 124 ต าบล 1,751 หมู่บ้าน 
1. อ าเภอเมืองเชียงราย มีต าบลจ านวน 16 ต าบล มีหมู่บ้านจ านวน 228 หมู่บ้าน 
2. อ าเภอเชียงของ มีต าบลจ านวน   7 ต าบล มีหมู่บ้านจ านวน 101 หมู่บ้าน 
3. อ าเภอเวียงป่าเป้า มีต าบลจ านวน   7 ต าบล มีหมู่บ้านจ านวน   93 หมู่บ้าน 
4. อ าเภอเทิง  มีต าบลจ านวน 10 ต าบล มีหมู่บ้านจ านวน 156 หมู่บ้าน 
5. อ าเภอป่าแดด  มีต าบลจ านวน   5 ต าบล มีหมูบ่้านจ านวน   58 หมู่บ้าน 
6. อ าเภอพาน  มีต าบลจ านวน 15 ต าบล มีหมู่บ้านจ านวน 234 หมู่บ้าน 
7. อ าเภอเวียงชัย  มีต าบลจ านวน   5 ต าบล มีหมู่บ้านจ านวน   75 หมู่บ้าน 
8. อ าเภอแม่จัน  มีต าบลจ านวน 11 ต าบล มีหมู่บ้านจ านวน 138 หมู่บ้าน 
9. อ าเภอเชียงแสน มีต าบลจ านวน   6 ต าบล มีหมู่บ้านจ านวน   70 หมู่บ้าน 
10. อ าเภอแม่สาย มีต าบลจ านวน   8 ต าบล มีหมู่บ้านจ านวน   88 หมู่บ้าน 
11. อ าเภอแม่สรวย มีต าบลจ านวน   7 ต าบล มีหมู่บ้านจ านวน 128 หมู่บ้าน 
12. อ าเภอพญาเม็งราย มีต าบลจ านวน   5 ต าบล มีหมู่บ้านจ านวน   71 หมู่บ้าน 
13. อ าเภอเวียงแก่น มีต าบลจ านวน   4 ต าบล มีหมู่บ้านจ านวน   41 หมู่บ้าน 
14. อ าเภอขุนตาล มีต าบลจ านวน   3 ต าบล มีหมู่บ้านจ านวน   55 หมู่บ้าน 
15. อ าเภอแม่ฟ้าหลวง มีต าบลจ านวน   4 ต าบล มีหมู่บ้านจ านวน   76 หมู่บ้าน 
16. อ าเภอแม่ลาว  มีต าบลจ านวน   5 ต าบล มีหมู่บ้านจ านวน   63 หมู่บ้าน 
17. อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง มีต าบลจ านวน   3 ต าบล มีหมู่บ้านจ านวน   43 หมู่บ้าน 
18. อ าเภอดอยหลวง มีต าบลจ านวน   3 ต าบล มีหมู่บ้านจ านวน   33 หมู่บ้าน 

4. การแบ่งส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงราย 

  1.)  ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค   34 หน่วยงาน 
                  2.)  ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง  84 หน่วยงาน 

 3)   การปกครองท้องถิ่น มีหน่วยการปกครอง  รวม 144 แห่ง   ดังนี้ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน    1   แห่ง 
 เทศบาลนคร   จ านวน    1   แห่ง 
 เทศบาลต าบล   จ านวน   63  แห่ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน   79  แห่ง 
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          5. ประชากร  

                ประชากร ณ เดือนธันวาคม 2554 รวมทั้งสิ้น 1,198,656 คน เป็นชาย 589,759 คน หญิง  
608,897 คน ส าหรับอ าเภอที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่ อ าเภอเมือง มีจ านวน 222,233 คน รองลงมา
ได้แก่ อ าเภอพาน มีจ านวน 124,877 คน และอ าเภอแม่จันมีจ านวน 99,169 คน ส าหรับอ าเภอที่มีความ
หนาแน่นของประชากรมากที่สุด คือ อ าเภอแม่สาย 495.596 คน/ตร.กม. รองลงมาได้แก่ อ าเภอเมือง
เชียงราย 184.752 คน/ตร.กม. และอ าเภอแม่จัน 180.094 คน/ตร.กม. 
 

ตารางท่ี 2 จ านวนประชากรของจังหวัดเชียงราย   
 

ที ่ อ าเภอ ชาย หญิง รวมประชากร จ านวนบ้าน พ้ืนที่ คนต่อตารางกิโลเมตร 
1 เมือง 107,950 116,727 224,677 106,613 1,216.10 184.752 
2 เวียงชัย 21,751 22,377 44,128 15,330 258.80 170.510 
3 เชียงของ 31,076 31,141 62,217 23,737 836.90 74.342 
4 เทิง 41,861 42,062 83,923 29,684 821.00 102.220 
5 พาน 60,802 62,874 123,676 46,418 1,023.00 120.895 
6 ป่าแดด 13,104 13,177 26,281 8,425 333.30 78.851 
7 แม่จัน 48,110 51,122 99,232 40,292 551.00 180.094 
8 เชียงแสน 24,698 25,449 50,147 21,448 554.00 90.518 
9 แม่สาย 40,706 44,539 85,245 44,488 285.00 299.105 
10 แม่สรวย 40,569 39,547 80,116 28,030 1,428.61 56.080 
11 เวียงป่าเป้า 33,503 33,598 67,101 24,803 1,217.00 55.136 
12 พญาเม็งราย 20,999 20,948 41,947 13,748 620.00 67.656 
13 เวียงแก่น 15,966 15,474 31,440 10,329 526.00 59.772 
14 ขุนตาล 15,926 16,263 32,189 10,628 234.00 137.560 
15 แม่ฟ้าหลวง 34,637 35,094 69,731 21,902 641.40 108.717 
16 แม่ลาว 15,052 15,636 30,688 11,801 406.00 75.586 
17 เวียงเชียงรุ้ง 13,467 13,545 27,012 8,764 263.30 102.590 
18 ดอยหลวง 9,582 9,324 18,906 7,737 223.00 84.780 
   รวม 589,759 664,897 1,198,656 474,177 11,438.41   

  

                          (แหล่งข้อมูล : แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560)  
 

     6. สถาบันการศึกษา   

                  สถาบันระดับอุดมศึกษา 8 แห่ง   
               สถาบันระดับอาชีวศึกษา จ านวน 13 แห่ง 

     สถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน  41 แห่ง 
      สถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษาโดยแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาออกเป็น 4 เขต รวม 610 แห่ง 
                   - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 จ านวน 110 แห่ง 
         - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 จ านวน 194 แห่ง 
         - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จ านวน 153 แห่ง 
         - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จ านวน 153 แห่ง 
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7. ด้านการสาธารณสุข 

จังหวัดเชียงรายมีจ านวนสถานพยาบาลทุกประเภท  รวมทั้งสิ้น 638 แห่ง แบ่งออกเป็น 
โรงพยาบาลของรัฐ 17 แห่ง , โรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ง , รพ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1 แห่ง , รพ.สังกัด
กลาโหม 1 แห่ง , สถานีอนามัย 213 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชน 2 แห่ง และคลินิกทุกประเภท รวม 404 แห่ง  
ส าหรับสถานพยาบาลที่มีเตียงผู้ป่วยรับไว้ค้างคืน ได้แก่ โรงพยาบาลจ านวน 20 แห่ง จ านวนเตียงรวม  
2,196 เตียง (แหล่งข้อมูล : แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560) 

 

8. 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 ) เป็นสายทางหลักจากกรุงเทพมหานครถึงอ าเภอแม่สาย มีสายทางที่ส าคัญ
มากมายที่ตัดผ่านอ าเภอต่างๆของจังหวัด อาทิเช่น เส้นทางหลวงหมายเลข 118  เชื่อมระหว่างจังหวัด
เชียงรายกับจังหวัดเชียงรายใหม่ และเส้นทางหลวงหมายเลข 1120 เชียงรายกับอ าเภอเชียงค าจังหวัด
พะเยา   

ทางอากาศ  จังหวัดเชียงรายมีสนามบินพาณิชย์ 1 แห่ง และสนามบินที่ใช้ในราชการ
กองทพัอากาศ จ านวน 1 แห่ง 
                   ระยะทางแต่ละอ าเภอกับจังหวัด 

 อ าเภอเมืองเชียงราย - กิโลเมตร 
 อ าเภอเวียงชัย 12 กิโลเมตร 
 อ าเภอแม่ลาว 19 กิโลเมตร 
 อ าเภอแม่จัน 28 กิโลเมตร 
 อ าเภอดอยหลวง 40 กิโลเมตร 
 อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 45 กิโลเมตร 
 อ าเภอพาน 47 กิโลเมตร 
 อ าเภอพญาเม็งราย 48 กิโลเมตร 
 อ าเภอป่าแดด 52 กิโลเมตร 

 อ าเภอเชียงแสน 60 กิโลเมตร 
 อ าเภอแม่สรวย 62 กิโลเมตร 
 อ าเภอแม่สาย 63 กิโลเมตร 
 อ าเภอขุนตาล 63 กิโลเมตร 
 อ าเภอเทิง 64 กิโลเมตร 
 อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 65 กิโลเมตร 
 อ าเภอเวียงป่าเป้า 91 กิโลเมตร 
 อ าเภอเชียงของ 145 กิโลเมตร 
   อ าเภอเวียงแก่น 150 กิโลเมตร 

          9.  ด้านการท่องเที่ยว 

       ศักยภาพความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย มีจ านวนมากถึง 121 แห่ง โดยจ าแนก
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 58 แห่ง ด้านประวัติศาสตร์ จ านวน 46 แห่ง ด้านศิลปวัฒนธรรม  17 แห่ง 
และยังเป็นแหล่งอารยธรรมชนแห่งชนชาติมากกว่า 30 ชนเผ่า แหล่งรวมศิลปินมากกว่า 100 ชีวิต เป็นเมือง
ประวัติศาสตร์แห่งอาณาจักรล้านนา ถือว่าเป็นต้นก าเนิดอาณาจักรล้านนาซึ่งมีอายุมากกว่า 700 ปี 
       ศักยภาพด้านการเชื่อมโยงในภูมิภาคสถานที่ตั้งของจังหวัดเชียงราย  ณ ปัจจุบันสร้างความ
โดดเด่นและมีข้อได้เปรียบกว่าจังหวัดอ่ืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นจังหวัดเหนือสุดของประเทศที่มีอาณา
เขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 2 ประเทศ ได้แก่ สหภาพพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
ปัจจุบันได้มีการเปิดจุดผ่านแดนกับท้ัง 2 ประเทศ ที่ด่านอ าเภอแม่สายที่ใช้ติดต่อกับประเทศพม่าและด่านที่
อ าเภอชียงของ ส าหรับการติดต่อกับประเทศลาวนอกจากการมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่าและลาว 
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  สถิตินักท่องเที่ยว เดือนมกราคม-ธันวาคม 2554 
                  

นักท่องเที่ยว จ านวน 

ชาวไทย 1,430,375 คน  

ชาวต่างชาติ 249,873 คน 

รวม 1,680,248 คน 

 
    จ านวนผู้มาเยี่ยมเยือน ของจังหวัดเชียงราย 

ผู้เยี่ยมเยือน 
 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

ชาวไทย 1,339,190 1,430,375 1,339,190 1,430,375 

ชาวต่างชาติ 402,056 249,873 402,056 249,873 

รวม 1,741,246 1,680,248 1,741,246 1,680,248 

 
    จ านวนรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย 

รายได้ (ล้านบาท) 

 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
ชาวไทย 7,012.43 7,462.35 7,770.31 6,603.43 

ชาวต่างชาติ 2,361.77 2,356.60 2,863.61 2,801.21 
รวม 9,374.20 9,818.95 10,633.92 9,404.64 

 
    เปรียบเทียบสถิติ จ านวนนักท่องเที่ยว ปี 2553  และ ปี  2554 

นักท่องเที่ยว สถิติ ปี 2553 สถิติ  ปี  2554 คิดเป็นร้อยละ 
ชาวไทย 1,339,190 1,430,375 6.81 

ชาวต่างชาติ 402,056 249,873 -37.88 

รวม 1,741,246 1,680,248 -3.50 

 
                           (แหล่งข้อมูล : แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2556-2570) 
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  10. ด้านการจดทะเบียนรถยนต์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

                การจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.รถยนต์ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2555)               
รวมทั้งสิ้น 603,408 คัน แยกเป็น รถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ จ านวน 590,498 คัน และ                                         
รถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก จ านวน 12,930 คัน โดยเฉพาะที่ส าคัญ ดังนี้            

 -  รถจักรยานยนต์     จ านวน  404,186 คัน 
 -  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน  จ านวน  65,071 คัน 
 -  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน   จ านวน  5,139 คัน 
 - รถบรรทุกส่วนบุคคล    จ านวน 108,623 คัน 
 -  รถจักรยานยนต์สาธารณะ   จ านวน 643 คัน 
 - รถยนต์รับจ้างสามล้อ   จ านวน 187 คัน 
     - และรถอ่ืน ฯลฯ 

ด้านการจัดท าใบอนุญาตขับขี่ รวมใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์              
จ านวน 783,709 ฉบับ โดยเฉพาะที่ส าคัญ ดังนี้ 
  -  ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว  86,880  ฉบับ 
  -  ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ( 1 ปี)   29,883  ฉบับ 
  -  ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ( 5 ปี)   198,155  ฉบับ 
  -  ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ตลอดชีพ   143,305 ฉบับ 
  -  ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว  33,930  ฉบับ 
  -  ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ( 1 ปี) 16,039  ฉบับ  
  - ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ( 5 ปี)  112,741 ฉบับ  
  -  ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ  106,156  ฉบับ 
  -  ใบอนุญาตขับรถยนตส์ามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว  544  ฉบับ 

- และใบอนุญาตขับรถอ่ืน ฯลฯ 
 

(  แหล่งข้อมูล : กรมการขนส่งทางบก  กลุ่มสถิติ  กองแผนงาน     
                        http://apps.dlt.go.th/statistics_web/statistics.html   ) 
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      ส่วนที่ 2 

สถานการณ์และแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 

       
  ปัจจุบันจังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการขยายตัวทั้งทางด้านโครงสร้างจ านวน
ประชากร ด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การคมนาคมขนส่งอันเนื่องจากท าเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็น
พ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ (North - South Economic Corridor : NSEC) ตามกรอบ
ความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) มีศักยภาพเป็นประตูเชื่อมโยงกลุ่มประเทศจีน พม่า สปป.ลาว 
โดยเส้นทาง R3A (ไทย – สปป.ลาว – จีน) เส้นทาง R3B (ไทย – พม่า – จีน) มีท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 
และสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 4 ที่อ าเภอเชียงของ (อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง) และอยู่ระหว่างการ
พัฒนาโครงข่ายถนน 4 ช่องจราจร สามารถสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านด้านการค้าการลงทุน 
การท่องเที่ยว การศึกษา วัฒนธรรม การเกษตร และ Logistics ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งจังหวัดเชียงรายยังมี
สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจส าหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เข้ามาท่องเที่ยวตลอดทั้งปี  มีการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมเห็นได้จากจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมใน
พ้ืนที่ของจังหวัดมีเพ่ิมมากข้ึน   

  ประกอบกับภายในปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC 
อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศเพ่ือนบ้าน 10 ประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใกล้ๆ
บ้านเรา ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน เวียนนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์  
โดยมีจุดประสงค์ในการส่งเสริมและรวมตลาดฐานการผลิตให้เป็นหนึ่งเดียว เนื่องจากประเทศในโลก              
ยุคปัจจุบันไม่มีรั้วกั้นพรมแดนทั้งยังสามารถเคลื่อนย้ายและไหลเวียนของ  1. สินค้า 2. บริการ 3. การลงทุน
4. เงินทุน  5. ฝีมือแรงงาน ได้อย่างอิสระเสรี การเกิดขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมากมาย มีการ
เคลื่อนย้ายก าลังแรงงาน วัตถุดิบ สินค้าอุปโภคบริโภคระหว่างประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อการเพ่ิมข้ึนของปริมาณเครื่องจักรกล รถยนต์ ยานพาหนะบนท้องถนนในพ้ืนที่จังหวัด
อีกเป็นจ านวนมาก และศักยภาพรองรับปัญหาของจังหวัดก็ยังมีจ านวนถนนหรือสายทางที่เท่าเดิม อีกทั้ง
กฎหมายและวัฒนธรรมการขับขี่รถยนต์ ยานพาหนะในแต่ละประเทศสมาชิกที่แตกต่างกันจะส่งผลท าให้
เกิดอุบัติภัยในด้านต่างๆในพ้ืนที่จังหวัดมีแนวโน้มขยายวงกว้างเพ่ิมมากขึ้น หากขาดการสนับสนุนจากทุก
ภาคส่วนในการป้องกัน การศึกษาเรียนรู้ การให้ความรู้และปลูกฝังค่านิยมการสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยที่ถูกวิธี การก ากับดูแล การควบคุมอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ทางน้ า 
ทางอากาศและอุบัติภัยจากการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบสารเคมีและวัตถุอันตราย ผลที่ตามมาคือเกิดการบาดเจ็บ 
ความพิการ ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินอย่างประมาณค่าไม่ได้ทั้งของประชาชนในพ้ืนที่เองและ
นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจังหวัดเชียงราย  
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1. ปัจจัยเสี่ยงที่เอื้อต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  จ าแนกออกเป็น  4  ปัจจัย ดังนี้  

1.1 ปัจจัยด้านพฤติกรรมคน 
 1.1.1 ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลงจากการดื่มของมึนเมาหรือการใช้สารเสพติดท า
ให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าผู้ขับขี่ที่ปฏิบัติตามกฎจราจร เนื่องจากไม่สามารถครองสติและ
บังคับยานยนต์ได้ท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย    

1.1.2 สภาพร่างกายไม่พร้อมในการควบคุมรถเนื่องจากมีสภาพร่างกายอ่อนเพลียจากการขับรถเป็น
เวลานานและการพักผ่อนไม่เพียงพอมีโอกาสหลับในหรือการตัดสินใจของผู้ขับขี่ช้าลง 
          1.1.3 ผู้ขับขี่และผู้โดยสารยานพาหนะมีพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ขับขี่รถในขณะเมาสุรา ไม่มีใบอนุญาตขับขี ่ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด ขับขีร่ถโดยไม่มีความช านาญ 
การไม่ใส่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจร 
ป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจร   
 1.1.4 ความประมาทเลินเล่อ ขาดวินัยของผู้ขับข่ียานพาหนะและผู้ใช้เส้นทาง 
 
 1.2 ปัจจัยด้านรถ/ยานพาหนะ 
  1.2.1 ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์พ้ืนฐานในยานยนต์ คือ ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ยานพาหนะที่
พร้อมใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
 1.2.2 ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยคืออุปกรณ์ท่ีช่วยป้องกันหรือลดความรุนแรง
ในขณะเกิดอุบัติเหตุลงเพ่ือความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 
 1.2.3 การปรับแต่งสภาพยานพาหนะ คือยานพาหนะที่มีการดัดแปลงสภาพและใช้งานผิดประเภท
ส่งผลต่อประสิทธิภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะอันอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้  
 1.2.4 การบรรทุกท่ีไม่ปลอดภัย คือยานพาหนะมีการบรรทุกน้ าหนักมากเกิน การบรรทุกสูงเกิน  
การบรรทุกวัสดุยื่นยาวเกินอัตราที่กฎหมายก าหนดซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

 1.3 ปัจจัยด้านถนนและสิ่งแวดล้อม 
          1.3.1 สภาพการจราจรที่หนาแน่นเนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดที่
เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวในช่วงเวลาเดียวกัน 
         1.3.2 อุปกรณ์ควบคุมการจราจร เช่นเครื่องหมายจราจร ป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจรมีสภาพไม่
สมบูรณ์และมีการติดตั้งในต าแหน่งที่ไม่เหมาะสมหรือทัศนะวิสัยการมองเห็นได้ไม่ชัดเจน 
         1.3.3 ลักษณะทางกายภาพของถนนไม่สมบูรณ์ เช่นมีการก่อสร้างถนนใหม่ การซ่อมแซมถนนเดิมที่
ช ารุดยังไม่เสร็จเรียบร้อยเป็นสิ่งกีดขวางการจราจร 
         1.3.4 ไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ือให้แสงสว่างแก่ผู้ขับขี่ในเวลากลางคืนช ารุดและ/หรือแสงสว่างไม่พอเพียง
ส าหรับการมองเห็นคนหรือสัตว์เมื่อเดินข้ามถนน 
         1.3.5 อุปสรรคทางธรรมชาติ ลักษณะภูมิอากาศ ทัศนะวิสัยที่ไม่ดีท าให้ผู้ขับขี่มีขีดความสามารถลดลง
และอาจส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ 
         1.3.6 สิ่งกีดขวางตกหล่นบนช่องทางจราจรส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ 
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     1.4 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 
           1.4.1 โครงสร้างการจัดตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอ าเภอ  องค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความต่อเนื่องในการด าเนินงาน โดยจะด าเนินการในเฉพาะช่วงที่มีเทศกาลส าคัญ
เท่านั้น 
           1.4.2 นโยบายและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาไม่มีความชัดเจนทั้งในด้านงบประมาณและ
เป้าหมายในการด าเนินการซึ่งขาดความต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับผู้บริหารซึ่งจะก าหนดในแต่ละห้วงเวลาของการ
ด าเนินงาน 
           1.4.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดด าเนินการด้านแก้ไขปัญหาทางถนนในบริบทและหน้าที่
ที่หน่วยงานรับผิดชอบเท่านั้นท าให้การแก้ไขปัญหาได้เฉพาะทางไม่ครอบคลุม 
           1.4.4 องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้จัดตั้งงบประมาณสนับสนุนด าเนินการด้านการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนได้ครบถ้วน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้ความช านาญเท่าท่ีควร 

2. สภาพความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 

    2.1 มูลค่าความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนปี 2555 
    

 
หมายเหตุ  :  มูลค่าความเสียหาย ผู้เสียชีวิต 1 คน  ประมาณ 4,000,000 บาท 
                                         ผู้บาดเจ็บ(Admit /ไม่ Admit) 1 คน ประมาณ 59,000 บาท  
แหล่งอ้างอิง : ค านิยามและแนวทางในการจัดเก็บข้อมูล ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ประจ าปี
แหลง่ข้อมูล :  จ านวนครั้ง ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต จากข้อมูลต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 

      ระดับความรุนแรง 
มูลค่าความเสียหาย (บาท) / (ราย) 

ปี 2554 ปี 2555 

กรณีเสียชีวิต     936,000,000 / (234) 916,000,000/ (229) 

กรณีพิการ             NA NA 

กรณีบาดเจ็บสาหัส     14,396,000 / (244) 50,091,000 / (849) 

กรณีบาดเจ็บเล็กน้อย 40,533,000 / (687) 11,918,000 / (202) 

กรณีทรัพย์สินเสียหายอย่างเดียว    NA NA NA 
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  2.3 ตารางสถิติเปรียบเทียบจ านวนครั้ง การบาดเจ็บ และเสียชีวิตช่วงเทศกาลปีใหม่ / สงกรานต์ 
 

เทศกาล ปี 53 ปี 54 ปี 55 
เสียชีวิต บาดเจ็บ จ านวนครั้ง เสียชีวิต บาดเจ็บ จ านวนครั้ง เสียชวีิต บาดเจ็บ จ านวนครั้ง 

ปีใหม่ 12 98 92 7 131 122 14 121 115 

สงกรานต์ 15 119 127 5 121 114 9 124 125 

 
แหล่งข้อมูล :  ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 

  2.2 ตารางสถิติเปรียบเทียบผู้บาดเจ็บ / เสียชีวิต (ปีงบประมาณ) 
 

 
ปี 53 ปี 54 ปี 55 

  ผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิต 
ประจ าเดือน  ผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยใน เสียชีวิต อุบัติเหตุ  ผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยใน เสียชีวิต อุบัติเหตุ  ผู้บาดเจ็บ  ผู้ป่วยใน เสียชีวิต อุบัติเหตุ 

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

ตุลาคม 144 36 21 71 86 23 23 79 66 10 17 91 

พฤศจิกายน 59 12 18 60 70 17 23 83 100 16 18 83 

ธันวาคม 84 20 35 86 111 46 33 109 89 29 19 108 

มกราคม 62 14 33 97 118 25 16 130 103 17 19 88 

กุมภาพันธ ์ 82 23 33 100 82 23 31 126 62 25 19 66 

มีนาคม 105 33 17 116 66 16 19 185 76 63 25 104 

เมษายน 106 24 24 128 93 20 24 197 151 93 27 136 

พฤษภาคม 57 20 15 68 58 14 15 87 - 106 18 124 

มิถุนายน 34 5 15 68 90 26 9 71 - 152 18 231 

กรกฎาคม 103 29 17 85 66 11 18 71 - 115 21 227 

สิงหาคม 62 11 13 52 33 6 10 68 - 84 12 150 

กันยายน 92 24 15 63 58 17 13 64 - 139 16 210 

รวม  990 251 256 994 931 244 234 1,270 647 849 229 1,618 
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3. ค่าเป้าหมายหลักของการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงราย   
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
 

             ก าหนดเป้าหมายของแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 ให้สอดคล้องกับการจัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการ(KPI) จังหวัดเชียงราย ตัวชี้วัดที่ ๓.๕ ระดับ
ความส าเร็จของการรักษาความปลอดภัยโดยเน้นอุบัติเหตุจราจรทางบก ที่ ก.พ.ร.ก าหนดกล่าวคือ ร้อยละของ
จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลดลงเทียบกับค่าเฉลี่ยจ านวน
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกย้อนหลัง ๓ ปี  เท่ากับร้อยละ ๕ 

 
 
 

     ข้อก าหนด   ค่าเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5  เทียบกับค่าเฉลี่ยจ านวนผู้เสียชีวิตย้อนหลัง 3 ปี  
 
               239 x  5   =  11.95  หรือเท่ากับ  12  คน 
        100 
 

       ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี  เท่ากับ  239  คน 
 
                 ดังนั้น  ค่าเป้าหมาย 239 –  12 =  227 คน 
 
 

  
 
 
 
    ************************************* 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

จ านวน 
ผู้เสียชีวิต

(คน) 

    จ านวนการเสียชีวิต 
        +  เพิ่ม   
          -  ลด 

ค่าเฉลี่ย 
ย้อนหลัง ๓ ปี 

2553 256 Na 

239  คน 2554 234 - 22 

2555 229 - 5 

2556 
ไม่ควรเกิน 

227 

เป้าหมาย : จ านวนผู้เสียชวีิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ลดลงเทียบกับค่าเฉลี่ยจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ             
จราจรทางบกย้อนหลัง 3 ปี เท่ากับ ร้อยละ 5 
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     ส่วนที่ 3 
 

ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวทางการด าเนินงานในระยะต่อไป 
 

1. ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ    
    ทางถนนจังหวดัเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา 

 1.1 ปัญหาด้านการบริหารจัดการ 

   1.1.1 การปรับเปลี่ยนโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง / หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด อ าเภอ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ่อยครั้งส่งผลให้นโยบายในภาพรวมเปลี่ยนแปลงตาม 
   1.1.2 ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อใช้บริหารจัดการของศูนย์ฯ
จังหวัด/อ าเภอให้เกิดความต่อเนื่องตลอดทั้งปี 
   1.1.3 การด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอ(ศปถ.อ าเภอ)และ
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) (ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยงานความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2554 ) ยังไม่มีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเต็มรูปแบบ 
เพราะบุคลากรยังไม่มีความพร้อมและไม่เพียงพอเพ่ือด าเนินการในระดับพื้นที่ 
   1.1.4 ไม่มีระบบฐานข้อมูลกลางในภาพรวมจังหวัด โดยเฉพาะการจัดเก็บและการติดตามข้อมูล
ขาดความเป็นเอกภาพของข้อมูล ท าให้ขาดความชัดเจน ไม่สามารถน ามาวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุเพ่ือสรุปน า 
เสนอผู้บริหารระดับสูงพิจารณาสั่งการได้ 

  1.1.5 ข้อสั่งการจากศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ไม่ได้รับการสนับสนุนและ
ด าเนินการจากผู้บริหารภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเท่าที่ควร 

      1.1.6 ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ขาดอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารเพ่ือการติดต่อประสาน 
งาน ขาดเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบซอฟแวร์/ฮาร์ดแวร์ที่ทันสมัยเพื่อการเชื่อมโยงบริหารจัดการ การสั่งการ 
การติดต่อประสานงาน การติดตามประเมินผลที่รวดเร็ว 

1.2 ปัญหาด้านการบังคับใช้กฎหมาย 

 1.2.1 เครื่องมือและอุปกรณ์และรวมถึงด้านเทคโนโลยีที่เอ้ืออ านวยความสะดวกต่อการบังคับใช้
กฎหมาย เช่น เครื่องเป่าวัดระดับแอลกอฮอล์ไม่เพียงพอและล้าสมัย เครื่องตรวจจับความเร็วที่ทันสมัยชนิด
บันทึกภาพได้ (ปัจจุบันไม่มีใช้) การใช้กล้อง CCTV เพ่ือการบังคับใช้กฎหมายและให้รวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ระบบฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์ที่ทันสมัยส่งสัญญาณส่งผ่านดาวเทียมเพ่ือการเชื่อมโยงที่รวดเร็วที่จะส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกิดความคล่องตัว  
   1.2.2 มาตรการบังคับใช้กฎหมายในช่วงปกติท่ีเข้มงวดมากเกินไปจะกระทบต่อกลุ่มพลังมวลชน 
และโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่/สงกรานต์เนื่องจากประชาชนถือว่าเป็นช่วงเฉลิม
ฉลองตามวัฒนธรรมประเพณีของไทย 
   1.2.3 พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ยังไม่สามารถน ามาใช้บังคับอย่างเต็มท่ีได้
ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   1.2.4 อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้กฎหมายไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่จุดเสี่ยง เพ่ือการก ากับดูแลอย่างท่ัวถึง 
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   1.2.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะใกล้ชิดประชาชนในระดับพ้ืนที่ยังไม่มีอ านาจบริหาร
จัดการด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มรูปแบบ 
   1.2.6 การควบคุมการจ าหน่าย การเช่าซื้อรถจักรยานยนต์-ยานพาหนะ ใครๆ ก็สามารถซื้อหา/
เช่าซื้อได้ในราคาถูก 

 

1.3 ปัญหาด้านมาตรการทางสังคม 

 1.3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาสาสมัคร  ผู้น าชุมชนยังไม่ให้ความส าคัญเท่าท่ีควรในเรื่อง
ของอุบัติเหตุและในเรื่องการร่วมตั้งจุดตรวจตักเตือนประจ าชุมชน หมู่บ้าน เกี่ยวกับการดื่มสุราในกลุ่มวัยรุ่น
แล้วขับข่ีรถ/ยานพาหนะทุกชนิด รวมทั้งควบคุมจุดเสี่ยงที่เป็นทางร่วมทางแยก จุดตัดกับถนนสายหลักหรือ
สายรอง 
   1.3.2 วัฒนธรรมในการจัดเลี้ยงสังสรรค์ในห้วงเทศกาลส าคัญของประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนัก
และไม่ให้ความส าคัญในเรื่อง“เมาแล้วขับ” และวัฒนธรรมความปลอดภัยโดยการสวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้ง
เมื่อขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ทุกครั้ง 

  1.3.3 พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ไม่นิยมสวมใส่
หมวกนิรภัยและถือว่าอุบัติเหตุเป็นเรื่องของเวรกรรม 
   1.3.4 ในชุมชน/หมู่บ้าน/อ าเภอบางแห่งยังไม่สามารถควบคุมการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยเฉพาะการซื้อขายและผลิตสุราเสรี            
(สุราเถื่อน) ที่สามารถหาซื้อได้ง่ายและราคาถูก 
   1.3.5 โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์การใช้รถยนต์ - ยานพาหนะให้เข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยความเร็วเพ่ือให้ได้มากจุดในระยะเวลาที่จ ากัด ซึ่งขาดความคุ้นเคยและช านาญกับ
สภาพการใช้สายทางในพ้ืนที่ จึงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 

1.4 ปัญหาด้านวิศวกรรมจราจร 

   1.4.1 งบประมาณการแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมจราจรในบางจุดต้องใช้งบประมาณที่สูงมากส่ง 
ผลให้ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณเพ่ือการแก้ไขปัญหาที่ทันต่อสถานการณ์ 
   1.4.2 การเปิด - ปิดจุดกลับรถในบางจุดหรือการมีจุดกลับรถที่ไกลเกินไปจะกระทบต่อพฤติกรรม
การขับขี่ยานพาหนะของประชาชน เช่น การขับขี่ย้อนศรที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายและส่งผลกระทบ
ต่อกลุ่มพลังมวลชนผู้ใช้จุดดังกล่าว 
 1.4.3 สภาพพ้ืนที่มีทางร่วมทางแยกจ านวนมากและระยะใกล้กันมาก ประกอบกับสัญญาณไฟ
จราจรที่ไม่สอดคล้องรองรับกันส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
   1.4.4 ปริมาณรถยนต์-ยานพาหนะที่เพ่ิมมากข้ึนในแต่ละปีแต่ปริมาณถนน-สายทางยังคงเท่าเดิม
ไม่มีทางเลี่ยงเมืองเพ่ือการระบายรถยนต์-ยานพาหนะในเขตเมือง และโดยเฉพาะในอนาคตทีจ่ังหวัด
เชียงรายต้องเป็นเมืองเศรษฐกิจที่จะต้องรองรับการเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซี่ยน (AEC) 
 1.4.5 จุดกลับรถ(ขาขึ้น-ขาล่อง)ที่เป็นจุดเดียวกันจะเกิดการบดบังกันเองของรถยนต์-ยานพาหนะ 
ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ง่ายและบ่อยครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 



 

1.5 ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 1.5.1 ไม่มีงบประมาณเพ่ือการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบท าให้เกิดความ
ไม่ต่อเนื่องทั้งในช่วงเทศกาลและตลอดปี และท าให้ไม่เข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   1.5.2 ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบที่จะ
โน้มน้าวความสนใจของประชาชนได้ 
   1.5.3 ประชาชนไม่ให้ความใส่ใจในการรับฟังข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ โดยส่วนใหญ่
ให้ความสนใจสื่อด้านความบันเทิงมากกว่า 
   1.5.4 ประชาชนขาดวินัย ไม่มีความรู้ด้านกฎจราจรโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มชนเผ่าที่ไม่รู้
หนังสือท าให้การสื่อความหมายและการฝึกอบรม การจัดท าใบอนุญาตขับข่ีไม่สามารถจัดท าได้ 
   1.5.6 ประชาชนโดยทั่วไปมีความเชื่อว่า “ อุบัติเหตุเป็นเรื่องของโชคชะตาและเวรกรรม” 
  

1.6. ปัญหาด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพกู้ภัย 

   1.6.1 การไม่สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุหรือการน าส่งผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วทันเวลาของทีม
หน่วยกู้ชีพกู้ภัยอันเนื่องมาจากปริมาณการจราจรติดขัด 
   1.6.2 ความไม่พร้อมของทีมกู้ชีพ กู้ภัยที่ไม่มีเครื่องมือ อุปกรณ์ตัด-ถ่าง เครื่องมือกลหนัก เพ่ือให้
การช่วยเหลือน าผู้ประสบภัยออกจากจุดเกิดเหตุในเวลาที่รวดเร็ว 
   1.6.3 ความไม่พร้อมสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือการจัดตั้งทีมกู้ชีพกู้ภัย การสั่ง
ใช้อาสาสมัคร อปพร. ทีมกู้ชีพกู้ภัย(OTOS)ให้ครอบคลุมทุกแห่งในระดับพื้นที่ 
   1.6.4 ขาดการสนับสนุนด้านเครื่องมือสื่อสารที่ครอบคลุมทั่วถึงในระดับพ้ืนที่เพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์
และสภาพการณ์ของผู้บาดเจ็บ 
 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
     2.1 งบประมาณที่ด าเนินการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนควรต่อเนื่องตลอดปี   
     2.2 งบประมาณสนับสนุนด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเข้มข้นจริงจัง  จัดหาเครื่องมือ-
อุปกรณ์ที่ทันสมัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงาน เช่น การใช้กล้อง  CCTV  เพ่ือการบังคับ
ใช้กฎหมาย การสนับสนุนกล้องตรวจจับความเร็วที่สามารถบันทึกภาพได้ สนับสนุนเครื่องเป่าวัดระดับแอลกอ- 
ฮอล์ที่ทันสมัยและจ านวนที่เพียงพอ  
 2.3 บรรจุวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน กฎหมายจราจร วินัยจริยธรรมเข้าสู่หลักสูตรสถาน- 
ศึกษาทั่วประเทศและเป็นภาควิชาบังคับ มีการสอบวัดประเมินผลด้านการใช้กฎจราจร 
     2.4 ส่งเสริมการจัดท าหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐาน สีสันสดใสโดนใจวัยรุ่น หมวกนิรภัยส าหรับเด็กใน
ราคาถูกควบคุมโดยรัฐบาล 
     2.5 ควรก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานตั้งแต่ในระดับจังหวัด อ าเภอและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือให้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมสนับ- 
สนุนด้วย 
     2.6 จัดท าเป็นบันทึกความร่วมมือ(MOU) ของทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาที่ต้อง
ให้ความส าคัญและด าเนินการสวมหมวกนิรภัยเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน 
     2.7 ระดับนโยบายส่วนกลางควรจ ากัดการน าเข้าหรือผลิตรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่มีสมรรถนะ
ความเร็วความแรงและสามารถซื้อหาได้ในราคาถูก โดยไม่มีการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมจราจร
ควบคู่กัน 
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     2.8 ควบคุมการจดทะเบียนโรงงานผลิตสุราเสรี ไวน์ และสินค้า OTOP ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 
     2.9 จัดท าให้เกิดมีแผนพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
        2.10 ความเป็นเอกภาพของข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงที่เกิดขึ้นและทันสมัยทันเหตุการณ์น าข้อมูลมา
วิเคราะห์แก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง มีการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้ทราบในวงกว้างอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
สร้างความตระหนักต่อสังคมโดยรวม  
            2.11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน        
เนื่องจากอยู่ใกล้ชิดชุมชนมากที่สุด สามารถวางแผนก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะด าเนินกิจกรรมได้ตรงกับ
สภาพปัญหาและจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ 
            2.12 ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยกย่องชมเชยหรือเชิดชูเกียรติผู้น า/สถาบันการศึกษา/ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้านที่มีส่วนส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
และประสบผลส าเร็จ   
            2.13 เน้นสร้าง/สืบค้นหากลุ่มแกนน าการมีส่วนร่วมในกลุ่มเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา 
ระดับชุมชนท้องถิ่น และให้การสนับสนุนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นเพ่ือปลูกฝังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เสี่ยงต่างๆ เช่น การดื่มสุรา การขับขี่ท่ีไม่ปลอดภัย กิจกรรมอ่ืนๆ 
            2.14 การด าเนินจดักิจกรรมด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต้องให้มีการจัดกิจกรรมที่
ต่อเนื่องตลอดปี เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งและขยายให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่    
            2.15 งบประมาณสนับสนุนด าเนินการเพ่ือการสร้างจิตส านึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างนิสัยส่วน
บุคคลและสร้างการมีส่วนร่วมต้องเกิดต่อเนื่องและใช้ระยะเวลา ๒-๔ ปี เพื่อเกิดความยั่งยืน 
            2.16 เน้นการประชาสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง เข้มข้นทั้งในภาควิทยุหลัก วิทยุชุมชนในการสร้างการรับรู้
ของประชาชน 
 
3. ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน 
  3.1  งบประมาณที่เพียงพอ ต่อเนื่องตลอดปี และทุกปี 
     3.2  การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา         
                 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนในจังหวัด  
    3.3  มาตรการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นจริงจัง ควบคู่การประชาสัมพันธ์ทั้งจังหวัด 
    3.4  เครื่องมือและอุปกรณ์ตลอดรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์/ฮารด์แวร์ ที่อ านวยความ 

         สะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วขึ้น 
  3.5  ผู้น าท้องถิ่น/ชุมชนให้ความส าคัญในปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนนให้เข้าถึงระดับครัวเรือน 
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4. แนวทางการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนนจังหวัดเชียงรายในระยะต่อไป 
 

ระดับ นโยบาย/มุ่งผลักดัน 
จังหวัด 1. จัดท าเป็นวาระของจังหวัดที่ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมและให้ความส าคัญ เพ่ือรับการ 

    เป็นประชาคมอาเซี่ยน (AEC) 
2. จัดท า MOU ร่วมกับส่วนราชการ/สถาบันการศึกษา/ภาคเอกชน 
   ให้เป็นตัวชี้วัด(KPI)ของหน่วยงาน 
3. จัดให้สถาบันการศึกษาน าบรรจุเข้าแผนหลักสูตรการเรียนการสอน 
4. ก าหนดให้ ศปถ.อ าเภอ... และ ศปถ.อปท.... เข้ามามีบทบาทด้านการปฏิบัติ   
  

อ าเภอ 1. ให้ ศปถ.อ าเภอ...ก าหนดเป็นนโยบายในพื้นที่รับผิดชอบ 
2. จัดให้มีการคัดเลือก 1 อ าเภอ 1 อปท. ลดอุบัติเหตุทางถนน ( 1 โมเดล) 
 

อปท. 1. ให้ ศปถ.อปท....ก าหนดเป็นนโยบายในพื้นที่รับผิดชอบ 
2. จัดท าเป็นแผนงาน/แผนพัฒนาต าบล/แผนปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนนของ  
   อปท.ประจ าปี.... 
3. จัดให้มีการคัดเลือก 1 อ าเภอ 1 อปท. ลดอุบัติเหตุทางถนน ( 1 โมเดล) 
 

สถาบันการศึกษา 1. ส่งเสริมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดเป็นนโยบายร่วมกันของสถาบัน/บรรจุ 
   เข้าหลักสูตรชั่วโมงการเรียนการสอน 
2. ให้มีการจัดกลุ่ม MOU แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด าเนินการปฏิบัติการรณรงค์ลด 
   อุบัติเหตุหมุนเวียนสร้างการเรียนรู้ในกลุ่มเขตบริการการศึกษาที่ทั่วถึง 
 

ประชาชน 1. สร้างการรับรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามนโยบายรัฐบาล/ส่วนกลางที่ต่อเนื่อง  
2. ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยจากอุบัติภัย/อุบัติเหตุจราจรทางบก/ 
    ด้านสาธารณภัยให้เกิดข้ึนกับตนเองและบุคคลรอบข้าง 
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     ส่วนที่ 4 
 

มาตรการแผนงานเพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนนจังหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

จากสรุปผลการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงระยะเวลาปกติตลอดปี และ
ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ปี พ.ศ.2555 ที่ผ่านมาพบว่าผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจะเป็นคนใน
พ้ืนที่เป็นส่วนใหญ่ สาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงได้แก่ เมาสุรา รองลงมามอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัยและขับรถเร็ว
เกินก าหนด ยานพาหนะที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถปิคอัพ รถเก๋ง ถนนที่เกิด
อุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ถนนใน อบต./หมู่บ้าน/ถนนในเมือง/เขตเทศบาล รองลงมาเป็นถนนกรมทางหลวง  
ถนนกรมทางหลวงชนบท ช่วงเวลาเกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ 16.01–20.00 น. รองลงมา 12.01–16.00 น. 
ช่วงอายุผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิต สูงสุด ได้แก่ ช่วงอายุ 14. - 29 ปี รองลงมา 30 - 50 ปี   

จังหวัดเชียงราย ไดจ้ัดท าแผนการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงราย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556  โดยน ากรอบแนวทางตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2552–2555 
ของศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบ่งออกเป็น 6 แผนงาน 
ดังนี้ 

      (1)  แผนงานด้านการวางพื้นฐานสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน  จ านวน  15  โครงการ/กิจกรรม 
      (2)  แผนงานพัฒนาระบบที่เอ้ือต่อความปลอดภัย      จ านวน   10   โครงการ/กิจกรรม 
      (3)  แผนงานด้านนิติบัญญัติและการบังคับใช้กฎหมาย   จ านวน   4   โครงการ/กิจกรรม 
      (4)  แผนงานด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับพ้ืนที่  จ านวน   4   โครงการ/กิจกรรม 
      (5)  แผนงานด้านสารสนเทศ การติดตามประเมินผล และพัฒนางานวิจัย จ านวน  4  โครงการ/กิจกรรม 
      (6)  แผนงานด้านการจัดการความปลอดภัยส าหรับรถจักรยานยนต์  จ านวน  8  โครงการ/กิจกรรม 
 

และการสนับสนุนการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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            1.  แผนงานด้านการวางพื้นฐานสังคม 
                 สู่วฒันธรรมความปลอดภัยทางถนน 
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1.  แผนงานการวางพื้นฐานสังคมสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน  
1.1 วัตถุประสงค์ของแผนงาน 
       (1) เพ่ือให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนทั้งในระดับประชาชน สถาบันการศึกษา 
       (2) เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติและความเข้าใจที่ถูกต้องด้านความปลอดภัยทางถนนส าหรับผู้ใช้

รถใช้ถนน องค์กรภาคเอกชน 
        (3) เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างบรรยากาศท่ีสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย 
  
1.2 เป้าหมายการให้บริการ 
        (1) ประชาชนมีความรู้ ทักษะและทัศนคติท่ีดีต่อการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 
        (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความตระหนักตลอดจนแนวทางในการท างานร่วมกันเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยทางถนน 
        (3) บุคลากรในหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีความรู้ในการท างานด้านการจัดการความปลอดภัย         

ทางถนน 
        (4) ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ยานพาหนะทางบกมีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง

เคร่งครัดและทั่วถึง 
        (5) หน่วยงานด้านบังคับใช้กฎหมายมีศักยภาพในการท างานที่สูงขึ้น 
        (6) ภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการส่งเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพ่ือ

สนับสนุนการใช้ถนนอย่างปลอดภัย 
 

 1.3 งบประมาณรวมของแผนงาน 
 

ปีงบประมาณ จ านวนโครงการ 
/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

2556 15 5,004,120.00 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2556 

 
 

1. แผนงานด้านการวางพ้ืนฐานสังคมสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน 
      ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ ห้วงระยะเวลา แหล่งงบ หน่วยงาน หน่วยงาน 

    หน่วยนับ ปี 2556 รวม (บาท)  ว/ด/ป ประมาณ รับผิดชอบ สนับสนุน 
1  โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม ่ 1 ศูนย์ 1 ศูนย์ 130,000.00 ธ.ค.55-ม.ค.56 ศปถ. สนง.ปภ.จ.ชร อ าเภอทุกแห่ง 
  ช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ พ.ศ....... 1 ศูนย์   

 
  

 
ส่วนกลาง 

 
ส่วนราชการประจ าจังหวัด 

  ระดับจังหวดั  มีกิจกรรมดังนี ้
 

  
 

  
 

 งบปกติ 
 

รัฐวิสาหกิจ 
   - จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันฯระดับจังหวัด เทศกาลสงกรานต ์ 1 ศูนย์ 1 ศูนย์ 130,000.00 เม.ย.-56   

 
 อปท.ทุกแห่ง 

   และแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานฯ 1 ศูนย์   
 

  
 

  
 

ห้างร้าน ภาคเอกชน 
   - ให้มีการประชุมคณะกรรมการ/ 

 
  

 
  

 
  

 
มูลนิธิในจังหวัด 

  คณะท างานด าเนินการฯในช่วงเทศกาล....... 
 

  
 

  
 

  
 

  
  ระดับจังหวดั อ าเภอ และ อปท. 

 
  

 
  

 
  

 
  

   - จัดให้มีการรณรงค์ประชาสมัพันธ์ทุกรูปแบบ 
 

  
 

  
 

  
 

  
   - จัดเจา้หน้าท่ีติดตามข้อมลู ปฏบิัติงานเฝ้าระวัง 

 
  

 
  

 
  

 
  

  ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเวลา 
 

  
 

  
 

  
 

  

  
ก าหนด 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

2  โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม ่ 1 ศูนย์ 1 ศูนย์ 288,000.00 ธ.ค.55-ม.ค.56 ศปถ. อ าเภอทุกแห่ง ส่วนราชการประจ าอ าเภอ 
  ช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ พ.ศ. ..... ระดับอ าเภอ 1 ศูนย์   

 
  

 
ส่วนกลาง อปท.ทุกแห่ง รัฐวิสาหกิจ 

  มีกิจกรรมดังนี ้
 

  
 

  
 

งบปกติ 
 

 อปท.ทุกแห่ง 
   - จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันฯระดับอ าเภอ เทศกาลงกรานต ์ 1 ศูนย์ 1 ศูนย์ 288,000.00 เม.ย.-56 อปท. 

 
ห้างร้าน ภาคเอกชน 

   และแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานฯ 1 ศูนย์   
 

  
 

  
 

มูลนิธิในอ าเภอ/อปท. 

  
 - ให้มีการประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน
ด าเนิน 

 
  

 
  

 
  

 
  

  การฯในช่วงเทศกาล.......ระดับอ าเภอ และ อปท. 
 

  
 

  
 

  
 

  
   - จัดให้มีการรณรงค์ประชาสมัพันธ์ทุกรูปแบบ 

 
  

 
  

 
  

 
  

   - จัดเจา้หน้าท่ีติดตามข้อมลู ปฏบิัติงานเฝ้าระวัง 
 

  
 

  
 

  
 

  

  
ก าหนด 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2556 

 
 

1. แผนงานด้านการวางพ้ืนฐานสังคมสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน 
      ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ ห้วงระยะเวลา แหล่งงบ หน่วยงาน หน่วยงาน 

    หน่วยนับ ปี 2556 รวม (บาท)  ว/ด/ป ประมาณ รับผิดชอบ สนับสนุน 
3 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน  ครั้ง 2 2 1,330,300.00 ธ.ค.55-ม.ค.56  - กองทุนเพื่อความ สนง.ขนส่ง จ.ชร สถาบันอาชีวศึกษา 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

 
  

 
  

 
ปลอดภัยในการใช้ 

 
เชียงราย 

  1. กิจกรรมประชาสัมพันธเ์ผยแพร่ข่าวสารการ 
 

  
 

  
 

รถใช้ถนน ( กปถ.) 
     รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุตดิตั้งป้ายไวนลิ 

 
  

 
  เม.ย.-56  - งบปกต ิ

    2. กิจกรรม "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัย แน่นอน" 
 

  
 

  
 

  
 

  
  3. ตรวจความพร้อมของรถโดยสารและพนักงาน 

 
  

 
  

 
  

 
  

  ขับรถโดยสารสาธารณะ 
 

  
 

  
 

  
 

  
  4. การด าเนินงานศูนย์คุม้ครองผูโ้ดยสาร 

 
  

 
  

 
  

 
  

  
รถสาธารณะ (๑๕๘๔) 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

4 โครงการสนามจราจรเยาวชนเสรมิสร้างจติส านึก รุ่น 11 รุ่น 11 รุ่น 413,500.00 ต.ค.55-ก.ย.56 - กองทุนเพื่อความ สนง.ขนส่ง จ.ชร สนง.ขนส่งจังหวัด 
  ความปลอดภัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

 
  

 
  

 
ปลอดภัยในการใช้ 

 
สาขา 3 แห่ง 

   กิจกรรม  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4-6    
 

รถใช้ถนน ( กปถ.) 
 

  

  
 1. บรรยายประกอบวีดีทัศน์เกีย่วกับการใช้รถใช้
ถนน 

 รุ่นละ 150 
คน   

 
  

 
 - งบปกต ิ

 
  

  อย่างปลอดภัยรวมทั้งเครื่องหมายจราจรต่าง ๆ  
 

  
 

  
 

  
 

  
   2. ตอบปัญหาจราจร ทดสอบข้อเขียนเกี่ยวกับกฎ 

 
  

 
  

 
  

 
  

  และเครื่องหมายจราจร 
 

  
 

  
 

  
 

  

  
 3.เสริมทักษะการขับขี่รถจักรยานปลอดภัย 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

5 โครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพจังหวัดเชียงราย รุ่น 4 4 2,365,520.00  - กรมการขนส่งฯ สนง.ขนส่ง จ.ชร สนง.ขนส่งจังหวัด 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

 
  

 
  

 
กปถ. /ส่วนกลาง อปท. สาขา ๓ แห่ง 

    
 

  
 

  
 

งบปกติ /งบ อปท. 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2556 

 
 

1. แผนงานด้านการวางพ้ืนฐานสังคมสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน 
      ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ ห้วงระยะเวลา แหล่งงบ หน่วยงาน หน่วยงาน 

    หน่วยนับ ปี 2556 รวม (บาท)  ว/ด/ป ประมาณ รับผิดชอบ สนับสนุน 
6 โครงการปลูกฝักเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร ปี 2556  เด็ก/เยาวชนท่ี 500 คน 500 คน 48,800.00 วันเด็ก  - กองทุนเพื่อความ สนง.ขนส่ง จ.ชร   
  (วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2556) ร่วมกิจกรรมไม ่   

 
  แห่งชาติ ปลอดภัยในการใช้ 

 
  

  กิจกรรม น้อยกว่า500 คน   
 

  ปี 2556 รถใช้ถนน ( กปถ.) 
 

  
      1. กิจกรรมสนามจราจรเยาวชน 

 
  

 
  

 
 - งบปกต ิ

 
  

      2. ตอบปัญหาจราจร 
 

  
 

  
 

  
 

  

  
    3. แต่งค าขวัญใช้รถใช้ถนนปลอดภัย 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

7  โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ครั้ง 2 2  - ธ.ค.55-ม.ค.56  - กองทุนเพื่อความ  - ศูนย์พัฒนาฝมีือ   
  ช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ พ.ศ....... 

 
  

 
  เม.ย.-56 ปลอดภัยในการใช้ แรงงาน จ.ชร   

   1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารการ 
 

  
 

  
 

รถใช้ถนน ( กปถ.)  - สถาบันอาชีวะ ว.เทคนิค ชร. 
   รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุตดิตั้งป้ายไวนลิ 

 
  

 
  

 
 - งบปกต ิ ศึกษาเชียงราย ว.เทคนิคกาญจนา ชร. 

   2. กิจกรรม "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัย แน่นอน" 
 

  
 

  
 

  
 

ว.การอาชีพเทิง 

    
 

  
 

  
 

  
 

ว.การอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 

8 โครงการครู 5 นาทีในสถานศึกษา   ด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดป ี  - ต.ค.55-ก.ย.56 กปถ. ตร.ภูธร.จ.ชร อปท. 
  กิจกรรม - ตร.เจ้าของพื้นที่อบรมนักเรียน 

 
  

 
  

 
งบปกติ 

 
สพป.ชร เขต 1-4 

  หน้าเสาธงกฎจราจรที่ควรรู้ก่อนเข้าห้องเรียน 
 

  
 

  
 

สสส. 
 

สนม.เขต 36 

    
 

  
 

  
 

งบ อปท. 
 

สภ. จ านวน ๒๔ แห่ง 
 

9 โครงการท างานบริการสังคมแบบกลุ่มพัฒนา  ครั้ง 2   ครั้ง 2 5,000.00 ครั้งท่ี 1 งบปกติ สนง.คุมประพฤต ิ   
  ถนนศูนย์ราชการเพื่อป้องกันและลดอุบัตเิหต ุ   ครั้งละ 50 คน   

 
19-ธ.ค.-55 

 
จ.ชร   

  ทางถนน  กิจกรรม ดังนี ้   รวม 100 คน   5,000.00      ครั้งท่ี 2 
 

    
   - น ากลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติท างานบริการสังคม   

 
  

 
3-เม.ย.-56 

 
    

  
ปรับแต่งภูมิทัศน์บนผิวทางจราจร ฯลฯ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2556 

 
 

1. แผนงานด้านการวางพ้ืนฐานสังคมสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน 
      ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ ห้วงระยะเวลา แหล่งงบ หน่วยงาน หน่วยงาน 

    หน่วยนับ ปี 2556 รวม (บาท)  ว/ด/ป ประมาณ รับผิดชอบ สนับสนุน 
10 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน กศน.         ต.ค.55-ก.ย.56 ปกติ กศน.จ.ชร กศน.อ าเภอ 
  ทุกอ าเภอ/ศูนย/์แห่ง 

 
  

 
  

 
  

 
  

  กิจกรรม - สอดแทรกความรู้ กฎจราจรในช่ัวโมงการ 
 

  
 

  
 

  
 

  
  เรียนการสอน 

 
  

 
  

 
  

 
  

           - จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุชุมชน     ครั้ง 3 3  - 
 

  
 

  
   เดินรณรงค์ช่วงเทศกาลส าคัญ เชน่ วันวิสาขบูชา 

 
  

 
  

 
  

 
  

   วันเข้าพรรษา วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ 
 

  
 

  
 

  
 

  
            - รณรงค์ส่งเสรมิสวมหมวกนิรภัย 100% อ าเภอ/แห่ง 18 18  - 

 
  

 
  

 
เช่น ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์ในพื้นที่ กศน.หรืออ่ืนๆ 
         11 โครงการประชาสมัพันธ์รณรงค์ป้องกันและ              สนง.ประชาสมัพันธ์   - สนง.ปภ.ชร. 

  ลดอุบัตเิหตุทางถนนจังหวัดเชียงราย กิจกรรม ดังนี ้
 

  
 

  
 

   จ.ชร  -  ตร.ภูธร ชร. 

  - ผลิตข่าวเผยแพร่กจิกรรมที่หน่วยงานต่างๆด าเนิน  ครั้ง/บทความ 20 20  - ต.ค.55 - ก.ย.56 ปกติ 
 

 -  สสจ.ชร. 

  การเพื่อการป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนตลอดป ี
 

  
 

  
 

  
 

 - สนง.ขนส่ง ชร. 

  2556 
 

  
 

  
 

  
 

 - แขวงฯ ชร.ที่ 1 และ 2 

  - ผลิตบทความ ข้อความประชาสมัพันธ์รณรงค์ป้องกัน  ครั้ง/บทความ 20 20  - ธ.ค.55-ม.ค.56 ปกติ 
 

 -  สนง.ทางหลวงชนบท ชร. 

  และลดอุบัติเหตุทางถนน "ก้าวสู่ปใีหม่อย่างปลอดภยั 
 

  
 

  
 

  
 

 - อ าเภอทุกแห่ง 
  ร่วมใจลดอุบัติเหต"ุ การเผยแพร่กจิกรรมที่หน่วยงาน 

 
  

 
  

 
  

 
          ฯลฯ 

  ต่างๆด าเนินการเพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง 
 

  
 

  
 

  
 

  
  ถนนช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

 
  

 
  

 
  

 
  

   - ผลติบทความ ข้อความประชาสมัพันธ์รณรงค์ป้องกัน  ครั้ง/บทความ 20 20  - 1-20 เม.ย.56 ปกติ 
 

  
  และลดอุบัติเหตุทางถนน "สัญจรปลอดภัย" เทศกาล 

 
  

 
  

 
  

 
  

  สงกรานต ์ผลิตข่าวเผยแพร่กิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆ               
 

 
ด าเนินการเพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2556 

 
 

1. แผนงานด้านการวางพ้ืนฐานสังคมสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน 
      ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ ห้วงระยะเวลา แหล่งงบ หน่วยงาน หน่วยงาน 

    หน่วยนับ ปี 2556 รวม (บาท)  ว/ด/ป ประมาณ รับผิดชอบ สนับสนุน 
  (เผยแพรผ่่านเว็ปไซตส์ านักงานฯ และผา่นสื่อใน 

 
  

 
  

 
  

 
  

  เครือข่ายฯทุกแขนง)                 
12 โครงการ 750 ปี เกียรตภิูมิแห่งเชยีงราย ขับขี ่ ครั้ง 1 1  - ต.ค.55 - ก.ย.56  อปท. ต ารวจภูธร จ.ชร   
  ปลอดภัย สวมหมวกนิรภยั 100 %  ต ารวจภูธร 

 
  

 
  

 
  

 
  

  ระยะที่ 2   กิจกรรม ดังนี ้
 

  
 

  
 

  
 

  
   - จัดหาหมวกนิรภัยเพ้นท์รูปแบบสวยงาม ออกแบบ 

 
  

 
  

 
  

 
  

  โดยศลิปินแห่งชาติ (อ.เฉลมิชัย โฆษิตพิพัฒน์)น าแจก 
 

  
 

  
 

  
 

  
  จ่ายให้กับประชาชน นักศึกษา ผูส้นใจ ฯลฯ 

 
  

 
  

 
  

 
  

13 แผนงานประชาสัมพันธ์ รณรงค์โดยเสียงตามสาย ครั้ง 5 5  - ต.ค.55 - ก.ย.56 งบปกต ิ สนง.ปภ.จ.ชร อ าเภอทุกแห่ง 
  ในชุมชนหมู่บ้าน 

 
  

 
  

 
งบ อปท. 

 
อปท.ทุกแห่ง 

       - จัดท า/จัดส่งสื่อเอกสารประชาสัมพันธ์ป้องกัน 
 

  
 

  
 

  
 

  
  อุบัติภัย/สาธารณภัย ให้อ าเภอ , อปท.น าเผยแพร ่

 
  

 
  

 
  

 
  

  ประชาสมัพันธ์ในพื้นที่                 
14 แผนงานกิจกรรมประชาสัมพันธผ์า่นสื่อเว็ปไซต ์  ครั้ง 20 20  - ต.ค.55 - ก.ย.56 งบปกต ิ สนง.ท่องเที่ยว

และ 
  

  www.cots.go.th  ภายใต้หัวข้อ 
 

  
 

  
 

  กีฬา จ.ชร   
  "ท่องเที่ยวสุขใจ ด้วยความปลอดภัยบนท้องถนน" 

 
  

 
  

 
  

 
  

15 โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและเสริมสร้าง        -   งบปกต ิ สนง.ปภ.จ.ชร สพป.ชร เขต 1-4 
  วินัยจราจรในสถานศึกษาและโรงงานอุตสาหกรรม ร้อยละ 20 20   

 
สสส. 

 
สนม.เขต 36 

  ปี 2556  ของจ านวนนกัเรียนนักศึกษาในแต่ละสถานศึกษา   
 

กปถ. 
 

สถาบันอาชีวะศึกษา ชร. 
    - จัดท าแผนงานฝึกอบรม ส่งเสรมิการสวมหมวก และโรงงานอุตสาหกรรม   

 
  

 
มหาวิทยาลยัทุกแห่ง 

  นิรภัย การป้องกันอุบัตเิหตุทางถนนในสถานศึกษา 
   

  
 

  
 

อุตสาหกรรมจังหวัด ชร 
  ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรม ปีพ.ศ.2556 

   
  

 
  

 
  

  จ านวน 10 แห่ง 
 

  
 

  
 

  
                             รวมงบประมาณ 

 
 
 

      5,004,120.00         
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2. แผนงานพัฒนาระบบที่เอ้ือต่อความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  15 

28 



2. แผนงานพัฒนาระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัย 
2.1 วัตถุประสงค์ของแผนงาน 

(1) เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนามาตรการที่ส่งเสริมระบบที่เอ้ือต่อความปลอดภัย 
(2) เพ่ือให้รัฐได้สนับสนุนด้านงบประมาณ แรงจูงใจ อันจะท าให้เกิดการน าระบบที่เอ้ือต่อความ

ปลอดภัย และระบบรถโดยสารสาธารณะมาใช้ 
 

2.2 เป้าหมายการให้บริการ 
(1) ประชาชนมีทางเลือกในการใช้ระบบโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัย 
(2) ประชาชนมีระบบภายในยานพาหนะที่เพ่ิมความปลอดภัย 
(3) ผู้ขับขี่มีถนนที่ปลอดภัย 
(4) ถนนได้รับการออกแบบที่ปลอดภัยและสอดคล้องต่อความต้องการในการใช้งานของผู้ใช้ทุก

ประเภท 
(5) ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งจากจุดเกิดเหตุโรงพยาบาล 

และภายหลังการรักษาจากแพทย์ 
 

2.3 งบประมาณรวมของแผนงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ปีงบประมาณ จ านวนโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

2556 10 91,736,943.00 

52 
53 

ฌ 

55 

29 



                                                                                  แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2556  
 2. แผนงานพัฒนาระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัยทางถนน        
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ ห้วงระยะเวลา ที่มางบประมาณ หน่วยงาน หน่วยงาน 

    หน่วยนับ ปี 2556 รวม (บาท)  ว/ด/ป   รับผิดชอบ สนับสนุน 

1 แผนงานฝึกอบรมอาสากู้ชีพใหม ่หลักสตูร 24 ช่ัวโมง คน 100 คน 100 คน 91,400.00 ต.ค.55-ก.ย.56 อปท.(50,000 บ.) สสจ.ชร อปท. สมทบ 
    กิจกรรม - อบรมเพิ่มความรู้และทักษะการช่วยเหลือ 

 
  

 
  

 
สพฉ.(41,000 บ.) 

 
 500 บ./คน 

  
ผู้ป่วย ณ จดุเกิดเหตุ และคัดแยกผู้ป่วยได้ถูกต้อง 
 

 
  

 
  

 
งบปกติ 

 
  

2 แผนงานอบรมการ Triage ส าหรบับุคลากร ร.พ.ชุมชน รุ่น 2 2 48,900.00 3-4 ม.ค.56 สสจ.ชร สสจ.ชร โรงพยาบาล 
    กิจกรรม - อบรมเพิ่มความรู้และทักษะการช่วยเหลือ     ( จนท.พยาบาล รพช.รุ่นละ 50 คน)      

 
งบปกติ 

 
ชุมชน 

  
  Triage ผู้ป่วยได้เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วย 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

3 แผนงานแข่งขันพัฒนาทักษะการบริหารจดัการช่วยเหลือ ครั้ง 1 1 99,000.00 ม.ค.-56 สสจ.ชร สสจ.เชียงราย   

  ผู้ป่วย ณ จดุเกิดเหตรุะดับ ALS และ FR ระดบัจังหวัด 
 

  
 

  
 

สพฉ รพศ/รพช   

    กิจกรรม  - เพิ่มความรู้และทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วย 
 

  
 

  
 

งบปกติ 
 

  

  ณ จุดเกดิเหตุและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
 

  
 

  
 

  
 

  

  จ านวน 17 ทีมๆละ 10 คน รวม 170 คน 
 

  
 

      
 

  

               - การประชาสัมพันธ์ผ่านหมายเลข 1669 คัน (ด าเนินการต่อเนื่องตลอดปี) 32,493.00 ต.ค.55-ก.ย.56 สสจ.ชร สสจ.ชร   
  และจัดท า/ตดิตั้งสติกเกอร์ 1669 รถปฏิบัติการ 

   
  

 
  

 
  

  
ฉุกเฉินทุกคันท่ีขึ้นทะเบียน EMS  
 

 
  

 
  

 
  

 
  

4 แผนงานฝึกอบรมอาสาฉุกเฉินในชุมชน/อ าเภอ คน 6,000 ร้อยละ 5   - ต.ค.55-ก.ย.56 งบปกติ สสจ.ชร สสจ.เชียงราย รพศ/รพช/อปท 
  กิจกรรม - อบรมให้กับ อสช อายุตั้งแต่ 7 ปี  

 
  ของประชากร   

 
รพศ / รพช 

 
  

  ในทุกอ าเภอ ครอบคลุมทั้งจังหวัด        ( โครงการต่อเนื่องจากป ี2555)   
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                                                                                  แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2556  
 2. แผนงานพัฒนาระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัยทางถนน        
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ ห้วงระยะเวลา ที่มางบประมาณ หน่วยงาน หน่วยงาน 

    หน่วยนับ ปี 2556 รวม (บาท)  ว/ด/ป   รับผิดชอบ สนับสนุน 
5 แผนงานตีเส้นจราจร สายทาง/ตอน  9 สายทาง  9 สายทาง  มค.-เมย. 56 กรมทางหลวง     สนง.ทางหลวง   
  5.1 ชร.4013 ยทล.1173-บ.ป่ายางมน(ฮ่องฮี)     658,000.00   ชนบท ชนบท จ.ชร กรมทางหลวงชนบท 

  5.2 ชร.4017 ยทล.1152 - บ.ห้วยก้างราษฎร ์     470,000.00       
  5.3 ชร.4018 ยทล.1020 - บ.เนิน 878(พญาพิภักดิ์)     470,000.00       

  5.4 ชร.1022 ยทล.1 - บ.หัวดอย     470,000.00       

  5.5 ชร.4034  ยทล.1098 - บ.ดงมหาวัน     470,000.00       

  5.6 ชร.1046  ยทล.1 - บ.ป่าซางใต ้     470,000.00       

  5.7 ชร.4049  ยทล.1098 - บ.ป่าตึง     470,000.00       

  5.8 ชร.4052  ยทล.1234 - บ.หัวแม่ค า     470,000.00       
  5.9 ชร.4024  ยทล.1020 - บ.โปง่ช้าง     470,000.00       

6 แผนงานติดต้ังป้ายจราจร ป้าย Chevron                 
  6.1  ทางหลวงหมายเลข 1149             
        แยกทางหลวง 1 (ป่าซาง) - พระธาตุดอยตุง สายทาง/ตอน 1 1 1,915,300.00 งบปีประมาณ  กรมทางหลวง แขวง ชร.ที่ 1 กรมทางหลวง 
        กม.0+000 -22+860       พ.ศ.2556      
  6.2  ทางหลวงหมายเลข 118 กม.52+750 สายทาง/ตอน 1 1 1,962,000.00       
       (ต่อแขวง ชม.3) - บรรจบ ทล 1(ป่าสัก)             
  6.3  ทางหลวงหมายเลข 109-1150 สายทาง/ตอน 1 1 1,872,500.00       
       แยก ทล 118(แม่สรวย) - กม.31+425         
        (ต่อแขวง ชม. 3) กม.53+000 - กม. 60+000             
  6.4  ทางหลวงหมายเลข 1338 – 1334 แยกทางหลวง สายทาง/ตอน 1 1 1,658,500.00       
       1449 (ขาแหย่ง) - บรรจบ ทล.1234 (ป่าเมี่ยง)           

         แยกควบคุม 13340101 - สามัคคีใหม ่                 
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                                                                                  แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2556  
 2. แผนงานพฒันาระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัยทางถนน        
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ ห้วงระยะเวลา ที่มางบประมาณ หน่วยงาน หน่วยงาน 

    หน่วยนับ ปี 2556 รวม (บาท)  ว/ด/ป   รับผิดชอบ สนับสนุน 
6 แผนงานติดต้ังป้ายจราจร ป้าย Chevron (ต่อ)                 
  6.5 ทางหลวงหมายเลข 1 -1020-1152-1181-1190-1306 1 1 1,605,000.00  กรมทางหลวง แขวง ชร.ที่ 1 กรมทางหลวง 
     - แยกไปแมส่รวย -อนุสาวรีย์พอ่ขุนเม็งราย สายทาง/ตอน            
     - แยก ทล.1 (เชียงราย-โป่งเกลอื)             
     - แยก ทล.1020 (หัวดอย-กม. 19+000             
     - แยก ทล.1190(แม่แก้วเหนือ)-บรรจบ ทล.1126             
     - แยก ทล.1120(จ าบอน) - บรรจบ ทล.1126             
     - แยก ทล.1120(ห้วยสัก) - บรรจบ ทล.1152                 
7 แผนงานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง                 
  7.1 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง 1211 สายทาง/ตอน 1 1 1,730,050.00  กรมทางหลวง แขวง ชร.ที่ 1 กรมทางหลวง 
          บ.เด่นหา้ - ดงมะดะ              
          กม.9+500 - 11+450             
  7.2 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 1 สายทาง/ตอน 1 1 1,966,100.00       
          แยกไป อ.แม่สรวย - อนุสาวรีย์พ่อขุนฯ             
          กม. 940+917 - กม.941+617             
          อนุสาวรยี์พ่อขุนฯ - แม่จัน             
          กม. 957+242 - กม.958+017             
  7.3 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 118 สายทาง/ตอน 1 1 1,777,000.00       
         อ.แม่สรวย - บรรจบ ทล.1 (ป่าสัก)             
           กม.149+000 - กม.150+000             
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                                                                                  แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2556  
 2. แผนงานพัฒนาระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัยทางถนน        
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ ห้วงระยะเวลา ที่มางบประมาณ หน่วยงาน หน่วยงาน 
    หน่วยนับ ปี 2556 รวม (บาท)  ว/ด/ป   รับผิดชอบ สนับสนุน 
8 กิจกรรมอ านวยความปลอดภัยเพ่ือป้องกันและ                 
 แก้ไขอุบัติเหตุทางถนน         
  8.1 ทางหลวงหมายเลข 1174 0200 กม. สายทาง/ตอน 1 1 20,000,000.00 งบปีประมาณ  กรมทางหลวง แขวง ชร.ที่ 2 กรมทางหลวง 
             กม.27+954 - กม.28+200         (รออนุมัติงบประมาณในปี 2556)    พ.ศ.2556      
  8.2 ทางหลวงหมายเลข 1152 0200 กม.  สายทาง/ตอน 1 1 20,000,000.00 งบปีประมาณ       
             กม.39+100 - กม.40+100         (รออนุมัติงบประมาณในปี 2556)    พ.ศ.2556      
  8.3 ทางหลวงหมายเลข 11550300,0100 สายทาง/ตอน 1 1 163,600.00 งบปีประมาณ       
            กม.67+000 - กม.67+665         (รออนุมัติงบประมาณในปี 2556)    พ.ศ.2556      
            กม.25+551 - กม.26+146             
  8.4 ทางหลวงหมายเลข 10930202 สายทาง/ตอน 1 1 57,100.00 งบปีประมาณ       
           กม.23+248 - กม.23+633         (รออนุมัติงบประมาณในปี 2556)    พ.ศ.2556      
  8.5 ทางหลวงหมายเลข 1174,1129,1271             
           กม.16+475 -กม.16+775 สายทาง/ตอน 1 1 1,814,000.00 งบปีประมาณ       
           กม.17+220 - กม.17+500         (รออนุมัติงบประมาณในปี 2556)    พ.ศ.2556      
           กม.43+340 - กม.44+005             
           กม.14+380 - กม.14+450             
  8.6 ทางหลวงหมายเลข   1126 1292 สายทาง/ตอน 1 1 1,621,000.00 งบปีประมาณ       
           กม.42+807 -กม.43+122         (รออนุมัติงบประมาณในปี 2556)    พ.ศ.2556      
           กม.24+368 - กม.24+718             
           กม.24+020 - กม.24+355             
           กม.26+308 - กม.26+518             
  8.7 ทางหลวงหมายเลข 11730100 สายทาง/ตอน 1 1 2,316,000.00 งบปีประมาณ       
           กม.25+200 - กม.26+670        (รออนุมัติงบประมาณในปี 2556)    พ.ศ.2556    

            กม.63+720 - กม.64+105 
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                                                                                  แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2556  
 2. แผนงานพัฒนาระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัยทางถนน        
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ ห้วงระยะเวลา ที่มางบประมาณ หน่วยงาน หน่วยงาน 
    หน่วยนับ ปี 2556 รวม (บาท)  ว/ด/ป   รับผิดชอบ สนับสนุน 

8 แผนกิจกรรมอ านวยความปลอดภัยเพ่ือป้องกันและ                 
  แก้ไขอุบัติเหตุทางถนน (ต่อ)       

 
     

  8.8 ทางหลวงหมายเลข 11730100 สายทาง/ตอน 1 1 2,042,000.00 งบปีประมาณ  กรมทางหลวง แขวง ชร.ที่ 2 กรมทางหลวง 
           กม.9+482 - กม.10+287          (รออนุมัติงบประมาณในปี 2556)    พ.ศ.2556      
           กม.40+346 - กม.40+731             
           กม.11+205 - กม.11+590             
  8.9 ทางหลวงหมายเลข 10200200 สายทาง/ตอน 1 1 530,000.00 งบปีประมาณ  กรมทางหลวง แขวง ชร.ที่ 2   
           กม.47+228 - กม.47+473          (รออนุมัติงบประมาณในปี 2556)    พ.ศ.2556      
  8.10 ทางหลวงหมายเลข 11550300 0202 สายทาง/ตอน 1 1 1,452,000.00 งบปีประมาณ  กรมทางหลวง แขวง ชร.ที่ 2   
           กม.65+090 - กม.65+825          (รออนุมัติงบประมาณในปี 2556)    พ.ศ.2556      
           กม.63+720 - กม.64+105 

 
                

9 แผนงานติดต้ังไฟสัญญาณไฟกระพริบ             
  9.1  ติดตั้งไฟสัญญาณไฟกระพริบ ทางหลวงหมายเลข    สายทาง/ตอน 1 1 1,103,000.00 งบปีประมาณ  กรมทางหลวง แขวง ชร.ที่ 2 กรมทางหลวง 
       1020 1021 1129 1155 1174        (รออนุมัติงบประมาณในปี 2556)    พ.ศ.2556      
             กม.30+300,กม.30+450             
             กม.50+070 , กม.51+630 , กม.63+767 , กม.64+800,            
             กม.64+067 , กม.64+565 , กม.65+215,             
             กม.65+215 , กม.65+520 , กม.75+410,             
             กม.78+730 , กม.79+300 , กม.80+520,             
             กม.81+510 , กม.82+370,กม.82+900             
             กม.1+860 , กม.1+980 , กม.2+660 , กม.2+920 
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                                                                                  แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2556  
 2. แผนงานพัฒนาระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัยทางถนน        
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ ห้วงระยะเวลา ที่มางบประมาณ หน่วยงาน หน่วยงาน 
    หน่วยนับ ปี 2556 รวม (บาท)  ว/ด/ป   รับผิดชอบ สนับสนุน 

  9.2 ติดตั้งไฟสญัญาณไฟกระพริบทางหลวงหมายเลข  สายทาง/ตอน 1 1 11,030,000.00 งบปีประมาณ  กรมทางหลวง แขวง ชร.ที่ 2 กรมทางหลวง 
        1020 1021 1129 1155  1174         (รออนุมัติงบประมาณในปี 2556)   พ.ศ.2556       
            กม.52+750 -กม.52+810 (เป็นตอนๆ)                 
            กม.88+148 - กม.94+033 (เป็นตอนๆ)                 
            กม.12+970 - กม.13+030 (เป็นตอนๆ)                 
            กม.5+570 - กม.66+800 (เป็นตอนๆ)                 
            กม.14+617 - กม.26+516                 
  9.3 ติดตั้งไฟสญัญาณไฟกระพริบทางหลวงหมายเลข  สายทาง/ตอน 1 1 1,103,000.00 งบปีประมาณ  กรมทางหลวง แขวง ชร.ที่ 2   
        1020 , 1126 , 1152 ,1174          (รออนุมัติงบประมาณในปี 2556)    พ.ศ.2556       
           กม.27+849 - กม.64+971(เป็นตอนๆ)                 
           กม.14+370 - กม.32+640                 
           กม.39+770 - กม.39+830                 
           กม.3+770 - กม.26+628                 

10  แผนงานติดต้ังราวกันอันตราย                 
  10.1 งานติดตั้งราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข สายทาง/ตอน 1 1 2,386,000.00 งบปีประมาณ  กรมทางหลวง แขวง ชร.ที่ 2 กรมทางหลวง 
         1093 0202 0300          (รออนุมัติงบประมาณในปี 2556)   พ.ศ.2556       
           กม.12+970 -กม.36+900(เป็นตอนๆ)                  
  10.2 งานติดตั้งราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข  สายทาง/ตอน 1 1 5,450,000.00 งบปีประมาณ  กรมทางหลวง แขวง ชร.ที่ 2   
         11550100 0202          (รออนุมัติงบประมาณในปี 2556)    พ.ศ.2556       
           กม.20+500 - กม.84+800(เป็นตอนๆ)                 
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                                                                                  แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2556  
 2. แผนงานพัฒนาระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัยทางถนน        
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ ห้วงระยะเวลา ที่มางบประมาณ หน่วยงาน หน่วยงาน 

    หน่วยนับ ปี 2556 รวม (บาท)  ว/ด/ป   รับผิดชอบ สนับสนุน 
10  แผนงานติดต้ังราวกันอันตราย                 
  10.3 งานติดตั้งราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข สายทาง/ตอน 1 1 1,493,000.00 งบปีประมาณ  กรมทางหลวง แขวง ชร.ที่ 2 กรมทางหลวง 
          1299 1174 1326 1173          (รออนุมัติงบประมาณในปี 2556)    พ.ศ.2556       
           กม.1+750 - กม.2+000                 
           กม.16+736 - กม.35+138                 
           กม.3+200 - กม.9+850 (เป็นตอนๆ)                 
           กม.40+500 - กม.40+560                 
                    
                    
                    
                    
                    
                           รวมงบประมาณ       91,736,943.00         
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                3.  แผนงานด้านนิตบิัญญัต ิ
                    และการบังคับใชก้ฎหมาย 
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3. แผนงานด้านนิติบัญญัติและการบังคับใช้กฎหมาย 

3.1 วัตถุประสงค์ของแผนงาน 
(1) เพ่ือทบทวนและปรับปรุงข้อก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับปัญหา                         

ที่มีอยู่จริง 
(2) เพ่ือทบทวนกฎหมายที่เอ้ือต่อการน าเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาความปลอดภัย 

 ทางถนน 
(3) เพ่ือทบทวนความเหมาะสมของบทลงโทษค่าปรับที่สอดคล้องต่อบริบทของสังคมภาวะค่า         

ครองชีพและความเจาะจงในกลุ่มเสี่ยงหลัก 
 

3.2 เป้าหมายการให้บริการ 
(1) ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบรรทัดฐานร่วมในการดูแลด้านความปลอดภัยทางถนนที่

เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
(2) หน่วยงานด้านบังคับใช้กฎหมายสามารถน ากฎหมายไปบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทัน

ต่อยุคสมัย 
 

 3.3 งบประมาณรวมของแผนงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ปีงบประมาณ จ านวนโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

2556 4                   - 

       (งบปกติหน่วยงาน) 

58 
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            แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2556 
 

 
3. แผนงานด้านนิติบัญญัติและการบังคับใช้กฎหมาย 

        ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ ห้วงระยะเวลา ที่มางบประมาณ หน่วยงาน หน่วยงาน 

    หน่วยนับ ปี 2556 รวม (บาท)  ว/ด/ป   รับผิดชอบ สนับสนุน 

1 โครงการกวดขันวินัยจราจรและลดอุบัติเหตุทั่วประเทศ  -  ด าเนินการต่อเนื่องตลอดป ี  - ต.ค.55-ก.ย.56 งบปกต ิ ตร.ภูธร จ.ชร อ าเภอทุกแห่ง 
  ปี พ.ศ. 2554 "365 วันอันตราย หยุดความตายด้วย 

 
  

 
  

 
  

 
สภ.ทุกสถาน ี

  วินัยจราจร"  กวดขันจับกุม 10 ฐานความผิด 
 

  
 

  
 

  
 

  
                    

2 โครงการกวดขันจับกุมผู้กระท าความผิดตาม  -  ด าเนินการต่อเนื่องตลอดป ี  - ต.ค.55-ก.ย.56 งบปกต ิ ตร.ภูธร จ.ชร สนง.ขนส่ง จ.ชร 

   พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 โดยใช้กล้อง CCTV  
 

  
 

  
 

สสส. 
 

  

  กิจกรรม - ศูนย์จราจรตรวจสอบ/ตรวจจับผู้กระท า 
 

  
 

  
 

ส่วนกลาง 
 

  
  ผิดกฎหมายจราจรด้วยกล้อง CCTV แจ้งความผดิทาง 

 
  

 
  

 
  

 
  

  ไปรษณีย ์
 

  
 

  
 

  
 

  
                    
3 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจากวิกฤต  -  ด าเนินการต่อเนื่องตลอดป ี  - ต.ค.55-ก.ย.56 อปท. ตร.ภูธร จ.ชร สนง.ขนส่ง จ.ชร 
  หมอกควัน          งบพัฒนาจังหวัด    
    กิจกรรม  ตรวจจับรถที่มีมลพิษควันด าเกินก าหนด             
   ด้วยเครื่องตรวจจับควันด า จ านวน 7 เครื่อง             
                    
4 โครงการตั้งด่านตรวจจับป้องปรามผู้กระท าการฝ่าฝืน  -  ด าเนินการต่อเนื่องตลอดป ี  - ต.ค.55-ก.ย.56 งบปกต ิ สนง.ขนส่ง จ.ชร   

  กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และกฎหมายว่าด้วย 
 

  
 

  
 

ส่วนกลาง ตร.ภูธร จ.ชร   
  รถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก ประจ าปีงบประมาณ 

 
  

 
  

 
กปถ. 

 
  

  พ.ศ.2556 
 

  
 

  
 

  
 

  
    

 
  

 
  

 
  

 
  

 รวมงบประมาณ 
 

   -     
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          4.  แผนงานด้านการจัดการความปลอดภัย                              
               ทางถนนในระดับพื้นที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21 
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4.  แผนงานด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่ 
4.1 วัตถุประสงค์ของแผนงาน 

(1) เพ่ือยกระดับความรู้และศักยภาพของพ้ืนที่ในการท างานด้านความปลอดภัยทางถนน 
(2) เพ่ือสนับสนุนรูปแบบการท างานที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
(3) เพ่ือให้มีถนนและสภาพแวดล้อมสองข้างของถนนที่สอดคล้องต่อการพัฒนาเมืองและความ

ปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน 
 

4.2 เป้าหมายการให้บริการ 
(1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนที่มีศักยภาพในการท างานที่ 

สูงขึ้น 
(2) นักวิชาการในระดับพ้ืนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความปลอดภัยทางถนน 
(3) พ้ืนที่และชุมชนมีความเข้มแข็งในการจัดการและดูแลที่ตอบสนองความต้องการของตนเอง 
(4) พ้ืนที่สามารถจัดท าแผนงานและค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือแก้ปัญหาความ

ปลอดภัยทางถนน 
(5) พ้ืนที่และชุมชนมีการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อการแก้ปัญหาความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน และ

ครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวข้อง 
 

4.3 งบประมาณรวมของแผนงาน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ปีงบประมาณ จ านวนโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

2556 4 - 

(งบปกตหิน่วยงาน) 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2556 
 

 
4. แผนงานด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับพ้ืนที ่

       ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ ห้วงระยะเวลา ที่มางบประมาณ หน่วยงาน หน่วยงาน 

    หน่วยนับ ปี 2556 รวม (บาท)  ว/ด/ป   รับผิดชอบ สนับสนุน 
1 โครงการแกไ้ขปัญหาจุดเสี่ยงจุดอนัตรายของท้องถิ่น ครั้ง 1 1  -  ธ.ค.55-พ.ค.56 งบปกต ิ อ าเภอทุกแห่ง 

   ตามโครงการ " 1 หมู่บ้าน/ชุมชน 1 อปท. 1 อ าเภอ" 
 

  
 

  
 

  อปท.ทุกแห่ง 
   ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล 

 
  

 
  

 
  

 
  

  ปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2556 
 

  
 

  
 

  
 

  
  กิจกรรม - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรม 

 
  

 
  

 
  

 
  

  ร่วมกับผู้น าชุมชนจดักิจกรรมส ารวจจุดเสี่ยง/จดุที่เกิด 
 

  
 

  
 

  
 

  
  อุบัติเหตุบ่อยครั้งในพ้ืนท่ี 

 
  

 
  

 
  

 
  

             - อปท.สนับสนุนงบประมาณแกไ้ขปัญหาตาม 
 

  
 

  
 

  
 

  
  บริบทแห่งพื้นที่ในช่วงเทศกาลปีใหม ่

 
  

 
  

 
  

 
  

             - จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม ประชาสมัพันธ์ 
 

  
 

  
 

  
 

  
  การป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 

 
  

 
  

 
  

 
  

            - อปท.ตดิตามสถิติ สรุปผลภายหลังด าเนิน 
 

  
 

  
 

  
 

  

  
กิจกรรมแจ้งให้จังหวัดทราบ 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

2 แผนงานขับเคลื่อนพัฒนาระบบแพทย์ฉุกเฉิน แห่ง น าร่อง น าร่อง            -  ต.ค.55-ก.ย.56 สสจ.ชร สสจ.ชร สสจ.ชร 

  ใน อปท.น าร่อง และขยายในพ้ืนที่ อปท. อ่ืนๆ 
 

 4 แห่ง  4 แห่ง   
 

รพศ. /รพช. /อปท. 
 

รพศ. /รพช. /อปท. 
  กิจกรรม  - พัฒนางานแลกเปลี่ยนเรียนรูห้น่วย 

 
  

 
  

 
งบประมาณของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   

  
กู้ชีพน าร่องสู่ อปท. (143 แห่ง) 
 
 

 
  

 
  

   
  

3 โครงการฝึกซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุ/สาธารณภัย แห่ง 17 แห่ง 17 แห่ง  - ต.ค.55-ก.ย.56 งบหน่วยงานที่ร่วมฯ สสจ.ชร ร.พ.ชุมชน, ร.พ.ศูนย ์  
  ในระดับพ้ืนที่ ร.พ.ชุมชน , ร.พ.ศูนย์ 

  
  

 
  

 
อปท. 

 
อปท. 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2556 
 

 
4. แผนงานด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับพ้ืนที ่

       ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ ห้วงระยะเวลา ที่มางบประมาณ หน่วยงาน หน่วยงาน 

    หน่วยนับ ปี 2556 รวม (บาท)  ว/ด/ป   รับผิดชอบ สนับสนุน 
4  โครงการทาสสีะท้อนแสงเสาไฟฟ้าเพื่อการ ครั้ง 1 1  - พ.ค.-มิ.ย.56 กฟภ.เชียงราย กฟภ.เชียงราย   
  แก้ไขปัญหาจดุเสี่ยงต่อการเกิดอุบตัิเหต ุ   

 
  

 
  

 
    

  กิจกรรม - ส ารวจเสาไฟฟ้าที่เสี่ยงต่อการเกิด   
 

  
 

  
 

    
  อุบัติเหตุของเส้นทางจากการขับข่ียานพาหนะ   

 
  

 
  

 
    

  พุ่งชนเสาไฟฟ้า   
 

  
 

  
 

    
             - ทาสีสะท้อนแสงเสาไฟฟ้าท่ีส ารวจ   

 
  

 
  

 
    

  ตามมาตรฐานของการไฟฟ้า   
 

  
 

  
 

    
             - จัดพื้นท่ีและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน   

 
  

 
  

 
    

  ผู้ใช้บริการ/เจ้าหน้าท่ี เพื่อการส่งเสริมการสวมหมวก   
 

  
 

  
 

    
  นิรภัย 100 %   

 
  

 
  

 
    

      
 

  
 

  
 

    
      

 
  

 
  

 
    

  รวมงบประมาณ                  -         
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     5.  แผนงานด้านสารสนเทศการติดตามประเมินผล 
         และพฒันางานวิจัย 
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5. แผนงานด้านระบบสารสนเทศ การติดตาม ประเมินผล และพัฒนางานวิจัย 
      5.1 วัตถุประสงค์ของแผนงาน 

  (1) เพ่ือให้มีระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจในการแก้ปัญหาทั้งในส่วนกลางและในระดับพ้ืนที่ 
ซึ่งทันต่อเวลาและสถานการณ์ 

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

  (3) เพ่ือให้มีกลไกในการบริหารจัดการด้านงานวิจัยที่การสนับสนุนการท าวิจัยและพัฒนาการ
แสวงหาสาเหตุเชิงระบบของปัญหาอุบัติเหตุและน าเสนอแนวทางในการแก้ไขหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน ที่สอดคล้องกับบริบทเชิงสังคมของประเทศไทย โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ การจัดการด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ตลอดจนการวิจัยมูลค่าความสูญเสียของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่
สามารถจ าแนกวิเคราะห์แยกเฉพาะประเด็นได้ 
 
       5.2 เป้าหมายการให้บริการ 

  (1) ผู้บริหาร และหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีระบบที่ช่วยในการตัดสินใจเพื่อการแก้ไขปัญหาที่มี 
     ประสิทธิภาพ 

  (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเพ่ิม 
     ประสิทธิภาพในการท างาน 

  (3) ประชาชนได้รับทราบถึงผลการท างานของผู้รับผิดชอบที่สอดคล้องต่อหลักธรรมาภิบาล 
    ตลอดจนความสูญเสียเป็นตัวเงิน หากไม่ได้รับดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

      5.3 งบประมาณรวมของแผนงาน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ปีงบประมาณ           จ านวนโครงการ/          
                กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

2556 4 3,510,520.00 

66 
68 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2556 

 
5. แผนงานด้านระบบสารสนเทศ การติดตาม ประเมินผล และพัฒนางานวิจัย 

  
  

   ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ ห้วงระยะเวลา ที่มางบประมาณ หน่วยงาน หน่วยงาน 

    หน่วยนับ ปี 2556 รวม (บาท)  ว/ด/ป   รับผิดชอบ สนับสนุน 

1 โครงการการพัฒนาระบบงานสืบสวนอุบัติเหตุ โครงการ 1 1 3,000,000.00 ธ.ค.55-พ.ย.56 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมควบคุมโรค 

  เพ่ือการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่าง           บ.กลางฯ ตร.ภูธร จ.ชร สสจ.ชร 

  บูรณาการ ระยะที่ ๓    
 

      กปถ.     

  กิจกรรม - ตร.ภธูรจังหวัด จัดเก็บข้อมูลการเกิด   
 

      งบปกติ     

  อุบัติเหตุผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต น าร่วมวิเคราะห์หา   
 

      
 

    

  
สาเหตุ ร่วมพิจารณาแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม 
   

 
      

 
    

2 แผนจัดกิจกรรม/ประชุมน าเสนอผลงานด้าน ครั้ง 1 1 41,400.00 27 ธ.ค.55 สสจ.เชียงราย สสจ.เชียงราย รพศ. 
  การแพทย์ฉุกเฉิน/นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์   

 
      รพศ/รพช   รพช. 

    กิจกรรม - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าสิ่งดีๆมาขยาย   
 

      งบปกติ   อปท. 

  ผลต่อยอด และคัดเลือกผลงานเด่นน าเสนอการ   
 

      
 

    

  
ประชุมวิชาการ EMS ระดับชาติ 
   

 
      

 
    

3  แผนติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบแพทย์ ร้อยละ รพช. 100 %    ต.ค.55-ก.ย.56 สสจ.เชียงราย สสจ.เชียงราย รพศ. 
  ฉุกเฉิน   อปท. 20 %      รพศ/รพช   รพช. 
   - ตรวจการประเมินผลการพัฒนาระบบแพทย์(Audit)   

 
  43,200.00   งบปกติ   อปท. 

   - สนับสนุนการพัฒนาระบบศูนยร์ับแจ้งเหตุและสั่งการ    1 แห่ง  1 แห่ง 400,000 / ปี   
 

    
   - ติดตามพัฒนาปฏิบตัิงานการแพทย์ฉุกเฉินท้ัง 3 ระดับ   

 
  25,920.00   
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แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2556 

 
5. แผนงานด้านระบบสารสนเทศ การติดตาม ประเมินผล และพัฒนางานวิจัย 

  
  

   ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ ห้วงระยะเวลา ที่มางบประมาณ หน่วยงาน หน่วยงาน 

    หน่วยนับ ปี 2556 รวม (บาท)  ว/ด/ป   รับผิดชอบ สนับสนุน 

4 แผนพัฒนาศูนย์อ านวยการความปลอดภัย              
 

   - ต.ค.55-ก.ย.56 งบปกติ สนง.ปภ.จ.ชร สสจ.ชร 

  ทางถนนจังหวัดเชียงราย      โครงการต่อเนื่องตลอดป ี       กปถ.   ตร.ภ.จ.ชร 

  กิจกรรม - จัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์   
 

      ส่วนกลาง   บ.กลางฯ 

  พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารให้ทันสมัย   
 

      สสส.   อปท. 

  รวดเร็ว   
 

      
 

  มูลนิธิ อาสาสมัคร 

             - จัดเก็บรวบรวมสถิติการเกิด   
 

      
 

    

  อุบัติเหตุเป็นฐานข้อมูลกลางจังหวัด   
 

      
 

    

             - การแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตราย   
 

      
 

    

                    
                    
                    

  รวมงบประมาณ       3,510,520.00         
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             6.  แผนงานด้านการจดัความปลอดภัย 
                 ส าหรับรถจักรยานยนต์ 
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6. แผนงานการจัดการความปลอดภัยส าหรับรถจักรยานยนต์  
6.1 วัตถุประสงค์ของแผนงาน 
      (1) เพ่ือส่งเสริมการขับขี่ที่ปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และยานพาหนะประเภทอ่ืนๆ 
      (2) เพ่ือส่งเสริมถนนที่เป็นมิตรกับรถจักรยานยนต์ 
      (3) เพ่ือสนับสนุนบทบาทภาคประชาชนในการเข้ามาร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนา ความ

ปลอดภัยส าหรับรถจักรยานยนต์ 
      (4) เพ่ือยกระดับความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศและ

สากล 
      (5) ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยให้แก่ประชาชน 
 

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

Friendly) 
      (3) ภาคประชาสังคมที่ส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยในแต่ละพ้ืนที่มีความ

เข้มแข็ง 
      (4) กฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนค่าปรับ บทลงโทษ ได้รับการทบทวนเพ่ือยกระดับความ

ปลอดภัยของรถ ผู้ขับขี ่และถนน ส าหรับรถจักรยานยนต์ 
      (5) ระบบการเฝ้าระวัง และการติดตามประเมินผล ด้านความปลอดภัยในรถจักรยานยนต์

ได้รับการพัฒนา 
      (6) ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายมีการสวมหมวกนิรภัย 

 

 6.3 งบประมาณรวมของแผนงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ จ านวนโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

2556 5 178,620.00 

71 
72 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอบุัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2556 

 
6. แผนงานด้านการจัดการความปลอดภัยส าหรับรถจักรยานยนต์ 

       ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ ห้วงระยะเวลา ที่มางบประมาณ หน่วยงาน หน่วยงาน 
    หน่วยนับ ปี 2556 รวม (บาท)  ว/ด/ป   รับผิดชอบ สนับสนุน 

1 โครงการเสรมิสร้างวินัยจราจร Zero Accident ครั้ง 1 1  - 20 ม.ิย.-30 ก.ค.56 งบปกต ิ วิทยาลัยเทคนิค สภ.เมืองเชียงราย 
  กิจกรรม อบรมให้ความรู้ เสริมทักษะขับข่ีรถ จยย. 

 
  

 
  

 
สสส. กาญจนาพิเษก อ.เมือง ชร. 

  
ที่ปลอดภัย  จัด Rally ขับข่ีปลอดภัย 
 

 
  

 
  

 
  

 
บ.กลางฯ 

2 โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชนช่วงก่อนเทศกาล ครั้ง 2 2  - ธ.ค.55-ม.ค.56 งบปกต ิ  - วิทยาลัยเทคนิค สนง.ขนส่ง จ.ชร 
  ปีใหม่/สงกรานต์ ปี 2556 

 
  

 
  

 
กปถ. กาญจนาพิเษก   

   กิจกรรม  - ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน 
 

  
 

  เม.ย.-56 สสส.  - วิทยาลัยเทคนิค ชร.   

  
              - ให้บริการแนะน าเสน้ทาง 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

3 โครงการขับขี่ปลอดภยั จัดระเบียบวินัยจราจร           ปกติ ฝ่ายการกีฬาและ สนง.ขนส่ง จ.ชร 

  ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ตามกิจกรรม ดังนี ้
 

  
 

  
 

  สุขภาพ ส่วนพัฒนา สภ.เมือง ชร 

   3.1 ขับข่ีปลอดภยัและจัดระเบียบวินัยจราจรภายใน 
 

  
 

60,000.00 ธ.ค.55-ส.ค.56   นักศึกษา องค์กรนักศึกษา 

  มหาวิทยาลยั 
 

  
 

  
 

  มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง  

  3.2 เทิดพระเกียรติ ๘๕ พรรษา รว่มใจแก้ไขปัญหา  ครั้ง 1 1 45,120.00 30-พ.ย.-55   
 

อปท. 

  ยาเสพตดิ เอดส์ และจราจร 
 

  
 

  
 

  
 

ร.พ.เชียงรายฯ 

  3.3 มหาวิทยาลัยแม้ฟ้าหลวง ร่วมใจชุมชนเที่ยวปีใหม่  ครั้ง 1 1 25,200.00  28 ธ.ค.55 -   
 

  

  ปลอดภัย 
 

  
 

  3 ม.ค. 56   
 

  

  3.4 กิจกรรมจัดอบรมท าใบอนุญาตขับขี่รถ จยย.ให้กับ  รุ่น 1 1 20,000.00 31 ส.ค.- 1 ก.ย.56   
 

  

  นักศึกษาและบุคลากร 
 

  
 

  
 

  
 

  

  3.5 มหาวิทยาลัยแม้ฟ้าหลวง ร่วมใจชุมชนเที่ยวสงกรานต ์  ครั้ง 1 1 20,000.00 11-17 เม.ย.55   
 

  

  ปลอดภัย 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอบุัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายป ีพ.ศ.2556 

 
6. แผนงานด้านการจัดการความปลอดภัยส าหรับรถจักรยานยนต์ 

       ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ ห้วงระยะเวลา ที่มางบประมาณ หน่วยงาน หน่วยงาน 
    หน่วยนับ ปี 2556 รวม (บาท)  ว/ด/ป   รับผิดชอบ สนับสนุน 
4 กิจกรรมขับขี่ปลอดภยัปีการศึกษา 2556       ครั้ง 6 6  - ต.ค.55-ก.ย.56 ปกติ สพม.36   
  กิจกรรม รณรงค์สวมหมวกนิรภยั 100 %               (2 ครั้ง/เดือน)   

 
  สพป.เขต 1-4   

  อบรมกฎจราจร  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์.  
 

  
 

  
 

  สถาบันอาชีวศึกษาเชียงราย  
     ส่งเสรมิทักษะขับขี่ปลอดภัย  

 
  

 
  

 
  ม.แม่ฟ้าหลวง    

     - สพม.โรงเรียนสังกัด 41 โรงเรยีน 
 

  
 

  
 

  ม.ราชภัฎ ชร   
     - สพป.เขต 1-4 โรงเรยีนในสังกดั 

 
  

 
  

 
  ม.เทคโนโลยฯีชร.   

     - สถาบันอาชีวศึกษาเชียงราย  
 

  
 

  
 

  
 

  
     - สถาบันระดับอุดมศึกษา                 
5 5.1  โครงการหนึ่งร้านสร้างสรร หนึ่งสถาบันสร้างสังคม             วิทยาลัยเทคนิค ชร.   
  " One Dealer One School : Zero Acciddent"         

 
  

 
  

  กิจกรรม  - ฝึกอบรมให้แก่นักเรยีนนักศึกษาขับข่ีรถจักร ครั้ง 16 16   - พ.ย.55 - ก.พ.56   
 

บ. กรีนวงิฯ 
  ยานยนต์ปลอดภัย 

 
  

 
  

 
  

 
  

         - บ าเพ็ญประโยชน์ทาสีขาวแดงขอบฟุตบาทบริเวณ ครั้ง 1 1   -  4 ธ.ค.55   
 

บ. กรีนวิงฯ 
  สี่แยก งานตีเส้นห้ามจอดด้านหนัง ร.พ.เชียงรายฯ  

 
  

 
  

 
  

 
  

  และประตูทางเข้าวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย          
 

  
 

  
         - จัดท าป้ายรณรงค์ส่งเสริมสวมหมวกนริภัย 100% ครั้ง 1 1 2,300.00 พ.ย.55 - ก.พ.56   บ.กลางฯ 

 
  บ.กลางฯ 

  5.2  โครงการจัดท าใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต ์ ครั้ง 2 2  -- พ.ค.-กย.56   
 

สนง.ขนส่ง จ.ชร 
  100% 

 
          

 
บ.กรีนวิงฯ 

  5.3  โครงกรจติอาสาออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ทต.ม่ยาว ครั้ง 2 2 6,000.00 ม.ค.-ก.ย.56   
 

บ.กลางฯ + กรีนวิง
ฯ   และ ทต.ดอยฮาง 

 
  

 
  

 
  

 
  

  5.4  โครงการจัดนิทรรสการ รณรงค์ส่งเสรมิสวมหมวก ครั้ง 1 1  - พ.ค.-กย.56   
 

บ.กลางฯ + กรีนวิง
ฯ   นิรภัย 100 % และลดอุบตัิเหตุทางถนน 

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

  รวมงบประมาณ       178,620.00         
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การสนับสนุนการด าเนินงานป้องกนัและลดอุบัติเหตทุางถนน     
             ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอบุัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2556 

  

 
แผนงานด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      ที ่ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายผลผลิต เป้าหมาย งบประมาณ ห้วงระยะเวลา ที่มางบประมาณ หน่วยงาน หน่วยงาน 
    หน่วยนับ ปี 2556 รวม (บาท)  ว/ด/ป   รับผิดชอบ สนับสนุน 
1  โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้ง 2 2  - ธ.ค.55 - ม.ค.56 อปท. อปท.ทุกแห่ง อ าเภอทุกแห่ง 
  ช่วงเทศกาลปีใหม ่/เทศกาลสงกรานต์ ปี 2556                 

   กิจกรรม - จัดประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อเสยีงตามสาย          เม.ย.56       

  วิทยุชุมชน การประชุมหมู่บา้น ต าบล                   

              - การจัดกิจกรรมขบวนรณรงค์ลดอุบัติเหต ุ                 

  รูปแบบต่างๆในชุมชน หมู่บ้าน ต าบล                 

              - บูรณาการร่วมกับอ าเภอ ตั้งจุดตรวจจุดบริการ                 

  ประชาชน นักท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี                 

              - แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงจดุอันตรายในระดับ                 

  พื้นที ่                 

             - การสั่งใช้อาสาสมัคร อปพร. การบริการ                 

  ระบบ EMS                 

                    

2 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 %                 

  ในสถานท่ี อปท. ตามนโยบายนายกรัฐมนตร ี      ด าเนินการอยา่งต่อเนื่องตลอดปี   - ต.ค.55-ก.ย.56 อปท. อปท.ทุกแห่ง อ าเภอทุกแห่ง 
   - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์หมวกนิรภัย 100%                 

   - ส่งเสริมการจัดกจิกรรมต่างๆในพื้นที่ เช่น เสียงตามสาย                 

   การประชุมหมู่บ้าน ต าบล  ผ่านสื่อวิทยุชุมชน ฯลฯ                 

   - จัดอบรมให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ด้านกฎจราจร                 

                    

    รวมงบประมาณ        -         
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                         ภาคผนวก 
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ค าสั่งจังหวัดเชียงราย 
ที่  ๘๒๖ /๒๕๕๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและจัดตั้งศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย 
------------------------------------------------------ 

 
  โดยที่สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มเพ่ิมความรุนแรงก่อให้เกิดความ
สูญเสียแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน และมีผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมทั้ง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมีนัยส าคัญ  

  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.๒๕๕๔ 
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๑ บททั่วไป ข้อ ๖ ให้มีการด าเนินการตามระเบียบนี้ เป็น 
๓ ระดับ คือ ระดับนโยบาย ให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ระดับอ านวยการ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์อ านวยการความปลอดภัย
ทางถนน ศูนย์อ านวย การความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน
กรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติการ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
อ าเภอ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนนเขต 

  เพ่ือให้การจัดตั้งศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย เรียกโดยย่อว่า                    
“ศปถ.จังหวัดเชียงราย” มีองค์ประกอบคณะกรรมการและอ านาจหน้าที่สอดคล้องตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเห็นควรยกเลิกค าสั่งจังหวัด
เชียงราย ที่ ๓๐๒๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และให้ใช้ค าสั่งฉบับนี้ทดแทน โดยให้มี
องค์ประกอบคณะกรรมการ ศปถ.จังหวัดเชียงราย และอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  

 ๑. คณะกรรมการ ศปถ.จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 

  ๑.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  ประธานกรรมการ/ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการ 
                                                                          ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย 
  ๑.๒ ผู้บังคับการต ารวจภูธรจงัหวัดเชียงราย  รองประธานกรรมการ/รองผู้อ านวยการ 

                                                     ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด     
                                                     เชียงราย คนที่ ๑ 

      ๑.๓ ปลัดจังหวัดเชียงราย   รองประธานกรรมการ/รองผู้อ านวยการ                              
                                           ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด  
                                           เชียงราย คนที่ ๒                          

  ๑.๔ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  รองประธานกรรมการ/รองผู้อ านวยการ 
                                            ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด 
                                            เชียงราย คนที่ ๓ 
       / ๑.๕ รศ.ล าดวน  .... 
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  ๑.๕ รศ.ล าดวน  ศรีศักดา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
            ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  ๑.๖ นางงามนิตย์  ราชกิจ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
      สุขภาพ  มหาวิทยาลัยเชียงราย 
                    ๑.๗ พล.ต.ต.รักชาติ   ราชกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ 
            ภาคประชาสังคมจังหวัดเชียงราย 
  ๑.๘ นายสมัย  รัตนจันทร ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะท างาน  
            เครือข่ายสมัชชาสุขภาพล้านนา 
  ๑.๙ นายวรสฤษฎิ์   ปิงเมือง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
            รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย                
  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 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย   กรรมการ 
  ๑.๑๗ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  กรรมการ 
                             เขตพ้ืนที่เชียงราย 
  ๑.๑๘ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงราย    กรรมการ 
  ๑.๑๙ นายอ าเภอทุกแห่ง      กรรมการ 
  ๑.๒๐ ทีมพ่ีเลี้ยง สอจร.ภาคเหนือ     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 านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        กรรมการ 
                             เขต ๑๕ เชียงราย 
  ๑.๒๖ คลังจังหวัดเชียงราย     กรรมการ 
  ๑.๒๗ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย     กรรมการ 
  ๑.๒๘ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย    กรรมการ 
  ๑.๒๙ ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานเชียงราย กรรมการ 
  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 านวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย     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 านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   กรรมการ 

เชียงรายเขต ๑   
๑.๔๔ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา    กรรมการ 

เชียงรายเขต ๒   
๑.๔๕ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา    กรรมการ 
         เชียงรายเขต ๓   
๑.๔๖ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา    กรรมการ 
        เชียงรายเขต ๔ 
๑.๔๗ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖   กรรมการ 
๑.๔๘ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ     กรรมการ            

                     และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย 
  ๑.๔๙ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย     กรรมการ 
  ๑.๕๐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย     กรรมการ 
  ๑.๕๑ ประกันสังคมจังหวัดเชียงราย       กรรมการ 
  ๑.๕๒ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม   กรรมการ                                         
                             การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงราย 
  ๑.๕๓ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย       กรรมการ 
  ๑.๕๔ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านดู่        กรรมการ 
  ๑.๕๕ นายกเทศมนตรีต าบลนางแล       กรรมการ 
  ๑.๕๖ นายกเทศมนตรีต าบลแม่ยาว       กรรมการ 
  ๑.๕๗ นายกเทศมนตรีต าบลเมืองพาน       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.เมือง ชร.     กรรมการ 

        / ๑.๖๓ ผู้อ านวยการ.. 
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  ๑.๖๓ ผู้อ านวยการ/หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานี     กรรมการ          
                             ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย (๙  สถานีหลัก) 
  ๑.๖๔ นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย  กรรมการ 
  ๑.๖๕ ประธานชมรมเครือข่ายวิทยุชุมชนจังหวัดเชียงราย     กรรมการ 
  ๑.๖๖ ผู้จัดการสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน       กรรมการ 
  ๑.๖๗ ประธานองค์กรเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดเชียงราย     กรรมการ  
  ๑.๖๘ ประธานหอการค้าเชียงราย        กรรมการ 
  ๑.๖๙ ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจ ากัด     กรรมการ        
                             (สาขาเชียงราย)  
  ๑.๗๐ นายกสมาคมหมออนามัยเครือข่ายจังหวัดเชียงราย     กรรมการ 
  ๑.๗๑ ประธานมูลนิธิเครือข่าย “เหยื่อ..เมาแล้วขับ”จังหวัดเชียงราย   กรรมการ 
  ๑.๗๒ ประธานกรรมการรถรับ-ส่งนักเรียนจังหวัดเชียงราย     กรรมการ 
  ๑.๗๓ ประธานคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. จังหวัดเชียงราย  กรรมการ         
  ๑.๗๔ ประธานมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย     กรรมการ 
  ๑.๗๕ ประธานชมรมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย     กรรมการ 
  ๑.๗๖ ประธานมูลนิธิสยามรวมใจ(ปู่อินทร์)เชียงราย      กรรมการ 
  ๑.๗๗ ประธานมูลนิธิจอมจันทร์          กรรมการ 
  ๑.๗๘ ประธานสมาคมแสงธรรมสาธารณกุศลสงเคราะห์     กรรมการ 
  ๑.๗๙ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          กรรมการและเลขานุการ              
                             จังหวัดเชียงราย                                                  
  ๑.๘๐ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ               ผู้ชว่ยเลขานุการ 
                             สนง.ป้องกันฯ จังหวัดเชียงราย 
  ๑.๘๑ สารวัตรฝ่ายอ านวยการงานยุทธศาสตร์     ผู้ช่วยเลขานุการ   
           ต ารวจภธูรจังหวัดเชียงราย 
 

 ๒. ให้คณะกรรมการ ศปถ.จังหวัดเชียงราย มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังนี้  
 ๒.๑ จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 ๒.๒ ด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตจังหวัด 
 ๒.๓ อ านวยการ ประสานการปฏิบัติ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ แผนงาน 
โครงการ และงบประมาณ 
 ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
เขตจังหวัด 
 ๒.๕ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด 
 ๒.๖ จัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางถนน 

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

ปลอดภัยทางถนน เพ่ือพิจาณาก าหนดแนวทางหรือมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในระดับจังหวัด 

๒.๙ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ 
๒.๑๐ ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ 

(นปถ.) หรือคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) มอบหมาย 
๓. ให้จัดตั้งศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย ณ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ๗๕๐ ปี ถนนแม่ฟ้าหลวง ต าบลริมกก อ าเภอเมือง
เชียงราย โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๓๑๗-๗๓๑๘-๒๓  ท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ 
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย รับผิดชอบในงานเลขานุการและงานธุรการของ
คณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย และประสานงานกับหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะกรรมการ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 
  

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 
  
           สั่ง  ณ  วันที่  ๒๙  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     จุดเสี่ยงภัย/จุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
                     ต ารวจภูธรจังหวดัเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

หน่วยงาน จุดเสี่ยง จุดอันตราย ลักษณะจุดเสี่ยง แนวทางแก้ไข 
สภ.เมือง
เชียงราย 

1.จุดกลับรถบ้านป่าแฝก ทางหลวงหมายเลข 
1 ต.นางแล อ.เมือง กม.ที่ 838-839 

1.มีทางแยกออกมาจาก ม.ราชภัฏเชียงราย ประตู                                    
2 มีรถจ านวนมากมักจะไม่ระมัดระวังรถที่วิ่งมาจากทางตรง            
3.รถที่แล่นไปทาง อ.แม่จัน ใช้ความเร็วสูงไม่มีการชะลอ                        
4.เป็นที่กลับรถที่แล่นมาจากแยกบ้านเด่น 

1.ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือน                                         
2.ตีเส้นชะลอความเร็วของรถที่จะแล่นไป อ.แม่จัน            
3.เสนอปิดจุดกลับรถหากไม่มีผลกระทบต่อประชาชน 

2.จุดกลับรถร้านภูไทไก่ย่าง ทางหลวง
หมายเลข 1 ต.บ้านดู่ อ.เมือง กม.ที่ 837-838 

1. เป็นย่านชุมชนและมีสถานศึกษา ม.ราชภัฏเชียงราย ประกอบ
กับอยู่ใกล้แยกสัญญาณ ไฟจราจรของแยก ม.ราชภัฏ ชร.                      
2. รถที่แล่นไปทาง อ.แม่จัน ใช้ความเร็วสูงไม่มีการชะลอ                       
3. เป็นที่กลับรถที่แล่นมาจากตลาดบ้านดู่ 

1.ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือน                                  
2.ตีเส้นชะลอความเร็วของรถที่จะแล่นไป อ.แม่จัน               
3.เสนอปิดจุดกลับรถหากไม่มีผลกระทบต่อประชาชน 

3. จุดกลับรถหน้าโรงเรียนบ้านดู่ ทางหลวง
หมายเลข 1 ต.บ้านดู่ อ.เมือง กม.ที่ 835-836 

1. เป็นที่กลับรถของตลาดบ้านดู่และโรงเรียน ผู้คนพลุกพล่าน 
มักใช้เป็นที่กลับรถตลอดเวลา                                                                      
2. รถทางตรงทั้งขาข้ึน-ล่องใช้ความเร็วสูง ไม่ชะลอความเร็ว                      
3. ใกล้แยกเข้าท่าอากาศยานเชียงราย 

1. ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือน                                     
2. ตีเส้นชะลอความเร็วของรถ และเพ่ิมพ้ืนที่กลับรถ              
3. เสนอปิดจุดกลับรถหากไม่มีผลกระทบต่อประชาชน 

4.จุดกลับรถพระธาตุจอมสัก ทางหลวง
หมายเลข 1 ต.บ้านดู่ อ.เมือง                       
กม.ที่ 833-834 

1. เป็นทางแยกเข้าพระธาตุ บริเวณดังกล่าวเป็นที่ชุมชน มี
ประชาชนผู้ใช้รถเข้าออกตลอดเวลา                                                     
2. เป็นที่กลับรถที่มาจากห้างแม็คโคร                                                   
3. รถทางตรงที่จะมุ่งไป อ.แม่จัน ใช้ความเร็วสูงไม่มีการชะลอ
ความเร็ว 

1.ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือน                                              
2.ตีเส้นชะลอความเร็วของรถที่จะแล่นไป อ.แม่จัน                                   
3.เสนอปิดจุดกลับรถหากไม่มีผลกระทบต่อประชาชน 

5.สามแยกร่องเผียว ต.ดอยลาน อ.เมือง           
ทางหลวงหมายเลข 1020 เขต แขวงการทาง
เชียงราย 2 

เป็นทางโค้ง พื้นผิวการจารจรแคบ มีจ านวนยานพาหนะสัญจรไป
มาจ านวนมาก และมีชุมชนอาศัยอยู่หนาแน่น 

1.ติดตังสัญญาณไฟส่องสว่าง และสัญญาณไฟกระพริบ                     
2.จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี ชุมชน                              
3.ขยายพ้ืนผิวการจราจรให้กว้างขึ้น 



        

 
 

หน่วยงาน จุดเสี่ยง จุดอันตราย ลักษณะจุดเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

สภ.เมือง
เชียงราย 

       (ต่อ) 

6.โค้งบ้านโป่งเกลือใต้ ม.18 ต.ดอยลาน  กม.ที่ 28-29 ทางหลวง
หมายเลข 1020 เขต 

- เป็นทางโค้ง พื้นผิวการจารจรแคบ มีจ านวน
ยานพาหนะสัญจรไปมาจ านวนมาก  และมี
ชุมชนอาศัยอยู่หนาแน่น 

1.ติดตั้งสัญญาณไฟส่องสว่าง และสัญญาณไฟกระพริบ                        
2.จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี ชุมชน                                           
3.ขยายพ้ืนผิวการจราจรให้กว้างขึ้น 

สภ.แม่ยาว 1.ทางเข้าหมู่บ้านดงเจริญ หมู่ 17 ต.แม่อ.เมือง                                        
2.บริเวณทางแยกบ้านทรายมูล หมู่ 8 ต.แม่ยาว อ.เมือง                                    
3.สามแยกบ้านริมกก หมู่ 4 ต.แม่ยาว อ.เมือง                                                            
4.ทางเข้าหมู่บ้านรวมมิตร หมู่ 2 ต.แม่ยาว อ.เมือง                                            
5.สามแยกหน่วยบริการต าบลดอยฮาง หมู่ 3 ต.ดอยฮาง  อ.เมือง                                                                                     
6.หน้าตลาดบ้านดอยฮาง หมู่ 3 ต.ดอยฮาง อ.เมือง 

  

สภ.พญา            
เม็งราย 

ถนนสายบ้านต้า – หัวดอย ระหว่างกม.ที่ 33 – 35  บ้านทุ่งเจ้า
(สะพานร่องเบี้ย) ม.15,ต.แม่เปา 

ถนนเป็นสี่แยก มีสัญญาณไฟจราจรสีเหลือง
อ าพันเตือนและมีป้าย ”หยุด” 

เห็นควรติดตั้งสัญญาณไฟจราจรให้เป็นรูปธรรมหรือติด                        
แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ในช่วงเทศกาลต่างๆ 

ถนนสายบ้านต้า – หัวดอย ระหว่างกม.ที่ 35-39  บ้านทุ่งเจ้า
(สะพานร่องเบี้ย) ม.15,ต.แม่เปา 

ถนนมีลักษณะเป็นทางโค้ง ไม่มีสัญญาณไฟ
จราจรเตือนก่อนถึงสะพานหรือทางโค้ง 

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนก่อนถึงสะพานหรือทางโค้ง 

สภ.            
เกาะช้าง 

1.เส้นทางหลวงหมายเลข 1290 (บ้านป่ายาง อ.แม่สาย อ.เชียงแสน) 
กม.ที่ 7-8 บ.สันถนนเหนือ ม.1 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
(บริเวณหน้าท่าข้าวเอ้ียวเจริญ) 

ลักษณะเป็นทางโค้ง แคบ และมีต้นไม้อยู่
ตลอดสองข้างทาง ท าให้ไม่สามารถมองเห็น
รถที่วิ่งสวนทางมาได้ 

- ขณะนี้มีหน่วยงานของกรมทาง ก าลังด าเนินการ
ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางสายดังกล่าว และ สภ.เกาะช้าง
ได้ท าหนังสือประสานขอความร่วมมือในการติดตั้ง
สัญญาณ ป้ายเตือน เรียบร้อยแล้ว 



 
 

 
 
 

หน่วยงาน                                จุดเสี่ยง จุดอันตราย                                ลักษณะจุดเสี่ยง                                     แนวทางแก้ไข 

สภ.เกาะ
ช้าง (ต่อ) 

2.เส้นทางหลวงหมายเลข 1290 (บ้านป่ายาง อ.แม่
สาย-อ.เชียงแสน) กม.ที่ 12-13 บ.สันธาตุ ม.5 ต.ศรี
เมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย (ในหมู่บ้าน) 

ลักษณะเป็นทางโค้ง และแคบ ผิวถนนไม่เรียบ - ขณะนี้มีหน่วยงานของกรมทาง ก าลังด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
เส้นทางสายดังกล่าว และ สภ.เกาะช้าง ได้ท าหนังสีอประสนขอความ
ร่วมมือในการติดตั้งสัญญาณ ป้ายเตือน เรียบร้อยแล้ว 

สภ.แม่จัน 1.ถนนพหลโยธิน แม่จัน-เชียงราย บริเวณโค้งประปา                
แม่จัน หมู่ที่ 5 ต.แม่จัน อ.แม่จัน 

 - ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดราวเหล็กก้ันสะท้อนแสงหรือ ฝั่งหมุดสะ
ท้องแสงพ้ืนถนนเพ่ือให้เป็นเด่นชัดในตอนกลางคืน 

2.แยกแม่จัน-เชียงแสน(แยกแม็คโคร) บริเวณถนน
แม่จัน-เชียงแสน ทางหลวง หมายเลข 1016 มา 
บรรจบกับถนนพหลโยธิน เชยีงราย-แม่สาย ทาง
หลวงหมายเลข 1 

มีแต่เครื่องหมายให้ทาง -ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบสีแดง เตือนให้เห็น
เด่นชัด 

3.จุดกลับรถถนนพหลโยธิน แม่จัน – แม่สาย กม.ที่ 
863-864 บ.เหมืองกลาง ม.1 ต.ศรีค้ า อ.แม่จัน 

- เป็นจุดกลับรถที่ไม่มีที่พักรถ ท าให้เกิดอุบัติเหตุ
บ่อย 

-ให้แก้ไข โดยให้ปิดจุดกลับรถถาวร หรือท าท่ีพักรถ 

สภ. เทิง 1. โค้งเชียงเคี่ยน ถนนทางหลวง 1020 กม. 42-43 
เส้นทางจาก อ.เทิง ไป อ.เมืองเชียงราย บ้านเชียง
เคี่ยน ม. 2 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จว.เชียงราย 

มี 2 ช่องทางจราจร รถสามารถวิ่งสวนทางกันได้ 
เป็นทางโค้งหักศอกแคบ อยู่กลางหุบเขา และ
ก่อนที่จะถึงจุดเสี่ยงจุดนี้จะมีทางโค้งลักษณะ
เดียวกันอยู่หลายแห่ง 

1. ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือนผู้ขับข่ีให้ใช้ความระมัดระวังเป็น
พิเศษ                                                                             
2. ติดต้ัง RUMDLE STRIP (แถบเสี่ยงลดความเร็ว) บนพ้ืนทางตรงจุด
โค้งเพ่ือเตือนผู้ขับขี่ให้ลดความเร็ว                                               
3. ติดตั้งป้ายเตือนทางโค้งอันตรายเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง(SHARP 
CURVE) 



 

 
 

หน่วยงาน จุดเสี่ยง จุดอันตราย ลักษณะจุดเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

สภ.เทิง 

      (ต่อ) 

2.ทางโค้งหงาว ถนนทางหลวง 1021 กม.92-93 
เส้นทางจาก อ.เทิง ไป อ.ภูซาง จ.พะเยา ตั้งอยู่ในเขต
พ้ืนที่บ้านศาลาวาส ม.4 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 

มี 2 ช่องทางจราจร รถสามารถวิ่งสวนทางกันได้เป็น
ถนนแคบ มีลักษณะเป็นทางโค้งหักศอกซึ่งเป็นทางโท
แยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย (ทางข้างหน้ามีทางโทแยก
ไปทางขวา) ตัดกับถนนเส้นทางสายรอง จ านวน 2 แห่ง 

1. ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนทางแยกข้างหน้า                                                  
2. ติดตั้งป้ายเตือนทางโค้งอันตรายเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
(SHAPR CURVE)                                                                                   
3. ติดต้ัง RUMBLE STRIP (แถบเสียงลดความเร็ว) บน
พ้ืนทางตรงจุดโค้งเพ่ือเตือนผู้ขับข่ีให้ลดความเร็ว                                 
4. ขยายไหล่ทาง 

สภ.ป่าแดด 1.บริเวณจุดสามแยกแม่พุง ถนนทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 1126 ถนน สายป่าแดด-ป่าแงะ มี 2 ช่องทาง
จราจร ตั้งอยู่ในพื้นที่ของบ้านเวียงเดิม ม.11 ต.ป่าแดด 
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 

1. เป็นทางโค้งตัดแยกเข้าบ้านแม่พุง ไม่มีสัญญาณไฟ
วาบๆ ในช่วงเวลากลางคืนไม่มีแสงสว่างเพียงพอ                             
2.ผิวถนนขรุขระ 

ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ 

2.บริเวณจุดทางโค้งบ้านโรงช้าง ถนนทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 1202 สายป่าแดด-พะเยา มี 2 ช่องทาง
จราจร 

เป็นทางโค้งหักศอกและทางแยก ถนนแคบโดยทางโค้ง
จุดนี้ตั้งอยู่บ้านศรีบังวัน ม.8 ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด ตัดกับ
ทางแยกเข้าถนนบ้านทุ่งธนาลัย หมู่. 9 ต.โรงช้าง อ.ป่า
แดด 

ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ 

3.บริเวณจุดทางโค้งตู้ยามป่าแงะ ถนนทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 1126 สายป่าแดด-เชียงเคี่ยน มี 4 ช่องทาง
จราจร บ.ป่าแงะ ม.1  ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด ตัดกับทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 1128 ทางไปบ้านเชียงเคี่ยน    
อ.เทิง 

เป็นทางโค้งหักศอก ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1128 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ 



 
 
                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หน่วยงาน จุดเสี่ยง จุดอันตราย ลักษณะจุดเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

สภ.บุญเรือง 1.หน้าธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ต.บุญ
เรืองฯ                                                                                    
2.หน้าโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม ต.บุญเรืองฯ                                               
3.ต.ห้วยซ้อ                                                                                           
4.สะพานแคบบ้านต้นปล้อง ม. 5 ต.บุญเรืองฯ 

 จัดท าป้ายเตือน สัญญาณไฟเตือน 

สภ.เวียงชัย 1. ทางร่วมทางแยกตลาดเวียงชัย ถนนทางหลวงหมายเลข 
1173 ในเขตเทศบาล ต.เวียงชัย บ.กลางเวียง ม.1 ต.เวียงชยั 
อ.เวียงชัย 

มีสภาพการจราจรหนาแน่นมีผู้ใช้รถใช้ถนนเยอะ
เพราะเป็นแหล่งชุมชน 

ติดตั้งสัญญาณไฟ 

2.โค้งไชยนารายณ์ ถนนทางหลวงหมายเลข 1173 กม.ที่ 7                                  
บ.ไชยนารายณ์ ม. 9 ต.เวียงชยั อ.เวียงชัย 

ถนนเป็นทางโค้งท าให้มีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อย
เนื่องจากผู้ใช้รถใช้ถนน 

ติดตั้งสัญญาณไฟ 

สภ.            
เวียงเชียงรุ้ง 

1.สามแยกบ้านดงป่าสัก ระหว่าง กม.ที่ 000-00000 ถนน
ทางหลวงสาย 1173 สายเวียงชัย –เวียงเชียงรุ้ง บ.ดงป่าสัก 
ม.8 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงรุ้ง 

ลักษณะ เป็นทางลาดชัน และเป็นโค้งตรงบริเวณ
สามแยก 

ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือน สัญญาณป้าย
เตือน ติดตั้งไฟส่องสว่าง 

สภ.ขุนตาล 1.จุดโค้งตัวเอส หน้าตลาดสดบ้านต้า ม.13 ถนนสายบ้านต้า 
–                         หัวดอย กิโลเมตรที่ 47 ถึง 48 

 - ต้องการให้ติดตั้งสัญญาณไฟแจ้งเตือน 

2.จุดสามแยกต้า ถนนสายเทิง-เชียงของ ตัดกับถนนสาย 
บ้านต้า – หัวดอย 

- เป็นทางร่วมทางแยกท่ีประชาชนสับสนในการใช้
เส้นทาง 

- ต้องการให้หน่วยงานแก้ไขเรื่องสัญญาณไฟ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หน่วยงาน จุดเสี่ยง จุดอันตราย ลักษณะจุดเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

สภ. แม่สาย 1.บริเวณตลาดห้วยไคร้ ม. 7 ต.ห้วยไคร้                            
อ.แม่สาย ตั้งแต่หน้าตู้ยามห้วยไคร้ จนถึง สะพานลอย
หน้าโรงเรียนห้วยไคร้ 

 - ประสานแขวงการทางติดตั้งสัญญาณ ไฟตลอดเส้นทาง,ย้าย
จุดกลับรถบริเวณหน้าโรงเรียนห้วยไคร้ให้ออกห่างจากชุมชน  
1  กม.  (จุดดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง) 

 2.บริเวณโค้งบ้านจ้อง ม.3 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย  - ประสานแขวงการทางให้ปรับปรุงพื้นผิวถนนให้เป็นไปใน
แนวตรง (ปัจจุบันโค้งเอียง) ขยายพื้นผิวจราจรให้กว้างขึ้น 

3.บริเวณทางแยกเข้าสถานีขนส่งแม่สาย ม.5 ต.เวียง
พางค า  อ.แม่สาย 

 - ประสานเทศบาลต าบลเวียงหางค า ติดสัญญาณไฟจราจร 

 4.บริเวณทางโค้งหน้าโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ม.3 ต.
เวียงพางค า อ.แม่สาย 

 -ประสานแขวงการทางปรับพ้ืนผิวถนนให้เอียงรับทางโค้ง 

สภ.             
เชียงแสน 

บริเวณสี่แยกบายพาส รพ.เชียงแสน (ถนนสายเชียง
แสน -   แม่จัน) ม.6 ต.เวียงฯ 

 1. ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือนก่อนถึงทางแยก                                                          
2. ติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงทางแยก ข้อความว่า “ข้างหน้าเป็น
ทางแยกเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง”                                                                                                                           
3. เห็นควรเปิดไฟส่องสว่างบริเวณทางแยกทุกคืน เนื่องจาก
บางคืนไม่มีแสงไฟส่องสว่าง                                                                                                                     
4. ก่อนถึงทางแยกมีสะพานที่แคบ เห็นควรติดป้ายเตือนว่า”
กรุณาลดความเร็ว ข้างหน้าสะพานแคบ” 

สภ. พาน 1.จุดแยกบ้านดอย (แยก ไปอ าเภอป่าแดด )ถนน
พหลโยธิน ม.15 ต.เมืองพาน อ.พาน 

เป็นทางแยกและโค้งมีเนินดินบริเวณเกาะ
กลาง ถนนสูง ไม่สามารถมองเห็นรถท่ีวิ่งตัด
ทางแยกได้ 

ติดสัญญาณไฟแดง ปรับเนินดินบริเวณเกาะกลางถนนและตัด
ต้นไม้ใหญ่ออก ซ่อมไฟส่องสว่างเนื่องจากมีหลอดไฟบางดวง
ไม่ติด  



 
 
 

 
 

หน่วยงาน จุดเสี่ยง จุดอันตราย ลักษณะจุดเสี่ยง แนวทางแก้ไข 
  สภ.พาน  
(ต่อ) 

2.จุดแยกชัยมงคล ถนนพหลโยธิน ม.1 ต.สันติสุข  อ.พาน เนื่องจากเป็นทางแยกและโค้ง มีต้น ไม้ใหญ่บังมี
เนินดินบริเวณเกาะกลางถนนสูงปัจจุบันมีแขวงการ
ทางลูกต้นไม้ ดอกไม้ รถวิ่งผ่านจุดตัดทางแยกไม่
สามารถมองเห็น 

- ติดสัญญาณไฟแดง ปรับเนินดินบริเวณเกาะกลางถนน ตัด
ต้นไม้ใหญ่ออก ปัจจุบันมีแต่สัญญาณไฟกระพริบ 

3.จุดกลับรถถนนพหลโยธินบริเวณบ้านแม่ดาวโตน ม.6                            
ต.สันกลาง อ.พาน 

เนื่องจากบริเวณดังกล่าว เป็นจุดกลับที่ที่ไม่ตรงกับ
แยกเข้าไปทางหมู่บ้านในต าบลสันกลาง มีรถ
จ านวนมากที่วิ่งย้อนศร เพื่อเข้าจุดกลับรถบริเวณ
ดังกล่าว ท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ 

- ปรับเปลี่ยนจุดกลับรถให้ตรงกับทางแยกเข้าหมู่บ้านใน
ต าบลสันกลาง 

สภ. แม่อ้อ 1. ถนนบ้านจ าบอน -บ้านเหมืองง่า (หมายเลข 1190) 
บริเวณทางแยกดอนแม่อ้อ หมู่ที่ 2 ต. แม่อ้อ อ.พาน            
กม.ที่ 9+100 

 ติดตั้งป้ายเตือนผู้ขับข่ี 

1. ถนนบ้านจ าบอน -บ้านเหมืองง่า (หมายเลข 1190) 
บริเวณทางแยกบ้านแม่แก้วกลาง (กม.ที่ 11+600) และ
บริเวณโค้ง (กม.ที่ 11-750 หมู่ที่ 6 ต.แม่อ้อ อ.พาน) 

 -ติดตั้งป้ายเตือนผู้ขับข่ี 

3.ถนนสายบ้านใหม่ใน-บ้านแม่แก้ว(หมายเลข 1181 ) 
บริเวณทางแยกบ้านกล้วย ทรายงาม ม.16 ต.สันมะเค็ด 
อ.พาน  กม.ที่ 5-6 
 

 -ติดตั้งป้ายเตือนผู้ขับข่ี 

4.ถนนสายบ้านใหม่ใน-บ้านแม่แก้ว(หมายเลข 1181 ) 
บริเวณโค้งระหว่างบ้านใหม่ใน-บ้านป่าตึงทันใจ หมู่ที่ 9 
และ10  ต.สันมะเค็ด อ.พาน กม.ที่ 12-13 
 
 

 -ติดตั้งป้ายเตือนผู้ขับข่ี 



 

 
 
 
 
 
 
 

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 , กรวยยางสะท้อนแสงและ

ป้ายประชาสมัพนัธ์เตือนผู้ขบัขี่ 

2.ทางแยกเข้าปากทางเข้าบ้านโป่งนก หมู ่1 ต.สนัสล ี                                          

อ.เวียงป่าเป้า ถนนสายเชียงราย – เชียงใหม ่                                             

หลกักิโลเมตรท่ี 102-103 

 -ต้องการตดิตัง้สญัญาณไฟสอ่งสวา่ง , กรวยยางสะท้อนแสงและ

ป้ายประชาสมัพนัธ์เตือนผู้ขบัขี ่



 
 
 

 
 
 
 
       ท าเนียบส่วนราชการ อ าเภอ และ 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เก่ียวข้อง 
 



หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย   

 
 

หน่วยงาน ชื่อ - สกุล มือถือ โทรศัพท์ โทรสาร 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายพงษ์ศักดิ์  วังเสมอ 08 9203 0406 0 5315 0150 0 5374 5010 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย               นายมนัส  โสกันธิกา 08 9201 9922 0 5315 0152 0 5315 0152 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย               นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ 08 9203 1493 0 5315 0151 0 5315 0151 

ปลัดจังหวัดเชียงราย นายชาติชาย  สงวนพงษ ์ 08 9956 9716 0 5315 0155 0 5371 6890 

ผบก.ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย พล.ต.ต.วันชัย  สุวรรณศิรเิขต 08 1783 7117 0 5371 8118  0 5371 1437 

ผบก.จังหวัดทหารบกเชียงราย พลตรสีัณห์ชัย  จารุวรรณ ์ 08 4592 5540 0 5371 1200 0 5371 1202 

หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั
จังหวัดเชียงราย 

นายณรงค์  อินโส  
(รก.) 

08 9969 6728 0 5317 7318-23 0 5317 7318-23 
ต่อ 118,119 

อัยการจังหวัดเชียงราย นางวิจิตร  อิศโร 08 9920 7523 0 5371 1614 0 5371 5826 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดั นางสลักจฤฎิ ์ ติยะไพรัช 08 1322 1742 0 5371 7505 0 5360 1235 
เชียงราย     0 5371 3381   

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นพ.ช านาญ หาญสุทธิเวชกลุ   08 7576 9701 0 5391 0300 0 5391 0345 

      0 5391 0308   
หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงราย นายรัชกฤช  สถิรานนท์ 08 9203 4050 0 53150 0154-4 0 5371 1233 

อธิการบดี ม.แม่ฟ้าหลวง รศ.ดร.วันชัย  ศิริชนะ   0 5391 6000 0 5391 6034 , 

  0 5391 6092 

อธิการบดี ม.ราชภัฎเชียงราย ผศ.ดร.มาณพ ภาษิตวไิลธรรม   0 5377 6000 0 5377 6001 

รองอธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาเชียงราย 

ผศ.ประสาร  รุจิระศักดิ ์ 08 3323 9009 0 5372 3971-9 0 5372 3978 

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3 พันเอกถนัด โกศัยเสว ี   0 5375 8589 1 5375 8589 

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายวันชัย  จงสุทธานามณ ี 08 1882 6636 0 5371 1333 0 5371 3272 

ผอ.ศูนย์ป้องกันฯเขต 15 เชียงราย นายกอบชัย  บูญอรณะ 08 9920 1602 0 5371 7657 0 5371 7674 

ขนส่งจังหวัดเชียงราย นางทิพวรรณ  สระนาค 08 9203 1092 0 5315 2075-7 0 5315 2073 

ผอ.แขวงการทาง ชร.ที่ 1 นายจิระพงษ ์ เทพพิทักษ์ 08 9119 8848 0 5371 1139 0 5371 7754 

ผอ.แขวงการทาง ชร.ที่ 2 นายวิรัตน ์ แสนอุดม 08 9956 2190 0 5488 3511-13 0 5488 3511 

ผอ.สนง.ทางหลวงชนบท จ.ชร. นายอเนก  ณัฐโฆษติ 08 1834 0467 0 5315 2035 0 5315 2037 

ผอ.ส านักทางหลวงชนบทที่ 17 นายสมชาย กิจมานะวัฒน ์ 08 1280 1333 0 5315 2135-6 0 5315 2137 

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย นายทศพร  พิสิษฐ์กุล   0 5315 2038 0 5315 2038 

ประชาสมัพันธ์ จ.ชร. นางสาวพิมพ์พิศา  พจนานุรัตน ์ 08 1724 9609 0 5315 0163, 0 5370 3007 
      0 5317 7327 0 5371 1870 

สรรพสามติพื้นท่ีเชียงราย นายจีระเศรษฐ  ปราบณศักดิ ์ 08 1708 7026 0 5371 1329 , 0 5371 1329  

0 5371 1409 0 5371 1409 



หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย   

 
หน่วยงาน ชื่อ - สกุล มือถือ โทรศัพท์ โทรสาร 

ผอ.รพ.เชียงรายประชานเุคราะห์ฯ นพ.สุทัศน์  ศรีวิไล 08 1896 1900 0 5371 1300  0 5371 3044 

(ศูนย์นเรนทรเชียงราย) ต่อ 1100 

  0 5371 3046 
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย นายธวัชชัย  เลี้ยงประเสริฐ 08 9956 1153 0 5315 0165 0 5317 7328-9 

สว.สถานตี ารวจทางหลวง 5 (พะเยา) พ.ต.ท.อัศวธรณ ์ วงษ์สวัสดิ ์ 08 9495 4114 0 5441 0954 0 5441 0555 

ผอ.สนง.คุมประพฤติ จ.ชร. นายอภิฑูรย ์ ภู่เพชร 08 1909 0100 0 5315 2069-70 0 5315 2069 

          
ต ารวจท่องเที่ยวเชียงราย พ.ต.ต.ภาคภูม ิ เดชะเรืองศลิป ์ 08 6626 9192 0 5371 7779  0 5371 7779 
      0 5371 7796   

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมภิาค นายปฏินันท์  จันทร์ศุภเสน 08 1993 4779 0 5371 1655 0 5371 3008 
สาขาเชียงราย         

ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.เชียงราย นายสมยศ  ตีระดิเรก 08 1783 7461 0 5371 1399 0 5374 4284 

ผอ.ศูนย์พัฒนาฝมีือแรงงาน จ.ชร. นายชัย  มีเดชา 08 5483 8566 0 5315 2043 0 5315 2049 

ผอ.สนง.พระพุทธศาสนา จ.ชร. นายหาญ  งามเจริญ 08 4503 2141 0 5374 4047 0 5371 6353 

ประธานคณะกรรมการสถาบันอาชีวศึกษา
เชียงราย 

นางคนึงนิจ  พรหมเนตร  08 1993 7714 
08 8258 2878 

0 5371 3036 0 5371 1561 

ผอ.สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา  นายนพรัตน ์ อู่ทอง  08 5713 2635 0 5371 1410  0 5371 3668 

ประถมศึกษาเชียงราย  เขต 1     0 5360 0189   

ผอ.สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา  ดร.เอกชัย  ผาบชัย 08 5705 7070 0 5372 9652-3 0 5372 9650-1 

ประถมศึกษาเชียงราย  เขต 2   0 5372 110   

ผอ.สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา  นางสาวสายสวาท  วิชัย 08 5713 2635 0 5365 3463 0 5315 3515 
ประถมศึกษาเชียงราย  เขต 3     0 5365 3707   

ผอ.สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา  นายสะอาด  ฟองอินทร์ 08 9431 6418 0 5379 5431 0 5379 6139 
ประถมศึกษาเชียงราย  เขต 4   (รก.)   0 5379 5489   

ผอ.สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา  นายทองปอนด์  สาดอ่อน 08 9755 1857 0 5360 1451 0 5360 1450 
มัธยมศึกษาเชียงราย  เขต 36         

ผอ.สนง. กศน.จังหวัดเชียงราย ดร.วิเลขา  ลีสุวรรณ ์ 08 1952 8075 0 5371 7761 0 5371 1944 

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นายมงคล  สิทธิหล่อ 08 9956 9780 0 5315 0169 0 5315 0170 

พาณิชย์จังหวัดเชียงราย นายเฉลมิพล  พงศ์ฉบับนภา 08 6904 6429 0 5315 0200 0 5315 0201 

ผอ.สนง.คณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย 

นางจันทิมา  มีโส 08 1174 8932  0 5371 7719      0 5371 7195 

 
 



หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย   

 
หน่วยงาน ชื่อ - สกุล มือถือ โทรศัพท์ โทรสาร 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงราย 

นายปรีดา  กุณามา 08 1808 8694 0 5315 0158-9 0 5315 0153 

0 5317 7325   

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นายพรหมโชติ ไตรเวช 08 1869 7431 0 5315 0192 0 5317 7340 

พัฒนาการจังหวัดเชียงราย ดร.ประสงค ์ นิวบุตร 08 1595 0611 0 5315 0161 0 5371 3025 
        0 5374 0044 

ประกันสังคมจังหวดัเชียงราย นายบรรเจิด  เตียวกุล 08 1882 8503 0 5375 0615-7 0 5315 2063 

แรงงานจังหวัดเชียงราย (รก.) นายธนกร  ชัยแสวง 08 1887 1128 0 5315 2067 0 5315 2068 

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ชร นางสาวสุมพร  พฤกษพงษ์ 08 1884 6673 0 5375 0515 0 5315 2063 

อุตสาหกรรมจังหวดัเชียงราย นายทองชัย  ชวลิตพิเชฐ   0-5371-1666 0-5371-7706 

พลังงานจังหวัดเชียงราย นายทินกร  แสงไพบูลย ์ 08 1174 7925 0  5375 1109 0 5375 1110 

ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  นางอัจฉริกา  มณสีิน 08 9635 3918 0 5374 4674-5 0 5371 7434 

สนง.เชียงราย         

บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด นายประสิทธ์ิ  จินะ 08 4618 3500 0 5375 5201-2 0 5375 5203 
นายกสมาคมศิริกรณเ์ชียงรายบรรเทา 
สาธารณภัย 

นายโชติศิร ิ  ดารายนต ์ 08 3578 5785 08 9700 0068   0 5371 2218 

  

ประธานมลูนิธิสยามรวมใจ  นายอนุสรณ ์ อินทะวงค์ 08 1671 1114     

(ปู่อินทร์) เชียงราย 

ประธานมลูนิธิจอมจันทร ์ นายสุวิทย ์ แก้วพนัส  08 5618 8389 0 5372 6368   

นายกสมาคมแสงธรรมสาธารณกศุล นายจงใจ ดวงดี 08 7098 3673 0 5371 3669   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อ าเภอ 

ต าแหน่ง/ยศ-ชื่อ-สกุล 
โทรศัพท์/โทรสาร  ที่ท างาน            บ้านพัก / มือถือ  

องค์การฯ  โทรสาร มหาดไทย โทรศัพท์ มือถือ  

นายอ าเภอเมืองเชียงราย 0-5375-2177 0-5375-2177     ประจ าต าแหน่ง 

    นายวีระเดช  สมวรรณ 0-5371-9695 0-5371-1288   0-5371-3037 081-8671035 

ปลัดอาวุโส อ.เมือง           

    นายเทวา  ปัญญาบุญ 0-537-11288       084-5140047 

นายอ าเภอแม่สาย   0-5373-1396   
 

ประจ าต าแหน่ง 

    นายโสภณ  ชุ่มชูจันทร์ 0-5373-3553 0-5373-3419   0-5373-1289 081-8671090 
    0-5373-3223   

 
  

ปลัดอาวุโส อ.แม่สาย   
 

  
 

  

    นายสุภักดิ ์ เศวตวิษุวัต 0-5373-1396       081-9522896 

นายอ าเภอเชียงแสน   0-5377-7058     ประจ าต าแหน่ง 

    นายประจวบ  กันธิยะ 0-5377-7110 0-5377-7155 51709 0-5365-0363 081-8671135 
ปลัดอาวุโส อ.เชียงแสน           

    นางรังสรรค ์ ขวัญเมืองเดิม 0-5377-7110       086-9112503 

นายอ าเภอแม่จัน 0-5366-0030 0-5377-2438     ประจ าต าแหน่ง 

    นายสมชัย  รุ่งสาคร 0-5377-1566 0-5377-1566   0-5377-1565 081-8671081 

ปลัดอาวุโส อ.แม่จัน   
 

  
 

  

    นายธนิต  สุภาแสน 0-5377-1566       081-2884353 

นายอ าเภอแม่ฟ้าหลวง   
 

    ประจ าต าแหน่ง 

    นายประกอบ  ยศเสถียร 0-5376-7038 0-5376-7038   0-5376-7039 081-8671167 

ปลัดอาวุโส อ.แม่ฟ้าหลวง   
 

  
 

  

    นายสุกิตต ์ แก้วแกมจันทร์ 0-5376-7038     
 

085-0397300 

นายอ าเภอแม่ลาว   0-5377-8215     ประจ าต าแหน่ง 

    นายกมล  สถิรัตน ์ 0-5377-8002 0-5377-8002     081-8671171 

ปลัดอาวุโส อ.แม่ลาว เสมียนตราฯ 0-5365-6212       

    นายพงษ์สวสัดิ ์ มีหนัก 0-5377-8002       081-8818541 

นายอ าเภอแม่สรวย 0-5378-6125 
 

  
 

ประจ าต าแหน่ง 

    นายพิภชั  ประจันเขตต์ 0-5378-6109 0-5378-6125   
 

081-8671108 

ปลัดอาวุโส อ.แม่สรวย   
 

  
 

  

   นายมนัส  สุริยสิงห์ 0-5378-6125        081-7464041 
 



อ าเภอ 

ต าแหน่ง/ยศ-ชื่อ-สกุล 
โทรศัพท์/โทรสาร  ที่ท างาน            บ้านพัก / มือถือ  

องค์การฯ  โทรสาร มหาดไทย โทรศัพท์ มือถือ  

นายอ าเภอเวียงป่าเป้า   0-5364-8195     ประจ าต าแหน่ง 

  0-5378-1510 0-5378-1510     081-8671094 

ปลัดอาวุโส อ.เวียงป่าเป้า   
 

      

    นายอนนัต ์ สมุทรารินทร ์ 0-5378-1510       089-8384871 

นายอ าเภอป่าแดด     
 

  ประจ าต าแหน่ง 

    นายนพฤทธิ ์ ศิริโกศล 0-5376-1039 0-5376-1039 
 

0-5376-1071 081-8671136 

ปลัดอาวุโส อ.ป่าแดด (เสมียนตราฯ 0-5376-1345) 
 

    

    นายณัฐพงษ ์ ทาแกง 0-5376-1039       089-2635537 

นายอ าเภอพาน 0-5372-1911       ประจ าต าแหน่ง 

    นายสัมฤทธิ ์ สวามิภักดิ์ 0-5372-1495 0-5372-1911   0-5372-1496 081-8671043 

ปลัดอาวุโส อ.พาน   
 

      

    นายทศพล  ยุทธศิลป์กุล 0-5372-1911       081-7066370 

นายอ าเภอเทิง   
 

    ประจ าต าแหน่ง 

    นายสทุธิลักษณ ์ รักเจริญ 0-5379-5345 0-5379-5345     081-8671062 

ปลัดอาวุโส อ.เทิง   

 
      

    นางวนัด ี ราชชมพ ู 0-5379-5345       083-5761331 

นายอ าเภอขุนตาล       0-5370-1041 ประจ าต าแหน่ง 

  0-5379-7666 0-5379-7666   0-5379-7762 081-8671170 

ปลัดอาวุโส อ.ขุนตาล (เสมียนตราฯ 089-5575740)       

    นายสจุิต  สุชาต ิ 0-5379-7666       081-7070886 

นายอ าเภอเวียงแก่น         ประจ าต าแหน่ง 
    นายสุภัคดิ ์ เศวตวิษุวัต ิ 0-5360-8219 0-5360-8219     081-8671151 

ปลัดอาวุโส อ.เวียงแก่น           

    นายธนิตย ์ พูลเผ่า 0-5360-8219       089-1729692 

นายอ าเภอเชียงของ   0-5379-1870     ประจ าต าแหน่ง 

    นายทรงฤทธิ ์ แก้วสุทธ ิ 0-5379-1351 0-5379-1351     081-8671107 

ปลัดอาวุโส อ.เชียงของ (เสมียนตราฯ 0-5365-5158)       

    นายธวชัชัย  ภู่เจริญยศ 0-5379-1351       081-5339811 
 
 
 



อ าเภอ 

ต าแหน่ง/ยศ-ชื่อ-สกุล 
โทรศัพท์/โทรสาร  ที่ท างาน            บ้านพัก / มือถือ  

องค์การฯ  โทรสาร มหาดไทย โทรศัพท์ มือถือ  

นายอ าเภอเชียงของ   0-5379-1870     ประจ าต าแหน่ง 

    นายทรงฤทธิ ์ แก้วสุทธ ิ 0-5379-1351 0-5379-1351     081-8671107 

ปลัดอาวุโส อ.เชียงของ (เสมียนตราฯ 0-5365-5158)       

    นายธวชัชัย  ภู่เจริญยศ 0-5379-1351       081-5339811 

นายอ าเภอพญาเม็งราย   
 

    ประจ าต าแหน่ง 

    นายวิชัย  จิรฉัตรมงคล 0-5379-9005 0-5379-9005     081-8671150 

ปลัดอาวุโส อ.พญาเม็งราย   
 

      
  นายโกสิทธิ์  สว่างโรจน์ 0-5379-9005       081-5308120 

นายอ าเภอเวียงชัย         ประจ าต าแหน่ง 
    นายนราธิป  พรหมพฤกษ์ 0-5376-9224 0-5376-9224   0-5376-9226 081-8671138 

ปลัดอาวุโส อ.เวียงชัย           

   นายนพดล  มีช านะ 0-5376-9224       086-1988987 

นายอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง         ประจ าต าแหน่ง 

    นายพนิิจ  แก้วจิตคงทอง 0-5395-3451 0-5395-3451   
 

081-8671174 

ปลัดอาวุโส อ.เวียงเชียงรุ้ง       
 

  

    นายพีระพงษ ์ โตเสาวลักษณ์ 0-5395-3450       081-8379210 

นายอ าเภอดอยหลวง         ประจ าต าแหน่ง 

    นายวรญาณ  บุญณราช 0-5379-0084 0-5379-0084     081-8671172 

ปลัดอาวุโส อ.ดอยหลวง   
 

      

   นายค ารณ  ศรีโพธิ ์ 0-5379-0084 
 

    086-9111781 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อบจ.เชียงราย 
ชื่อ - สกุล 

โทรศัพท์ 

ส านักงาน มือถือ 

นายก อบจ. นางสลักจฤฎติ ์ ติยะไพรัช 0-5371-7504 08-7924-1924 

อ าเภอเมืองเชียงราย 
   

อปท.  16 แห่ง นายกเทศมนตรี/ อบต. 
โทรศัพท์ 

ส านักงาน มือถือ 
1 ทน.เชียงราย นายวันชัย  จงสุทธนามณ ี 0-5371-1333 081-5685253 
2 ทต.ป่าอ้อดอนชัย (ครบวาระ) 0-5367-3843  -  
3 ทต.นางแล (ครบวาระ) 0-5370-6017  - 
4 ทต.บ้านดู ่ นายวินัย  สุวรรณโสภติ 0-5370-3653 08-9561-6261 
5 อบต.ห้วยชมภ ู นายไพรวลัย ์ ลิวสกุลฤด ี 0-5360-7454 08-3318-2371 
6 อบต.สันทราย นายสงัด   หลวงสภุา 0-5370-1188 08-9434-6507 
7 อบต.ท่าสุด นายสมศักดิ ์ ศรีบุร ี 0-5370-6109 08-3200-9333 
8 อบต.ดอยลาน (ครบวาระ) 0-5369-4100  - 
9 อบต.ริมกก นายทศพล  สุทธวงค์ 0-5367-4418 08-4046-2603 
10 อบต.ดอยฮาง นายอินถา  ปัญญาบุญ 0-5371-6436 08-9950-4205 
11 อบต.ห้วยสัก (ครบวาระ) 0-5367-8669  - 
12 อบต.ท่าสาย (ครบวาระ) 0-5377-3952  - 
13 อบต.แม่ยาว ร้อยเอกประจัญ  สาคร 0-53737359 08-61944326 
14 อบต.ท่าสาย (ครบวาระ) 0-5377-3952  - 
15 อบต.แม่ยาว ร.อ.ประจัญ  สาคร 0-5373-7359 08-6194-4326 
16 อบต.แม่ข้าวต้ม นายสันต ิ เถรนิยม 0-5370-6081 08-6188-4433 
17 อบต.แม่กรณ ์ (ลาออก 17 มิ.ย.51) 0-5372-6368  - 
18 อบต.รอบเวียง นายไพศาล  พุทธมา 0-5374-2687 08-1671-7408 

อ าเภอแม่จัน 
   

อปท.  13  แห่ง นายกเทศมนตรี/ อบต. 
โทรศัพท์ 

ส านักงาน มือถือ 
1 ทต.แม่จัน น.ส.ปิยะนุช  ไชยกุล 0-5377-1370 08-1681-5179 
2 ทต.แม่ค า นายสุเวช  ภูมริัตน ์ 0-5377-9198 08-1980-7494 
3 ทต.จันจว้า นายทนงศักดิ์  ทองแสน 0-5377-5123 08-1021-8772 
4 ทต.สันทราย นายมน ู สุเรียมมา 0-5365-3694 08-9433-7497 
5 ทต.ป่าซาง (ครบวาระ) 0-5391-4846  - 
5 อบต.แม่จัน นายเล็ก  แสงบุญ 0-5366-0782 08-71928347 
6 อบต.แม่ค า นายสุค า  เดชอูป 0-5366-5935 08-1957-2519 
7 อบต.แม่ไร ่ (ครบวาระ) 0-5366-7505  - 
8 อบต.ป่าตึง นายณฐกรณ ์ ใจรังสี (****) 0-5318-0022 08-1884-5224 
9 อบต.ป่าซาง นายสุทัศน์  กาปัญญา 0-5391-4846 08-1783-4169 
10 อบต.สันทราย นางอาพร  ค าเงิน 0-5365-3267 08-6433-3838 
11 อบต.ศรีค้ า นายสนั่น  มาหล้า 0-5366-5073 08-9634-1706 
12 อบต.จอมสวรรค ์ (ครบวาระ) 0-5365-3564  - 
13 อบต.ท่าข้าวเปลือก นายสุทิน  กับปะหะ 0-5360-7716 08-1472-1837 

  ท าเนียบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



อ าเภอแม่สาย 
   

อปท.  10  แห่ง นายกเทศมนตรี/ อบต. 
โทรศัพท์ 

ส านักงาน มือถือ 
1 ทต.แม่สาย นายไศลยนต ์ ศรีสมุทร 0-5373-1288 08-3863-9573 
2 ทต.ห้วยไคร ้ นายเสถียร  กาโน 0-5376-3099 08-1980-5529 
3 ทต.เวียงพางค า นายศิลาฤทธ ิ กวงทอง 0-5364-6569 08-1764-5075 
4 อบต.แม่สาย นายบุญยงค ์ ขัดสงคราม 0-5364-4529 08-1998-1889 
6 อบต.เกาะช้าง (ครบวาระ) 0-5367-5180  - 
7 อบต.ศรีเมืองชุม นายพัฒนะพงค์  ลาพิงค์ 0-5366-8146 08-4608-4435 
8 อบต.โป่งผา นายสมพงษ ์ รัตนสุวรรณ 0-5364-6627 08-1883-2614 
9 อบต.โป่งงาม ด.ต.ทรงณฐพล  พ้นภัย 0-5370-9582 08-9434-9050 
10 อบต.บ้านด้าย นายศุภชีพ   มั่งคั่ง 0-5375-8009 08-9700-9455 
11 อบต.ห้วยไคร ้ นายประพันธ ์ มาระดา 0-5376-7048 08-1020-4292 

อ าเภอเชียงแสน 
   

อปท.  7  แห่ง นายกเทศมนตรี/ อบต. 
โทรศัพท์ 

ส านักงาน มือถือ 
1 ทต.เวียงเชียงแสน นายพลภพ  มานะมนตรีกุล 0-5377-7081-2 08-1884-6969 
2 อบต.เวียง นายจ ารสั  โกฎิย ี 0-5365-0803 08-1951-7851 
3 อบต.โยนก  (ครบวาระ) 0-5365-5815  - 
4 อบต.ป่าสัก (ครบวาระ) 0-5395-5050  - 
5 อบต.ศรีดอนมูล (ครบวาระ) 0-5395-5532  - 
6 อบต.บ้านแซว นายสมควร  สุตะวงค์ 0-5318-1241 08-6181-9534 
7 อบต.แม่เงิน นายด ารงค ์ จันแปงเงิน 0-5318-2271 08-6180-1545 

อ าเภอเชียงของ 
   

อปท.  8  แห่ง นายกเทศมนตรี/ อบต. 
โทรศัพท์ 

ส านักงาน มือถือ 
1 ทต.เวียงเชียงของ นายนวพล  อุ่ยอุทัย 0-5379-1171-2 08-1885-9885 
2 ทต.บุญเรือง นายเสถียร  สายสูง 0-5378-3155 08-1993-7649 
3 อบต.เวียง  (ครบวาระ) 0-5379-1630  - 
4 อบต.ครึ่ง (ครบวาระ) 0-5378-3328  - 
5 อบต.สถาน (ครบวาระ) 0-5379-1607  - 
6 อบต.ศรีดอนชัย (ครบวาระ) 0-5372-0072  - 
7 อบต.ห้วยซ้อ นายพิชิต  ไชยเขียว 0-5319-4604 08-9998-7934 
8 อบต.ริมโขง นายอินทร  ธรรมวงค ์ 0-5391-8271 08-4806-0269 

อ าเภอเชียงแสน 
   

อปท.  7  แห่ง นายกเทศมนตรี/ อบต. 
โทรศัพท์ 

ส านักงาน มือถือ 
1 ทต.เวียงเชียงแสน นายพลภพ  มานะมนตรีกุล 0-5377-7081-2 08-1884-6969 
2 อบต.เวียง นายจ ารสั  โกฎิย ี 0-5365-0803 08-1951-7851 
3 อบต.โยนก  (ครบวาระ) 0-5365-5815  - 
4 อบต.ป่าสัก (ครบวาระ) 0-5395-5050  - 
5 อบต.ศรีดอนมูล (ครบวาระ) 0-5395-5532  - 
6 อบต.บ้านแซว นายสมควร  สุตะวงค์ 0-5318-1241 08-6181-9534 
7 อบต.แม่เงิน นายด ารงค ์ จันแปงเงิน 0-5318-2271 08-6180-1545 



อ าเภอเชียงของ 
   

อปท.  8  แห่ง นายกเทศมนตรี/ อบต. 
โทรศัพท์ 

ส านักงาน มือถือ 
1 ทต.เวียงเชียงของ นายนวพล  อุ่ยอุทัย 0-5379-1171-2 08-1885-9885 
2 ทต.บุญเรือง นายเสถียร  สายสูง 0-5378-3155 08-1993-7649 
3 อบต.เวียง  (ครบวาระ) 0-5379-1630  - 
4 อบต.ครึ่ง (ครบวาระ) 0-5378-3328  - 
5 อบต.สถาน (ครบวาระ) 0-5379-1607  - 
6 อบต.ศรีดอนชัย (ครบวาระ) 0-5372-0072  - 
7 อบต.ห้วยซ้อ นายพิชิต  ไชยเขียว 0-5319-4604 08-9998-7934 
8 อบต.ริมโขง นายอินทร  ธรรมวงค ์ 0-5391-8271 08-4806-0269 

อ าเภอเทิง 
   

อปท.  12  แห่ง นายกเทศมนตรี/ อบต. 
โทรศัพท์ 

ส านักงาน มือถือ 
1 ทต.เวียงเทิง นายสิงห์ทอง  หนุนน าสิรสิวัสดิ ์ 0-5379-5321 08-1883-5115 
2 ทต.บ้านปล้อง นายชูชาติ  สมฤทธ์ิ 0-5395-4278 08-1993-7649 
3 อบต.เชียงเคี่ยน นายบุญม ี ใจอ้าย 0-5391-8086 08-9951-2754 
4 อบต.แม่ลอย นายสุรชาต ิ นายด่าน 0-5391-8253 08-7181-3315 
5 อบต.ศรีดอนไชย นายรณชัย  ปาล ี 0-5317-8076 08-9951-4296 
6 อบต.หนองแรด นายประยรู  ศิริแสน 0-5395-4461 08-9559-1286 
7 อบต.ปล้อง นายไสว  สุภาพ 0-5395-4119 08-1023-0744 
8 อบต.ง้ิว นายจ้อย  ศรีใจวัง 0-5395-4537 08-9561-2188 
9 อบต.สันทรายงาม นายประสิทธ์ิ  พิลาวุฒ ิ 0-5372-0056 08-9852-4117 
10 อบต.เวียง นายสวาท  สมใจ 0-5379-5691 08-1020-7712 
11 อบต.หงาว นายสุรสิทธ์ิ  สมุหทัย 0-5369-6333 08-9998-9572 
12 อบต.ตับเต่า นายบันเทิง  เครือวงค์ 0-5318-9111 08-1724-0052 

อ าเภอพาน 
   

อปท. 16 แห่ง นายกเทศมนตรี/ อบต 
โทรศัพท์ 

ส านักงาน มือถือ 
1 ทต.เมืองพาน นายวชิร  ดวงแสงทอง 0-5372-1471-2 08-1603-9658 
2 อบต.เมืองพาน (ครบวาระ) 0-5372-1486  - 
3 อบต.แม่อ้อ (ครบวาระ) 0-5367-1588  - 
4 อบต.เจรญิเมือง (ครบวาระ) 0-5373-8265  - 
5 อบต.หัวง้ม (ครบวาระ) 0-5363-5224-5  - 
6 อบต.สันมะเค็ด (ครบวาระ) 0-5367-7405  - 
7 อบต.ป่าหุ่ง (ครบวาระ) 0-5367-6468  - 
8 อบต.ม่วงค า  (ครบวาระ) 0-5363-5227-8  - 
9 อบต.สันกลาง (ครบวาระ) 0-5377-0013   - 
10 อบต.ดอยงาม (ครบวาระ) 0-5318-5628-9  - 
11 อบต.ทรายขาว (ครบวาระ) 0-5366-6806  - 
12 อบต.ทานตะวัน นายราเชน  ดาสา 0-5395-7063 08-7172-3591 
13 อบต.แม่เย็น นางจันทร์ฉาย  วงศ์แก่นจันทร์ 0-5395-7070 08-9850-2628 
14 อบต.ธารทอง นายเรวัฒน ์ ปูค า 0-5366-6151 08-1724-9054 
15 อบต.สันตสิุข นายวิมล  ตาเมืองมูล 0-5372-2238 08-9552-2178 
16 อบต.เวียงห้าว นายสอน  ศรีวิชัยเชียร 0-5360-5164 08-7180-7159 



อ าเภอป่าแดด 
   

อปท.  5  แห่ง นายกเทศมนตรี/ อบต. 
โทรศัพท์ 

ส านักงาน มือถือ 
1 ทต.ป่าแดด นายสง่า  ยาม ี 0-5376-1038 08-1885-1869 
2 ทต.ป่าแงะ นายทวี  ใจปิน 0-5365-4126-7 08-7190-6649 
3 อบต.สันมะค่า นายเกียรติศักดิ ์ อุดขา 0-5376-1599 08-9951-8618 
4 อบต.โรงช้าง นายณัฐพงษ์  ค าภีระ 0-5376-1123 08-9953-9422 
5 อบต.ศรีโพธ์ิเงิน นายจรัญ  ยาม ี 0-5371-0251 08-9955-7842 

อ าเภอแม่สรวย 
   

อปท.  9  แห่ง นายกเทศมนตรี/ อบต. 
โทรศัพท์ 

ส านักงาน มือถือ 
1 ทต.แม่สรวย นายวีรธรรม  ปัญจขันธ ์ 0-5378-6123 08-1950-7599 
2 ทต.เจดียห์ลวง นายประเสริฐ  จอมวฒิุ 0-5395-0449 08-6186-4318 
3 อบต.ท่าก๊อ (ครบวาระ) 0-5372-4217-8  - 
4 อบต.แม่พริก (ครบวาระ) 0-5378-6368  - 
5 อบต.เจดยี์หลวง นายสมเกียรต ิ อินทวี 0-5395-0631 08-1885-4183 
6 อบต.วาวี นายยาพ ี จูเปาะ 0-5360-5950 08-1883-2396 
7 อบต.แม่สรวย นายสมบตั ิ จอมกัน 0-5378-6341 08-1881-1686 
8 อบตป่าแดด (ครบวาระ) 0-5370-8480  - 
9 อบต.ศรีถ้อย ว่าท่ี ร.ต.พรชัย  ใจแปง 0-5395-0063 08-1960-2185 

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.ป่าง้ิว นายประสิทธ์ิ  กอหลวง 0-5364-8963 08-1022-4488 
4 อบต.สันสล ี นายวีรเดช  โรจนคีรสีันต ิ 0-5378-2042 08-1980-9769 
5 อบต.เวียง นายพิสูจน ์ ใจทา 0-5336-48856 08-181-9461 
6 อบต.บ้านโป่ง ด.ต.รัฐกรณ ์ ทะนุก า 0-5378-1989 08-9192-7404 
7 อบต.เวียงกาหลง นายสมอาจ  เชื้อเขียว 0-5370-4510 08-1952-0356 
8 อบต.แม่เจดีย ์ นายถวิล  ทานศิลา 0-5378-9628 08-1530-8630 
9 อบต.แม่เจดีย์ใหม ่ นายประจติ พรหมเรืองฤทธิ์ 0-5367-9085 08-1764-9490 

อ าเภอเวียงชัย 
   

อปท.  6   แห่ง นายกเทศมนตรี/ อบต. 
โทรศัพท์ 

ส านักงาน มือถือ 
1 ทต.เวียงชัย นายสมบรูณ ์ กันธิยะ 0-5376-9086 08-4950-4775 
2 อบต.เวียงชัย นายประเวช  ราชชมภู 0-5366-3094 08-9587-4163 
3 อบต.เวียงเหนือ นายสันต ์ ศรียา 0-5376-8119 08-1951-0984 
4 อบต.เมืองชุม ว่าท่ี ร.ต.ชัยยา  พลอยแหวน 0-5366-2883 08-9998-6825 
5 อบต.ดอนศิลา นายสังฆ ์ พรมชัย 0-5373-6691 08-1993-3106 
6 อบต.ผางาม นายสมชาย  ธรรมสอน 0-5373-6513 08-7173-7949 

 

 



อ าเภอแม่ลาว 
   

อปท.  7 แห่ง นายกเทศมนตรี/ อบต. 
โทรศัพท์ 

ส านักงาน มือถือ 
1 ทต.แม่ลาว นายอรรถพงษ ์ โรจนพิบูลธรรม 0-5366-6035 08-1885-2796 
2 ทต.ป่าก่อด า นายบุญตัน  แก้วเขื่อน 0-5366-6694 08-6188-8597 
3 อบต.ป่าก่อด า นายหน่อแก้ว  เสียงแขก 0-5377-8011 08-1884-8136 
4 อบต.ดงมะดะ น.ส.วาสนา  บุญมา 0-5318-4131-2 08-1111-6737 
5 อบต.โป่งแพร ่ นายทน  ธิดา 0-5377-8249 08-1366-7641 
6 อบต.บัวสล ี นายบุญผาย  สลีสองสม 0-5367-3657 08-1952-5032 
7 อบต.จอมหมอกแก้ว (ครบวาระ) 0-5318-4101-2 

 
          

อ าเภอขุนตาล 
   

อปท.  4   แห่ง นายกเทศมนตรี/ อบต. 
โทรศัพท์ 

ส านักงาน มือถือ 
1 ทต.บ้านต้า นายช านาญ  ค าต๊ะ 0-5379-7111 0-85866-6106 
2 ทต..ป่าตาล (ครบวาระ) 0-5379-7176  - 
3 ทต.ยางฮอม (ครบวาระ) 0-5360-6223  - 
3 อบต.ต้า นายกิตติกร  ยอดแก้ว 0-5379-7149 08-1387-4550 

อ าเภอพญาเม็งราย 
   

อปท.  6   แห่ง นายกเทศมนตรี/ อบต. 
โทรศัพท์ 

ส านักงาน มือถือ 
1 ทต.พญาเม็งราย นายส่อง  วิระวงค ์ 0-5379-9105 08-1796-6856 
2 ทต.ไม้ยา (ครบวาระ) 0-5367-6856  - 
3 อบต.แม่เปา (ครบวาระ) 0-5378-8179  - 
4 อบต.เม็งราย นายณัฐวุฒิ  สักทอง 0-5379-9004 08-1885-1994 
5 อบต.แม่ต  า นายทองใบ  มีกิน 0-5391-8568 08-1724-8616 
6 อบต.ตาดควัน นายสวรรค ์ ช่ือนาม 0-5391-8557 08-1993-9011 

อ าเภอเวียงแก่น 
   

อปท. 4  แห่ง นายกเทศมนตรี/ อบต. 
โทรศัพท์ 

ส านักงาน มือถือ 
1 อบต.ปอ (ครบวาระ) 0-5391-8265  - 
2 อบต.ท่าข้าม นายสังเวียน  นุธรรม 0-5391-8516 08-9854-8506 
3 อบต.ม่วงยาย นายเรวัฒน ์ ชินะข่าย 0-5360-8000 08-1882-2605 
4 อบต.หล่ายงาว นายสมพงษ ์ เทพไหว 0-5360-8202 08-1028-0163 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
   

อปท.  4  แห่ง นายกเทศมนตรี/ อบต. 
โทรศัพท์ 

ส านักงาน มือถือ 
1 อบต.แม่ฟ้าหลวง นายทรงกลด  อภิสุนทรกุล 0-5376-7125 08-3476-2516 
2 อบต.เทอดไทย (ครบวาระ) 0-5373-0205   - 
3 อบต.แม่สลองใน (ครบวาระ) 0-5373-0322  - 
4 อบต.แม่สลองนอก นายวุฒิพงษ ์ สวรรค์โชต ิ 0-5376-5129 08-9999-0641 

 



 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 
   

อปท.  4  แห่ง นายกเทศมนตรี/ อบต. 
โทรศัพท์ 

ส านักงาน มือถือ 
1 ทต.บ้านเหล่า นายบุญมา  พมาลัย 0-5395-3118 08-1783-7207 
2 อบต.ทุ่งก่อ นายบุญหลวย  สุขเกษม 0-5395-3418 08-4986-2604 
3 อบต.ดงมหาวัน นายนิยม  สิงห์อุดม 0-5317-2130 08-5520-6540 
4 อบต.ป่าซาง นายนิยม  สิงห์อุดม 0-5371-0354 08-6188-6582 

อ าเภอดอยหลวง 
   

อปท.  3  แห่ง นายกเทศมนตรี/ อบต. 
โทรศัพท์ 

ส านักงาน มือถือ 
1 อบต.โชคชัย (ครบวาระ) 0-5379-0041  - 
2 อบต.ปงน้อย (ครบวาระ) 0-5379-0033  - 
3 อบต.หนองป่าก่อ นายสมเกียรต ิ กันธิพันธ ์ 0-5318-1699 08-7193-8833 

 

 


