
 
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ จังหวัดเชียงราย 

ระหว่างวันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึง ๒ มกราคม ๒๕๕๗ 
 “ปีใหม่สญัจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” 

ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวดัเชียงราย  (ศปถ.จ.ชร)  
************************ 

 

๑. อ้างถึง 
๑.  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ เรื่อง การด าเนินการตามมาตรการและแผนการ-    

ด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลปีใหม่ให้ถือเป็นภารกิจ
ส าคัญและจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี  โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย 
ตั้งงบประมาณรองรับไว้ให้เหมาะสม 

๒.   พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐   
๓.  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ เห็นชอบให้ปี ๒๕๕๔-๒๕๖๓ เป็นทศวรรษ 

แห่งความปลอดภัยทางถนน 
๔.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.๒๕๕๔  
๕. นโยบายคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ข้อ ๔ นโยบายสังคมและ

คุณภาพชีวิต ข้อ ๔.๕ นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม ข้อ ๔.๕.๖ ลดอุบัติภัยและความ
สูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อยที่สุด ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเดินทางและการใช้ 
การขนส่งอย่างปลอดภัย โดยน้อมน าหลักการแก้ไขปัญหาตามแนวพระราชด าริไปสู่การปฏิบัติ
อย่างจริงจังและถือเป็น “วาระแห่งชาติ” ที่ต้องด าเนินการอย่างเข้มข้นในทุกพ้ืนที่ของประเทศ  

๖. แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  

๒. สภาพปัญหา 
   ๒.๑ สภาพปัญหาทั่วไปทั้งประเทศ 

ช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นช่วงเวลาที่มีประชาชนจ านวนมากใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรกลับ
ภูมิล าเนา และพาครอบครัวสังสรรค์ รื่นเริง และท่องเที่ยว ท าให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วง
ปกติ จากข้อมูลศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ระหว่างปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ พบว่าช่วงการรณรงค์เทศกาล   
ปีใหม ่(๗ วัน) มีอุบัติเหตุเฉลี่ยวันละ ๔๖๕ ครั้ง มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ ๕๐ คน  

สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดกับรถจักรยานยนต์  
ร้อยละ ๘๒.๒๕  โดยมีสาเหตุจากเมาสุราขณะขับรถเป็นอันดับหนึ่ง ถึงร้อยละ ๓๘.๗๓  และการขับรถเร็วเกินก าหนด 
เป็นอันดับสองมากกว่าร้อยละ ๒๒.๕๘ เกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดินเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ ๓๗.๔๑ และบนถนน 
อบต. /หมู่บ้าน ร้อยละ ๓๓.๘๘ ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ เวลากลางคืน ร้อยละ ๖๖.๔๗ วันที่เกิดอุบัติเหตุ
สูงสุด ได้แก่ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ และช่วงอายุของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอยู่ระหว่างช่วงวัยแรงงาน ร้อยละ 
๕๔.๘๒ 
   ๒.๒ สภาพปัญหาทั่วไปของจังหวัดเชียงราย 
 ตาราง ๑  สถิติของการเกิดอุบัติเหตุเปรียบเทียบช่วงเทศกาลปีใหมข่องจังหวัดเชียงรายที่ผ่านมา  

เทศกาลปีใหม่
พ.ศ. 

จ านวนครั้ง บาดเจ็บ(Admit) เสียชีวิต  

๒๕๕๔ ๑๒๒ ( ๑๗ ครั้ง  : วัน) ๑๓๐ ( ๑๘ คน : วัน) ๗  ( ๑ คน : วัน) 
๒๕๕๕ ๑๑๕ ( ๑๖ ครั้ง  : วัน) ๑๒๑ ( ๑๗ คน : วัน) ๑๔ ( ๒ คน : วัน) 
๒๕๕๖ ๑๑๓ ( ๑๖ ครั้ง  : วัน) ๑๑๓ ( ๑๖ คน : วัน) ๗ ( ๑ คน : วัน) 

 ตารางที่ ๒  ... 

 



- ๒ -      
 
 

ตารางท่ี ๒  ประเภทรถท่ีเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่๓ อันดับแรก 

 

ประเภทรถ ปีใหม่ ๒๕๕๔ ปีใหม่ ๒๕๕๕ ปีใหม่ ๒๕๕๖ 
รถจักรยานยนต์ (คัน) ๘๘ ๑๐๖ ๙๗ 
รถปิกอัพ (คัน) ๑๓ ๑๒ ๘ 
รถเก๋ง  (คัน) ๕ ๕ ๘ 

 

 

ตารางที่ ๓  สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่๔ อันดับแรก 

 

สาเหตุ ปีใหม่ ๒๕๕๔ (%) ปีใหม่ ๒๕๕๕ (%) ปีใหม่ ๒๕๕๖ (%) 
๑. เมาสุรา ๖๕.๑๘ ๔๐.๒๒ ๕๖.๕๒ 
๒. ขับรถเร็วเกินก าหนด ๘.๐๔ ๗.๒๖ ๐๕.๒๒ 
๓. มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย ๑๔.๒๙ ๒๗.๓๗ ๒๔.๓๕ 
๔. ตัดหน้ากระชั้นชิด ๐.๘๙ ๖.๗๐ ๐๓.๔๘ 

   
ตารางที่ ๔ ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม ่๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 

 

ประเภทถนน ปีใหม่ ๒๕๕๔ (%) ปีใหม่ ๒๕๕๕ (%) ปีใหม่ ๒๕๕๖ (%) 
ทางหลวงแผ่นดิน ๒๕.๔๔ ๒๕.๖๐ ๓๒.๗๔ 
นอกเขตทางหลวงแผ่นดิน    
- ถนน อบต./หมู่บ้าน ๒๘.๐๗ ๔๐.๘๐ ๓๕.๔๐ 
- ถนนในเมือง/เทศบาล ๘.๗๗ ๙.๖๐ ๑๕.๐๔ 
- ถนนทางหลวงชนบท ๓๗.๗๒ ๒๔.๐๐ ๑๕.๙๓ 
- อ่ืนๆ  - - ๐.๘๙ 

   
ตารางที่ ๕  ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม ่๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 

 

ช่วงเวลา ปีใหม่ ๒๕๕๔ (%) ปีใหม่ ๒๕๕๕ (%) ปีใหม่ ๒๕๕๖ (%) 
๐๘.๐๑ – ๑๒.๐๐ น. ๑๑.๔๐ ๑๓.๖๐ ๐๗.๐๘ 
๑๒.๐๑ – ๑๖.๐๐ น. ๒๒.๘๑ ๒๑.๖๐ ๑๗.๗๐ 
๑๖.๐๑ - ๒๐.๐๐ น. ๔๖.๔๙ ๓๓.๖๐ ๔๒.๔๘ 
๒๐.๐๑ - ๒๔.๐๐ น. ๑๓.๑๖ ๒๑.๖๐ ๑๖.๘๑ 
๐๐.๐๑ - ๐๔.๐๐  น. ๕.๒๖ ๔.๘๐ ๑๐.๖๒ 
๐๔.๐๑ – ๐๘.๐๐ น. ๐.๘๘ ๔.๘๐ ๐๕.๓๑ 

 

 
 

ตารางท่ี ๖ อายุ... 
 
 
 



- ๓ - 
 
ตารางท่ี ๖ อายุของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 
 

 

กลุ่มอายุ ปีใหม่ ๒๕๕๔ (%) ปีใหม่ ๒๕๕๕ (%) ปีใหม่ ๒๕๕๖ (%) 
ต่ ากว่า ๒๐ ปี    
- ต่ ากว่า ๑๕ ปี ๗.๒๐ ๙.๗๗ ๐๕.๘๓ 
- ๑๕ – ๑๙ ปี ๑๒.๐๐ ๒๒.๕๖ ๑๙.๑๗ 
กลุ่มวัยแรงงาน    
- ๒๐ – ๒๔ ปี ๑๒.๐๐ ๑๒.๐๓ ๑๐.๐๐ 
- ๒๕ – ๒๙ ปี ๘.๘๐ ๗.๕๒ ๑๕.๘๓ 
- ๓๐ – ๓๙ ปี ๑๘.๔๐ ๑๔.๒๙ ๑๑.๖๗ 
- ๔๐ – ๔๙ ปี ๑๙.๒๐ ๑๒.๐๓ ๑๔.๑๗ 
- ๕๐ ปีขึ้นไป ๒๒.๔๐ ๒๑.๘๐ ๒๓.๓๓ 

 

 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่๒๕๕๖ จังหวัดเชียงรายที่ผ่านมา พบว่า 
อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในช่วงการรณรงค์ ๗ วัน มีจ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุเฉลี่ยวันละ ๑๖ ครั้ง บาดเจ็บ(Admit) เฉลี่ย
วันละ ๑๖ ราย และเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ ๑ ราย การเมาสุราเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมา  
คือ มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย ยานพาหนะก่อให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์(มอเตอร์ไซค์) ประเภทถนน
ที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเป็นถนนใน อบต./หมู่บ้าน รองลงมาเป็นถนนทางหลวงชนบท  ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ 
ช่วงเวลา ๑๖.๐๑ - ๒๐.๐๐ น.  กลุ่มวัยแรงงานเป็นกลุ่มท่ีบาดเจ็บและเสียชีวิตมากที่สุด และผู้เสียชีวิต  และบาดเจ็บ
ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที ่ 
 
ตารางท่ี ๗ ข้อมูลผลการเรียกตรวจยานพาหนะชนิดต่างๆ และผลการด าเนินคดีตามมาตรการ  “๓ม. ๒ข. ๑ร.” และ
 ที่เพ่ิมเติม ๔ มาตรการ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ 
   

รวม 
เรียกตรวจ 

(คัน) 

ชนิดของยานพาหนะ  (คัน) 
รถ 

มอเตอร์
ไซด ์

รถปิกอัพ รถเก๋ง/ 
รถแท็กซี่ 

รถตู้ รถโดยสาร 
4  ล้อขึ้น

ไป 

รถบรรทุก 
6  ล้อขึ้นไป 

อ่ืนๆ 

50,620 15,614 12,712 11,440 5,184 2,839 2,500 331 

 

รวม 10 
มาตรการ 

ผู้ถูกด าเนินคดีตามมาตรการ (คน) 
ไม่สวม
หมวก
นิรภัย 

มอเตอร์ไซด์
ไม่ปลอดภัย 

เมา
สุรา 

ไม่คาด
เข็มขัด
นิรภัย 

ไม่มี
ใบขับขี ่

ความ 
เร็วเกิน
ก าหนด 

ฝ่าฝืน
สัญญาณ
จราจร 

ขับรถ
ย้อนศร 

แซงใน
ที่คับขัน 

ใช้
โทรศัพท์เคลื่อน
ที่ในขณะขับรถ 

7,532 2,783 236 699 1,331 1,073 449 193 166 262 340 

 

 

 

๓. วัตถุประสงค์ ... 

 



- ๔ - 
 

๓. วัตถุประสงค ์
วัตถุประสงค์ของแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗  

จังหวัดเชียงราย   มีดังนี้ 
  (๑) เพ่ือให้การป้องกันและลดอุบัติ เหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ มีเป้าหมาย           
และแนวทางการด าเนินการ ที่สามารถลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุส าคัญของการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (๒) เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่าย สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม      
ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ 
  (๓) เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายสามารถน าแผนบูรณาการฯ ไปจัดท าแผนปฏิบัติการ           
ของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือด าเนินการในส่วนที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 
  (๔) เพ่ือเป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ ตลอดจนการสรุปบทเรียนเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานใน
วงรอบต่อไป 

๔. ปัจจัยเสี่ยง                  

๑) ปัจจัยด้านคน 
  -  ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลงจากการดื่มของมึนเมา หรือการใช้สารเสพติด  
  -  สภาพร่างกายไม่พร้อมในการควบคุมรถ เนื่องจากความอ่อนเพลียจากการขับขี่รถเป็นเวลานาน 
และการพักผ่อนไม่เพียงพอ มีโอกาสหลับใน หรือการตัดสินใจของผู้ขับขี่ช้าลง 
  - ผู้ขับขี่และผู้โดยสารยานพาหนะมีพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขับรถ 
ขณะเมาสุรา ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด ขับรถโดยไม่มีความรู้ความช านาญ ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ไม่สวม
หมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจร ป้ายจราจร และ
เครื่องหมายจราจร 
  -  ความประมาทเลินเล่อของผู้ขับขี่ยานพาหนะและผู้ใช้เส้นทาง  

๒) ปัจจัยด้านยานพาหนะ 
- ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์พ้ืนฐานในยานยนต์ คือ ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ส่วนควบของ

ยานพาหนะท่ีพร้อมใช้งานได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัยฯลฯ 
- ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย คือ อุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันหรือลดความรุนแรงในขณะ

เกิดอุบัติเหตุลงเพ่ือความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร เช่น เข็มขัดนิรภัย หรือหมวกนิรภัย ฯลฯ 
- การปรับแต่ง/ดัดแปลงสภาพยานพาหนะและใช้งานผิดประเภทส่งผลต่อประสิทธิภาพและ

มาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะอันอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ เช่น รถเพ่ือการเกษตรน ามาวิ่งบนท้องถนน 
รถจักรยานยนต์ต่อพ่วงด้านข้าง ฯลฯ 

- การบรรทุกในลักษณะที่ไม่ปลอดภัย เช่น ยานพาหนะมีการบรรทุกน้ าหนักมากเกิน บรรทุกสูงเกิน 
บรรทุกสิ่งของยื่นตัวถังรถเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ ฯลฯ 

 ๓) ปัจจัยด้านถนน 
  -  สภาพสายทางคับแคบแต่มีการจราจรที่หนาแน่นเนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวไปยัง  
แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดที่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวในช่วงเวลาเดียวกัน ตลอดรวมถึง
การใช้ความเร็วในการเดินทางให้เข้าถึงจุดท่องเที่ยวเพ่ือให้ได้มากจุดในระยะเวลาที่จ ากัดหรือในหนึ่งวัน 

 
- อุปกรณ์ควบคุม... 
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  - อุปกรณ์ควบคุมการจราจร คือ เครื่องหมายจราจร ป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจรมีสภาพที่  
ไม่สมบูรณ์หรือช ารุด และมีการติดตั้งในต าแหน่งที่ไม่เหมาะสมหรือทัศนะวิสัยการมองเห็นได้ไม่ชัดเจน  ทางร่วม- 
ทางแยกไม่มีสัญญาณไฟกระพริบ 
  - ลักษณะทางกายภาพของถนนไม่สมบูรณ์ เช่น มีการก่อสร้างถนนใหม่ การซ่อมแซมถนนเดิมที่
ช ารุดยังไม่เสร็จเรียบร้อยเป็นสิ่งกีดขวางการจราจร  ป้ายโฆษณาที่ปิดบังทัศนะวิสัยของการมองเห็นผิวทางถนน
ด้านหน้า ต้นไม/้วัชพืชสองข้างทางรกครึ้มและ/หรือลุกล้ าเข้ามาบนผิวทาง ผิวทาง/ไหล่ทางช ารุดเป็นหลุมบ่อ 
  - จุดเสี่ยง จุดอันตราย และจุดที่มักเกิดอุบัติเหตุซ้ า 
  -  จุดตัดทางร่วมทางแยกระหว่างถนนสายหลักและถนนสายรอง  และจุดตัดถนนในหมู่บ้าน             
ที่ข้ึนสู่ถนนสายหลัก  

๔) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุ 
  - สภาพอันตรายข้างทาง (Road side hazard)  

- ไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ือให้แสงสว่างแก่ผู้ใช้ทาง ผู้ขับขี่ในเวลากลางคืนช ารุดหรือไม่พอเพียงส าหรับ  
การมองเห็นคนหรือสัตว์เมื่อใช้ทาง ฯลฯ 

- อุปสรรคทางธรรมชาติ ลักษณะภูมิอากาศและทัศนะวิสัยที่ไม่ดีท าให้ผู้ขับขี่มีขีดความสามารถ
ลดลง และอาจส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ ฯลฯ 

- สิ่งกีดขวางตกหล่นบนช่องทางจราจรส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ ฯลฯ 
- มีสัตว์เลี้ยงวิ่งหรือเดินผ่านหรือร่วมใช้ทาง ฯลฯ 

๕. เป้าหมายการด าเนินการ  

 ลดจ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จ านวนผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ (Admit) ระหว่างวันที่  
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ให้ลดลงเหลือน้อยที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 
๒๕๕๖   

๖. ค าจ ากัดความ 
 ๖.๑ อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ หมายถึง อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน
ในช่วงระหว่างเวลา ๐๐.๐๑ น. ของวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึง เวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗  
ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต และ/หรือบาดเจ็บนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Admit) 
 ๖.๒ เวลากลางวัน หมายถึง ช่วงเวลา ๐๘.๐๑ - ๑๖.๐๐ น. และเวลากลางคืน หมายถึง ช่วงเวลา 
๑๖.๐๑ - ๐๘.๐๐ น. 

๗. มาตรการทั่วไป 

  ให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน       
อย่างเคร่งครัด เข้มงวด และจริงจัง โดยน ามาตรการทั่วไปซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ     
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ ไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

๗.๑ มาตรการด้านการบริหารจัดการ 
๗.๒ มาตรการด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย 
๗.๓ มาตรการด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย 
๗.๔ มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 
๗.๕ มาตรการด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ  

 
แนวทางการด าเนินงาน... 
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 แนวทางการด าเนินงานตามมาตรการ ๕ ด้าน ดังนี้ 
ที ่ แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม หน่วยงานหลัก หน่วยงาน

สนับสนุน 
ช่วงเวลา 
ด าเนินการ 

๑. มาตรการด้านการบริหารจัดการ    
 ๑.๑ การอ านวยการ ควบคุม ก ากับ ดูแล การจัดท า 

แผนบูรณาการฯ แผนปฏิบัติการ งบประมาณ พร้อม
แนวทางการด าเนินงาน และมาตรการอ่ืนๆ ตามความ
เหมาะสม 

- จังหวัด อ าเภอ 
และอปท. 

คณะกรรมการ 
ศปถ.จ.เชียงราย
และภาคีเครือข่าย 

๑ พ.ย.- ๒๖ 
ธ.ค. ๕๖ 

 ๑.๒ การจัดตั้งศูนย์ การประชุม และการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ 
 (๑) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ ระดับจังหวัด อ าเภอ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (๒) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗  
  

 
 
- จังหวัด/อ าเภอ 
และอปท.  
 
- สนง.ปภ.จ.ชร 
สาขา 

  
 

๑ พ.ย.- ๒๖ 
ธ.ค. ๕๖ 

 
๑ พ.ย.- ๒๖ 

ธ.ค. ๕๖ 

 ๑.๓ การแต่งตั้งและจัดประชุมคณะท างานบูรณาการ 
จุดตรวจ จุดบริการ เพื่อวางแผนการตั้งจุดตรวจ  
จุดบริการในช่วงเทศกาล 
 

- จังหวัด 
- สนง.ปภ.จ.ชร 
 

ต ารวจภธูรจงัหวัด 
อ าเภอ อปท. 

๑ พ.ย.- ๒๖ 
ธ.ค. ๕๖ 

 ๑.๔ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานป้องกัน 
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ ของ
ส่วนกลางและจังหวัด 

- ประชาสัมพันธ์
จังหวัด   
- สื่อมวลชนทุก
แขนง 

คณะกรรมการ 
ศปถ.จ.เชียงราย
และภาคีเครือข่าย 

๑ พ.ย.๕๖ –  
๒ ม.ค. ๕๗ 

 ๑.๕ การตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของ 
แต่ละหน่วยงาน 

- คณะกรรมการ
ศูนย์ปฏิบัติการฯ 
ช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ ๕๗ 

 ๑ พ.ย.๕๖ –  
๒ ม.ค. ๕๗ 

 ๑.๖ การบริหารจัดการระบบการจราจรและแก้ไขปัญหา
การจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ 

- ต ารวจภูธร
จังหวัด 
- อ าเภอ /อปท. 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๒๗ ธ.ค.๕๖ –  
๒ ม.ค. ๕๗ 

๒. มาตรการด้านถนนและการสญัจรอย่างปลอดภัย    
 ๒.๑ การซ่อมแซมและบ ารุงถนนทั้งสายหลักและสายรอง - แขวงการทาง

เชียงรายที่ ๑,๒ 
- สนง.ทางหลวง
ชนบท จ.ชร 
- อปท. 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๑ พ.ย.- ๒๖ 
ธ.ค. ๕๖ 

 

 
๒.๒ การตรวจสอบ… 
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ที ่ แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม หน่วยงานหลัก หน่วยงาน
สนับสนุน 

ช่วงเวลา 
ด าเนินการ 

 ๒.๒ การตรวจสอบจุดเสี่ยง จุดอันตราย และจุดที่มักเกิด
อุบัติเหตุบ่อย 

- แขวงการทาง
เชียงรายที่ ๑,๒ 
- สนง.ทางหลวง
ชนบท จ.ชร 
- อปท. 

คณะกรรมการ 
ศปถ.จ.เชียงราย
และภาคีเครือขา่ย 

๑ พ.ย.- ๒๖ 
ธ.ค. ๕๖ 

 ๒.๓ การท าป้ายเตือน จุดเสี่ยง จุดอันตราย และจุดที่มัก
เกิดอุบัติเหตุบ่อย 

- แขวงการทาง
เชียงรายที่ ๑,๒ 
- สนง.ทางหลวง
ชนบท จ.ชร 
- อปท. 

- ต ารวจภูธร
จังหวัด 
- อ าเภอ  

๑  พ . ย . - ๒ ๖ 
ธ.ค. ๕๖ 

 ๒.๔ การด าเนินการตรวจ จับกุม ตามข้อห้ามของ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง และดูแลความเรียบร้อยของถนนที่
รับผิดชอบ 

- แขวงการทาง
เชียงรายที่ ๑,๒ 
- สนง.ทางหลวง
ชนบท จ.ชร 
- อปท. 

คณะกรรมการ 
ศปถ.จ.เชียงราย
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๒๖ ธ.ค. ๕๖ – 
๒ ม.ค. ๕๗ 

 ๒.๕ การอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการ
เดินทาง สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ 

- ต ารวจภูธร
จังหวัด 
- สถานีต ารวจ
ทางหลวง 
- สนง.ขนส่ง
จังหวัด 
- อปท.  

คณะกรรมการ 
ศปถ.จ.เชียงราย
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๒๗ ธ.ค. ๕๖ – 
๒ ม.ค. ๕๗ 

๓. มาตรการด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย    
 ๓.๑ การก ากับ ควบคุม ดูแล รถโดยสารสาธารณะให้มี

มาตรฐานด้านความปลอดภัย 
- สนง.ขนส่ง
จังหวัด 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๑ พ.ย.๕๖ – 
๒ ม.ค. ๕๗ 

 ๓.๒ การตรวจสอบมาตรฐานด้านความปลอดภัยของ
ยานพาหนะ 

- สนง.ขนส่ง
จังหวัด 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๑ พ.ย.๕๖ – 
๒ ม.ค. ๕๗ 

 ๓.๓ การตรวจสอบความพร้อมก่อนใช้งานและซ่อมบ ารุง - สนง.ขนส่ง
จังหวัด 
- สถาบัน
อาชีวศึกษา 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๑ พ.ย.๕๖ – 
๒ ม.ค. ๕๗ 

๔. มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย    
 ๔.๑ การตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจร่วม เพื่อบังคับใช้กฎหมาย

ตามมาตรการ ๑๐ มาตรการ (๓ม ๒ข ๑ร และ ๔ 
มาตรการ) 

- ต ารวจภูธร
จังหวัด 
- สถานีต ารวจ
ทางหลวง 
- อ าเภอ 

- คณะกรรมการ 
ศปถ.จ.เชียงราย
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
- อปท.  

๒๗ ธ.ค. ๕๖ – 
๒ ม.ค. ๕๗ 

 
 

๔.๒ การบังคับ... 



 
- ๘ -  

 
ที ่ แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม หน่วยงานหลัก หน่วยงาน

สนับสนุน 
ช่วงเวลา 
ด าเนินการ 

 ๔.๒ การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
 - กฎหมายจราจร 
 - กฎหมายที่เก่ียวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
 - กฎหมายอื่นๆ 

- ต ารวจภูธร
จังหวัด 
- สถานีต ารวจ
ทางหลวง 
- สสจ.เชียงราย 
- สนง.สรรพสามิต 
- อ าเภอ/อปท. 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๒๗ ธ.ค. ๕๖ – 
๒ ม.ค. ๕๗ 

 ๔.๓ การตั้งจุดอ านวยความสะดวกและจุดบริการ  
จุดตักเตือนประจ าชุมชน หมู่บ้าน การควบคุมจุดเสี่ยง 
ทางร่วมทางแยก ของถนนสายรองและถนนในหมู่บ้าน 

- อ าเภอ 
- อปท. 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๒๗ ธ.ค. ๕๖ – 
๒ ม.ค. ๕๗ 

 ๔.๔ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
๒๕๕๗ 

- จังหวัด/อ าเภอ  
- อปท.ทุกแห่ง 
- ประชาสัมพันธ์
จังหวัด   

- หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
- สื่อมวลชน 
ทุกแขนง 

๑ พ.ย. ๕๖ – 
๒ ม.ค. ๕๗ 

 ๔.๕ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชนเข้ามาเป็น
จิตอาสาในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ 

- จังหวัด/อ าเภอ 
- อปท. 
- สพป.ชร ๑-๔ 
- สพม. เขต ๓๖ 
- สถาบัน
อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาทุกแห่ง 

- ประชาสัมพันธ์
จังหวัด   
- สื่อมวลชน 
ทุกแขนง 
 

๑ พ.ย. ๕๖ – 
๒ ม.ค. ๕๗ 

 ๔.๖ ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ให้กับประชาชน รวมทั้งให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับ
มาตรการแนวทางในการด าเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ 
๒๕๕๗ และข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องผ่านทุกช่องทาง 

- จังหวัด/อ าเภอ  
- ประชาสัมพันธ์
จังหวัด   
 

- หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
- สื่อมวลชน 
ทุกแขนง 

๑ พ.ย. ๕๖ – 
๒ ม.ค. ๕๗ 

 ๔.๗ รณรงค์ให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย
ในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ 

- จังหวัด/อ าเภอ 
และ อปท.  
- ประชาสัมพันธ์
จังหวัด   

- หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 

๑ พ.ย. ๕๖ – 
๒ ม.ค. ๕๗ 

 ๔.๘ ประชาสัมพันธ์บริเวณท่ีเป็นจุดอันตรายและบริเวณ
ถนนที่อยู่ระหว่างซ่อมแซมหรือก่อสร้าง รวมทั้งเส้นทาง
สายหลักสายรอง และเส้นทางลัดไปยังสถานที่ต่างๆ 

- แขวงการทาง
เชียงรายที่ ๑,๒ 
- สนง.ทางหลวง
ชนบท จ.ชร 
- จังหวัด/อ าเภอ 
และ อปท. 
- ประชาสัมพันธ์
จังหวัด   

- หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
- สื่อมวลชน 
ทุกแขนง 

๑ พ.ย. ๕๖ – 
๒ ม.ค. ๕๗ 

 



๔.๒ การบังคับ... 
- ๙ -  

 
ที ่ แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม หน่วยงานหลัก หน่วยงาน

สนับสนุน 
ช่วงเวลา 
ด าเนินการ 

๕. มาตรการด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ    
 ๕.๑ จัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย์ 

พยาบาลและหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการ
ติดต่อสื่อสาร การสั่งการและการประสานงาน และการ
แบ่งมอบพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินในเครือข่ายและด าเนินการช่วยเหลือ 
ผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

- สสจ.เชียงราย 
- ศูนย์นเรนทร 
- โรงพยาบาลทุก
แห่ง 
 

- อ าเภอ / อปท. 
- สมาคม มูลนิธิ 
ชมรม หน่วยกู้ชีพ
หน่วยกู้ภัย 
- ภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง 

๑ พ.ย. ๕๖ – 
๒ ม.ค. ๕๗ 

 ๕.๒ จัดเตรียมความพร้อมของหน่วยกู้ชีพและกู้ภัย ทั้ง
ด้านบุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ การสั่งการ และ
ระบบการติดต่อสื่อสาร และด าเนินการช่วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

- สสจ.เชียงราย 
- ศูนย์นเรนทร 
- โรงพยาบาลทุก
แห่ง 
- ต ารวจภูธรทุก
แห่ง 
 

- ศูนย์ ปภ.เขต 
๑๕ เชียงราย 
- สนง.ปภ.สาขา 
- อ าเภอ / อปท. 
- สมาคม มูลนิธิ 
ชมรม หน่วยกู้ชีพ
หน่วยกู้ภัย 
- ภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง 

๑ พ.ย. ๕๖ – 
๒ ม.ค. ๕๗ 

 ๕.๓ การให้ความช่วยเหลือเยียวยาหลังการเกิดอุบัติเหตุ - จังหวัด/ อ าเภอ 
และ อปท. 
- คปภ.ชร 
- บ.กลางฯ 

- ภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง 
- ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง 

๒๗ ธ.ค. ๕๖ – 
๒ ม.ค. ๕๗ 

 
๘. มาตรการเน้นหนัก 

จากผลการด าเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา 
พบว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนน ได้แก่ เมาแล้วขับ ขับรถ เร็วเกินกว่า
กฎหมายก าหนด จึงให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและอ าเภอด าเนินการตามมาตรการเน้นหนักควบคู่ ไปกับ 
การด าเนินการมาตรการทั่วไปตามข้อที่ ๘ ดังนี้ 

๑. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตามมาตรการ ๑๐ มาตรการ ได้แก่ ๑)ไม่สวมหมวกนิรภัย 
๒) มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย ๓) เมาสุรา ๔) ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ๕) ไม่มีใบขับขี่ ๖) ความเร็วเกินก าหนด              
๗) ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ๘) ขับรถย้อนศร ๙) แซงในที่คับขัน ๑๐) ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ แก่รถทุกชนิด  
โดยให้เน้นหนักกับรถจักรยานยนต์ รถโดยสารสาธารณะ และรถกระบะที่บรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด  

๒. การควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่หรือโดยสารยานพาหนะ โดยให้บังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

๓. การควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด 

๔. เพ่ิมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกชนิดทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เน้นบทบาทการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังต่อเนื่อง 

 

๙. แนวทางการ ... 
 



 
- ๑๐ -    

 

๙. แนวทางการด าเนินงาน 
 ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน เป็น  ๒ ช่วง  ได้แก่ 

 ๑. ช่วงเตรียมความพร้อมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ -  
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
  ๒. ช่วงควบคุมเข้มข้น วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ - ๒ มกราคม ๒๕๕๗ 

๑๐. การประสานการปฏิบัติ    
  - ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ ระดับอ าเภอ   
เป็นศูนย์บริหารจัดการข้อมูลเบื้องต้นให้เป็นเอกภาพในระดับอ าเภอ รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ  ๒๔ ชั่วโมง 
(วันละ ๓ ผลัด) ให้ศูนย์ปฏิบัติการฯจังหวัดเชียงราย ผ่านทางInternet ความเร็วสูงด้วยระบบ e- Report 

- ให้หน่วยงานคณะกรรมการ/คณะท างานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องประสานการปฏิบัติกับศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ จังหวัดเชียงราย ทางหมายเลขโทรศัพท์ /โทรสาร  
๐-๕๓๑๗-๗๓๑๘-๒๓ เพ่ือบูรณาการข้อมูลผลการปฏิบัติงานทั้งด้านอัตราก าลัง ภารกิจ งบประมาณ และการรณรงค์ 
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ห้วงเวลาและสภาพพ้ืนที่ของแต่ละพ้ืนที ่ 

- หากมีประเด็นหรือเหตุการณ์ส าคัญระหว่างการด าเนินการในช่วงเทศกาล ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ- 
ศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัดเชียงรายทราบโดยเร่งด่วน เพื่อจะได้น าเสนอประธานคณะกรรมการ /คณะท างาน 
ศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัดเชียงรายพิจารณา  รวมถึงรายงานให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน(ส่วนกลาง) 
ทราบได้อย่างทันท่วงท ี

๑๑. ตัวช้ีวัด 
(๑) สถิติจ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จ านวนผู้เสียชีวิต และจ านวนผู้บาดเจ็บ (admit) ลดลง      

ให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ 
(๒) สถิติการเกิดอุบัติเหตุใหญ่มีจ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 

๒๕๕๖ 
(๓) สถิติการเรียกตรวจและจ านวนยานพาหนะที่ถูกด าเนินคดีตามมาตรการ ๑๐ มาตรการเพ่ิมขึ้น

เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ 
 

    ลงชื่อ.............................................. ผู้เสนอแผนฯ 
                                                     ( นายสว่าง  มอ่มดี ) 
   หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 

 
 

    ลงชื่อ.............................................. ผู้เห็นชอบแผนฯ                                                  
           ( นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ) 
               รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชยีงราย 
 
    หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 

    ลงชื่อ.............................................. ผู้อนุมัติแผนฯ 
            ( นายพงษ์ศักดิ์  วังเสมอ ) 
           ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 

 


