
แผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 จังหวัดเชียงราย 

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

๑. อางถึง 
 ๑.๑ มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ เรื่อง การดําเนินการตามมาตรการและแผนการดําเนินงาน
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต ใหถือเปนภารกิจสําคัญและจําเปนตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่องทุกป โดยใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกหนวยตั้งงบประมาณรองรับไวใหเหมาะสม 
 ๑.๒ พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐   
 ๑.๓ มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่อง เห็นชอบใหป ๒๕๕๔-๒๕๖๓ เปนทศวรรษแหง
ความปลอดภัยทางถนน 
 ๑.๔ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๑.๕ นโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ขอ ๕ การยกระดับคุณภาพดาน
บริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน ขอ ๕.๔ ปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุในการจราจรอันนําไปสู
การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยรวมมือระหวางฝายตางๆ ในการตรวจจับปองกัน การรายงาน และการดูแลผูบาดเจ็บ 
 ๑.๖ มติคณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 ๑.๗ แผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยศูนยอํานวยการ
ความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) 
 

๒. สภาพปญหา 
 ๒.๑ สภาพปญหาภาพรวมท้ังประเทศ 
  เทศกาลสงกรานตเปนเทศกาลวันข้ึนปใหมไทย ซ่ึงมีการจัดงานประเพณีการทําบุญและรื่นเริงตางๆ 
ทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ประกอบกับประชาชนจํานวนมากจะใชรถใชถนนเดินทางสัญจรกลับภูมิลําเนาและทองเท่ียวทําให
มีปจจัยเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกวาชวงปกติ จากขอมูลศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน ระหวาง
ป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ มีสถิติ ดังนี้ 

ป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ 
อุบัติเหตุเฉลี่ยวันละ ๔๒๖ ครั้ง ผูเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ ๔๕ ราย ผูบาดเจ็บเฉลี่ยวันละ ๔๕๖ คน 

  สําหรับสถานการณอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ีผานมา พบวา วันท่ี ๑๓ 
เมษายน ๒๕๕๗ เปนวันท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด สาเหตุเกิดจากพฤติกรรมของผูขับข่ีเปนหลัก ผูเสียชีวิต ผูบาดเจ็บสวนใหญ 
เปนผูขับข่ีและเปนคนในพ้ืนท่ี (ในตําบล/แขวง) รวมท้ังรถจักรยานยนตเปนยานพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด โดย
ภาพรวมของการเกิดอุบัติเหตุ มีดังนี ้

ภาพรวมสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 
เมาสุรา 

(๓๖.๗๖%) 
ขับรถเร็วเกินกําหนด 

(๒๔.๔๗%) 
ตัดหนากระชั้นชิด 

(๑๖.๖๘%) 

ประเภทถนนท่ีเกิดอุบัติเหตุ 
ถนน อบต./หมูบาน 

(๓๘.๗๔%) 
ทางหลวงแผนดิน 

(๓๖.๘๓%) 
ถนนในเมือง(เทศบาล) 

(๑๒.๔๐%) 

ชวงเวลาท่ีเกิดอุบัติเหตุ 
๑๖.๐๑ - ๒๐.๐๐ น. 

(๓๒.๙๕%) 
 ๑๒.๐๑ - ๑๖.๐๐ น. 

(๒๓.๕๓%) 
 ๐๘.๐๑ – ๑๒.๐๐ น. 

(๑๔.๙๑%) 

ชวงอายุผูประสบเหตุ 
กลุมวัยแรงงาน 
อายุ ๒๐-๔๙ ป 

(๕๒.๑๓%)   

กลุมเด็กอายุ          
ต่ํากวา ๒๐ ป 

(๒๗.๔๓%) 

กลุมอายุ ๕๐ป ข้ึนไป 
(๒๐.๔๔%) 

อุบัติเหตุใหญ เกิด ๔๒ ครั้ง 
การบังคับใชกฎหมาย ดําเนินคดี ๗๑๕,๒๐๘ ราย ลดลง ๕๙,๑๘๐ ราย คิดเปนรอยละ ๗.๖๔ 

2.2 สภาพปญหา... 



๒ 
 

 ๒.๒ สภาพปญหาในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย 
  จากสถานการณดังกลาว จังหวัดเชียงราย โดยศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
เชียงราย ซ่ึงเปนองคกรหลักของจังหวัด  ในการบูรณาการการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด ไดรวมกับ
หนวยงานและองคกรภาคีเครือขาย ท่ีเก่ียวของ กําหนดแผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้ึน มุงเนนใชการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการทุกภาคสวนใน
ลักษณะยึดพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง (Area Approach) เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ท้ังจากคน ยานพาหนะ ถนน และ
สิ่งแวดลอมควบคูกับการสรางจิตสํานึกและความตระหนักดานความปลอดภัยทางถนนใหแกผูใชรถใชถนนและ
ประชาชน ตลอดจนดึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน หมูบาน อาสาสมัครตาง ๆ และประชาชนเขามีบทบาท
สําคัญในการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ีใหเกิดข้ึนอยางเขมแข็งและตอเนื่อง สรุปขอมูล
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานตของจังหวัดเชียงราย ๓ ปยอนหลังดังนี้ 

  (1) สถิติจํานวนอุบัติเหตุทางถนน บาดเจ็บ(admit) และเสียชีวิต ภาพรวมท้ังจังหวัด 
การเกิดอุบัติเหตุ จํานวนผูบาดเจ็บ (admit) จํานวนผูเสียชีวิต 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2555 ป 2556 ป 2557 
124 1๘ 87 12๕ 15 87 9 8 11 

  (๒) สถิติอุบัติเหตุทางถนน บาดเจ็บ(admit) และเสียชีวิต สูงสุดในอําเภอ  
การเกิดอุบัติเหตุ จํานวนผูบาดเจ็บ (admit) จํานวนผูเสียชีวิต 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2555 ป 2556 ป 2557 
อ.เมอืง 

( ๒๖ ครั้ง)   
อ.เทิง  

(๖ ครั้ง) 
อ.พาน 
อ.แมจัน  
(อ. ละ 14 

คร้ัง) 

อ.เมอืง 
(๒๙ คน) 

อ.เทิง  
(๘ คน) 

อ.แมจัน 
(๑๙ คน) 

 

อ.เมือง 
อ.เวียงชัย 
อ.พาน  

(อ. ละ ๒ คน) 

อ.แมจัน อ.
เวียงปาเปา 
อ.แมสาย  
(อ. ละ ๒ ราย) 

อ.เมือง 
อ.เวียงแกน 
(อ.ละ ๒ ราย) 

   (๓) สถิติอุบัติเหตุ บาดเจ็บ(admit) และเสียชีวิต ภาพรวมท้ังประเทศ  
การเกิดอุบัติเหตุ จํานวนผูบาดเจ็บ (admit) จํานวนผูเสียชีวิต 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2555 ป 2556 ป 2557 
ลําดับท่ี ๑ ลําดับท่ี ๕๓ ลําดับท่ี ๖ ลําดับท่ี ๑ ลําดับท่ี ๖๒ ลําดับท่ี ๗ ลําดับท่ี ๕ ลําดับท่ี ๗ ลําดับท่ี ๒ 

   (4) พฤติกรรมเส่ียงและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ  
เทศกาลสงกรานต ป ๒๕๕๕ เทศกาลสงกรานต ป ๒๕๕๖ เทศกาลสงกรานต ป ๒๕๕๗ 

อันดับแรกคือ เมาสรุา   
รองลงมาคือ มอเตอรไซดไมปลอดภัย 
และขับรถเร็วเกินกําหนด    

อันดับแรกคือ เมาสรุา  
รองลงมาคือ ขับรถเร็วเกินกําหนด 

อันดับแรกคือ เมาสรุา  
รองลงมาคือ ขับรถเร็วเกินกําหนด 

สรุปแลว พฤติกรรมเส่ียงและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุอันดับแรก คือเมาสุรา รองลงมาคือ ขับรถเร็วเกินกําหนด   

  (5) พาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุ  
เทศกาลสงกรานต ป ๒๕๕๕ เทศกาลสงกรานต ป ๒๕๕๖ เทศกาลสงกรานต ป ๒๕๕๗ 

อันดับแรกคือ รถจักรยานยนต   
รองลงมาคือ รถปคอัพ   

อันดับแรกคือ รถจักรยานยนต   
รองลงมาคือ รถปคอัพ   

อันดับแรกคือ รถจักรยานยนต   
รองลงมาคือ รถปคอัพ   

สรุปแลว พาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุอันดับแรกคือ รถจักรยานยนต รองลงมาคือ รถปคอัพ   

  (๖) ประเภทถนนท่ีเกิดอุบัติเหตุ 
เทศกาลสงกรานต ป ๒๕๕๕ เทศกาลสงกรานต ป ๒๕๕๖ เทศกาลสงกรานต ป ๒๕๕๗ 

อันดับแรกคือ ถนนใน อบต./หมูบาน 
รองลงมาคือ ถนนกรมทางหลวง 

อันดับแรกคือ ถนนกรมทางหลวง 
รองลงมาคือ ถนนกรมทางหลวงชนบท 

อันดับแรกคือ ถนนกรมทางหลวง 
รองลงมาคือ ถนนใน อบต./หมูบาน 

สรุปแลว ประเภทถนนท่ีเกิดอุบัติเหตุ อันดับแรกคือ ถนนกรมทางหลวง รองลงมาคือ ถนนใน อบต./หมูบาน  
(7) ชวงเวลา... 



๓ 
 

  (๗) ชวงเวลาท่ีเกิดอุบัติเหตุ  
เทศกาลสงกรานต ป ๒๕๕๕ เทศกาลสงกรานต ป ๒๕๕๖ เทศกาลสงกรานต ป ๒๕๕๗ 

อันดับแรกคือ เวลา ๑๖.๐๑ – ๒๐.๐๐ น.
รองลงมาคือ เวลา ๑๒.๐๑ – ๑๖.๐๐ น.   

อันดับแรกคือ เวลา 16.01 – ๒๐.๐๐ น.
และ เวลา ๒0.๑0 – ๒๔.๐๐ น.  
รองลงมาคือ เวลา 00.01 – 04.00 น. 

อันดับแรกคือ เวลา 16.01 – ๒๐.๐๐ น. 
รองลงมาคือ เวลา 12.01 – 16.00 น. 

สรุปแลว ชวงเวลาท่ีเกิดอุบัติเหตุ อันดับแรกคือ เวลา 16.01 – ๒๐.๐๐ น. รองลงมาคือ เวลา 12.01 – 16.00 น. 

  (๘) ชวงอายุผูประสบอุบัติเหตุ  
เทศกาลสงกรานต ป ๒๕๕๕ เทศกาลสงกรานต ป ๒๕๕๖ เทศกาลสงกรานต ป ๒๕๕๗ 

อันดับแรกคือ อายุ ๑๔ – ๑๙  ป  
รองลงมาคือ อายุ ๓๐ – ๕๐ ป   

อันดับแรกคือ อายุ 40 – 49 ป  
รองลงมาคือ  อายุ 25 – 29 ป และ 30 – 39 ป   

อันดับแรกคือ อายุ ๕๐ ปข้ึนไป 
รองลงมาคือ  20 – 24 ป 

สรุปแลว อุบัติเหตุทางถนนสามารถเกิดข้ึนไดกับบุคคลทุกชวงอายุ หากบุคคลผูนั้นประมาท  

  (๙) ผูประสบอุบัติเหต ุผูบาดเจ็บ(admit) และผูเสียชีวิต 

   - เปนคนในพ้ืนท่ีตําบล อําเภอ จังหวัดเชียงราย  
 

๓. วัตถุประสงค 
  วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘ มีดังนี้ 
  ๓.๑ เพ่ือใหการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘ มีเปาหมาย
การดําเนินงานและมีแนวทางการดําเนินงานท่ีสามารถลดปจจัยเสี่ยงท่ีเปนสาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน          
ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังปองกันการเกิดอุบัติภัยอ่ืนๆ ในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๓.๒ เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของและเครือขายบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ใหเกิดข้ึน 
อยางเปนระบบ มีเอกภาพ มีเปาหมายท่ีชัดเจน สามารถบรรลุเปาหมายรวมกันในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘      
  ๓.๓ เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของและเครือขายนําแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปจัดทําแผนปฏิบัติการของแตละหนวยงาน เพ่ือดําเนินการในสวนท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ 
  ๓.๔ เพ่ือเปนแนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนยอํานวยการความปลอดภัย
ทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘ ตลอดจนการสรุปบทเรียนเพ่ือนําไปกําหนดแนวทาง นโยบายท่ีจะ
ขับเคลื่อนงานดานความปลอดภัยทางถนนในระยะตอไปไดอยางเปนรูปธรรม 
 

๔. ปจจัยเสี่ยง 
ปจจัยเส่ียง 

ดานคน 
พฤติกรรมเสี่ยงในการใชรถใชถนนของผูขับข่ีและผูใชเสนทาง /ความสามารถของผูขับข่ี
ลดลงเนือ่งจากสภาพรางกายไมพรอม  

ดานยานพาหนะ 
ขาดความพรอมดานอุปกรณ พ้ืนฐานในรถยนต /ขาดความพรอมดานอุปกรณ           
ความปลอดภัย/การปรับแตงสภาพยานพาหนะ/การบรรทุกท่ีไมปลอดภัย  

ดานถนน 
สภาพการจราจรท่ีหนาแนน /อุปกรณควบคุมการจราจร มีสภาพไมสมบูรณ และติดตั้ง
ในตําแหนงท่ีไมเหมาะสม ไมชัดเจน/ลักษณะทางกายภาพของถนนไมสมบูรณ/ ผิวถนน
เปนหลุม บอ /จุดเสี่ยงจุดตัดทางรถไฟจุดท่ีเกิดอุบัติเหตุบอยยังไมไดรับการแกไข 

ดานสิ่งแวดลอม 
ไฟฟาสองสวางชํารุดและไมเพียงพอ/อุปสรรคทางธรรมชาติและลักษณะภูมิอากาศ/           
สิง่กีดขวางตกหลนบนชองทางจราจร/วัตถุอันตรายขางทาง/สิ่งกีดขวางทัศนวิสัย 

 
5. หัวขอ... 



๔ 
 

๕. หัวขอหลักในการรณรงค 
  หัวขอหลักของการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘  
ใชชื่อวา “สติ วินัย น้ําใจ ปลอดภัยสงกรานต สืบสานประเพณี” เพ่ือเปนการกระตุนเตือนสรางจิตสํานึก และความ
ตระหนักใหกับประชาชนผูใชรถใชถนนในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘  
 

๖. เปาหมายการดําเนินการ   
  เพ่ือใหประชาชนเดินทางสัญจรอยางปลอดภัยและมีความสุขในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จํานวนผูเสียชีวิต และจํานวนผูบาดเจ็บลดลง เม่ือเปรียบเทียบชวงเทศกาล
สงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๗ (เกิดอุบัติเหตุ จํานวน ๘๗ ครั้ง บาดเจ็บ (admit) จํานวน ๘๗ คน เสียชีวิต จํานวน ๑๑ ราย) 
 
๗. คาํจํากัดความ 
  อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘ หมายถึง อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน
ในชวงระหวางเวลา ๐๐.๐๑ น. ของวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ถึง เวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘  
ซ่ึงสงผลใหมีผูเสียชีวิต และ/หรือบาดเจ็บนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Admit) 
 

๘. มาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามแนวทางที่ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน 
(สวนกลาง) กําหนด 

  ใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอ และหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการรณรงคปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน อยางเครงครัด เขมงวด และจริงจัง โดยนํามาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ๕ มาตรการ 
ซ่ึงเปนวิธีการในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  ๘.๑ มาตรการดานการบริหารจัดการ 
  ๘.๒ มาตรการดานถนนและการสัญจรอยางปลอดภัย 
  ๘.๓ มาตรการดานยานพาหนะท่ีปลอดภัย 
  ๘.๔ มาตรการดานผูใชรถใชถนนอยางปลอดภัย 
  ๘.๕ มาตรการดานการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ  
  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบแผนปฏิบัติการฯ เอกสาร ๑) 
 

๙. มาตรการเนนหนัก ตามแนวทางทีศู่นยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน (สวนกลาง) กําหนด 
  จากสถานการณอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๗ พบวา สาเหตุเกิดจาก
พฤติกรรมของผูขับข่ียานพาหนะเปนหลัก ผูเสียชีวิต ผูบาดเจ็บสวนใหญเปนผูขับข่ีและเปนคนในพ้ืนท่ี (ในตําบล/แขวง) 
และรถจักรยานยนตเปนยานพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ประกอบกับผลการดําเนินงานในชวงเทศกาลปใหม ๒๕๕๘ 
ท่ีผานมา พบวา ปจจัยท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุสวนใหญยังคงเกิดจากพฤติกรรมของผูขับข่ียานพาหนะเปนหลัก ไดแก 
การใชความเร็วเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนด การเมาสุราแลวขับข่ียานพาหนะ การไมสวมหมวกนิรภัยในขณะขับข่ี หรือ
โดยสารรถจักรยานยนต และการใชรถจักรยานยนตดัดแปลงท่ีไมมีความปลอดภัย รวมท้ังรถจักรยานยนตเปน
ยานพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 
  ดังนั้น เพ่ือควบคุมปจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนท่ีเกิดจากพฤติกรรมของผูขับข่ียานพาหนะ 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม จังหวัดเชียงราย โดยศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย 
จึงไดกําหนดมาตรการเนนหนักข้ึน เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดําเนินการอยางจริงจัง เด็ดขาด และตอเนื่อง ควบคู
ไปกับมาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ๕ มาตรการ ตามขอท่ี ๘ โดยใหเนนการบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน 
ท้ังฝายพลเรือน ตํารวจ ทหาร ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในลักษณะยึดพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง (Area Approach)  
มีการวิเคราะหบริบทในพ้ืนท่ี ปจจัยแวดลอมท่ีเก่ียวของ และระบบการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 

9.1 มาตรการ... 



๕ 
 

  ๙.๑  มาตรการการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด จริงจัง 
  ๙.๑.๑ ใหตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย สถานีตํารวจภูธรทุกสถานี และหนวยงานตํารวจทุก
หนวยงานท่ีตั้งในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย รวมกับหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายบังคับใชกฎหมายท่ี
เก่ียวของอยางจริงจัง เครงครัด และตอเนื่อง เพ่ือควบคุมปจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนท่ีเกิดจากพฤติกรรม 
ของผูขับข่ียานพาหนะ ดังนี้ 
   (๑) กฎหมายจราจร ใหบังคับใชกฎหมายตามมาตรการ ๑ร. ๒ส. ๓ข. ๔ม. (๑๐ รสขม) 
ไดแก ๑) ความเร็วเกินกวากฎหมายกําหนด ๒) ขับรถยอนศร ๓) ฝาฝนสัญญาณจราจร ๔) ไมคาดเข็มขัดนิรภัย ๕) ไมมีใบขับข่ี 
๖) แซงในท่ีคับขัน ๗) เมาสุรา ๘) ไมสวมหมวกนิรภัย ๙) มอเตอรไซคไมปลอดภัย ๑๐) ใชโทรศัพทมือถือขณะขับรถ 
รวมท้ังบังคับใชพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ กรณีผูขับข่ีไมยอมใหทดสอบความสามารถ
ในอันท่ีจะขับ หรือเมาสุรา หรือของอยางอ่ืน ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นเมาสุราหรือเมาของอยางอ่ืน และบังคับใช
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี กรณีหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนทางตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก  
โดยใหเนนหนักกับรถจักรยานยนต รถโดยสารสาธารณะ รถรับจางไมประจําทาง และรถกระบะท่ีบรรทุกผูโดยสาร
ทายกระบะในลักษณะท่ีอาจกอใหอันตราย อาทิ การบรรทุกคนเลนน้ําบนทายกระบะ ตลอดจนเขมงวดกวดขัน 
ในกลุมนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติท่ีไมมีใบอนุญาต ขับข่ีเปนพิเศษ 
   (๒) กฎหมายเก่ียวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล กฎหมายสุรา และกฎหมายสถาน
บริการ โดยใหเนนหนักในกลุมเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุต่ํากวา ๒๐ ป ในบริเวณพ้ืนท่ีเลนน้ําสงกรานตท่ีมีความ
ปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกชนิด (Zoning) และสถานท่ีทองเท่ียวตามธรรมชาติ รวมท้ังสถานบริการ
ตางๆ เปนพิเศษ 
   (๓) กฎหมายทางหลวง ใหเขมงวดกวดขันการใชความเร็วตามท่ีกฎหมายกําหนด และการติดตั้ง 
แขวน วางหรือกองสิ่งใดๆ ในเขตทางในลักษณะท่ีเปนการกีดขวางหรืออาจเปนอันตรายแกยานพาหนะ รวมท้ังการขาย
สิ่งของบนไหลทาง 
   (๔) กฎหมายขนสงทางบก ใหเขมงวดกวดขันพนักงานขับรถใหปฏิบัติตามกฎหมายโดย 
ไมดื่มสุราหรือของมึนเมาในขณะขับรถ และตรวจสอบสภาพรถท่ีใชในการขนสงใหมีสภาพม่ันคงแข็งแรงมีเครื่อง
อุปกรณและสวนควบถูกตองตามท่ีกฎหมายกําหนด  
   (๕) กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ใหหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายบังคับใชกฎหมาย
อยางเครงครัด 
  ๙.๑.๒ ใหกํานัน ผูใหญบาน ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีดูแลความสงบเรียบรอยและความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ีตามกฎหมายลักษณะปกครองทองท่ี เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน 
การบังคับใชกฎหมาย เพ่ือความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ีหมูบาน และตําบล โดยใชมาตรการทางสังคมและชุมชน 
เพ่ือควบคุม กํากับ และปองปรามผูท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับข่ีท่ีอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุ 
  ๙.๒ มาตรการดานสังคมและชุมชน 
  ๙.๒.๑ ใหอําเภอ สถานีตํารวจในพ้ืนท่ี หนวยทหารในพ้ืนท่ี องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ชุมชน หมูบาน และอาสาสมัครตาง ๆ จัดต้ังดานชุมชน  โดยใชมาตรการทางสังคมในการควบคุม ปองปราม และ
ตักเตือนผูมีพฤติกรรมเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีและกําชับประชาชนในพ้ืนท่ีใหระมัดระวังการเลนน้ําท่ีอาจ
กอใหเกิดอันตราย อาทิ การเลนน้ําบนทายรถกระบะ การเลนน้ําบริเวณริมถนนหรือไหลทาง การสาดน้ําใสผูขับข่ี
รถจักรยานยนตซ่ึงอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุตลอดจนประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ีเลนน้ําบริเวณพ้ืนท่ีเลนน้ํา
สงกรานตท่ีมีความปลอดภัยและปลอดเครื่องด่ืมแอลกอฮอลทุกชนิด (Zoning) และหากใชยานพาหนะในการเลนน้ํา
สงกรานตตองคํานึงถึงความปลอดภัยในการขับข่ีและโดยสารรวมถึงไมบรรทุกเกินน้ําหนัก  
  ๙.๒.๒ เนนการสรางการมีสวนรวมในการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของ 
ทุกภาคสวน โดยขอความรวมมือใหทุกหนวยงาน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนรวมกันรณรงค 
สรางจิตสํานึกดานความปลอดภัยทางถนนอยางจริงจัง และมีการสื่อสารผานชองทางท่ีมีประสิทธิภาพอยางเขมขน
เพ่ือใหเกิดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยทางถนนครอบคลุมทุกเปาหมาย โดยเฉพาะกลุมผูขับข่ีรถจักรยานยนต
และผูขับข่ีดวยความเร็ว 

9.3 มาตรการ... 
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  ๙.๓ มาตรการแกไขปญหา 
  ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ อําเภอทุกอําเภอ นําขอมูลการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีมาวิเคราะห เพ่ือ
หามาตรการและแนวทางการแกไขปญหาจุดเสี่ยง จุดท่ีเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง และจุดท่ีเกิดอุบัติเหตุใหญ ใหตรงกับ
สภาพขอเท็จจริงในปจจุบัน  
  ๙.๔ มาตรการรณรงคประชาสัมพันธ 
  ๙.๔.๑ ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
เพ่ิมการรณรงคประชาสัมพันธการดําเนินการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ผานสื่อทุกชนิดอยางเขมขนและตอเนื่อง เพ่ือใหประชาชนรับทราบและเกิดความตระหนักในการใชรถใชถนนในชวง
เทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘ และปลูกจิตสํานึก คานิยม วัฒนธรรมความปลอดภัยใหกับเยาวชนและประชาชน 
ตลอดจนประชาสัมพันธใหประชาชนและนักทองเท่ียวเลนน้ําในบริเวณพ้ืนท่ีเลนน้ําสงกรานตท่ีมีความปลอดภัยและ
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล (Zoning) เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงและปองกันอุบัติ เหตุ ท่ีอาจเกิดข้ึน ท้ังนี้  ใหกรม
ประชาสัมพันธเปนหนวยงานกลางในการบูรณาการสื่อโทรทัศนและสื่อวิทยุในการเผยแพรขอมูลขาวสารการรณรงค
การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตอประชาชนในหวงเวลาดังกลาว 
  ๙.๔.๒ เนนการประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกใหแกประชาชนทุกกลุมผานทุกชองทาง  
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานมีบทบาทสําคัญในการรณรงค
เผยแพรประชาสัมพันธ และใหความรูแกประชาชนทุกกลุมเพ่ือใหเกิดความตระหนัก และมีจิตสํานึกในเรื่องความ
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน  
  ๙.๔.๓ ใหประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ินรณรงคประชาสัมพันธการดําเนินการรณรงค
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘ ผานสื่อทุกชนิดในพ้ืนท่ีอยางเขมขนและตอเนื่อง 
อาทิ เสียงตามสาย หอกระจายขาว วิทยุชุมชน ฯลฯ เพ่ือปลูกจิตสํานึก คานิยม วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน 
ใหกับประชาชน และเกิดความตระหนักในการใชรถใชถนนในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ัง
ประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ีเลนน้ําในบริเวณพ้ืนท่ีเลนน้ําสงกรานตท่ีมีความปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล (Zoning) เพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงของคนในพ้ืนท่ี  
  ๙.๕ มาตรการดานการบริหารจัดการ  
  ๙.๕.๑ ใหอําเภอใหความสําคัญในการจัดพ้ืนท่ีเลนน้ําสงกรานตท่ีมีความปลอดภัยและปลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกชนิด (Zoning) โดยใหประสาน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหมีพ้ืนท่ีเลนน้ําสงกรานตท่ีมี
ความปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกชนิด (Zoning) เพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุทางถนน
และหลีกเลี่ยงการเลนน้ําท่ีเสี่ยงอันตราย อาทิ การเลนน้ําริมถนนหรือบนไหลทาง การเลนน้ําบนทายรถกระบะ เปนตน 
รวมท้ังเพ่ือสงเสริมการเลนน้ําสงกรานต ตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 
   ๙.๕.๒ ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกภาคสวนกําหนดมาตรการองคกรและบทลงโทษ เพ่ือสราง
จิตสํานึกและความตระหนักในการใชรถใชถนน และปองกันพฤติกรรมเสี่ยงท่ีอาจกออุบัติเหตุทางถนนของบุคลากร 
ในองคกร และเผยแพรประชาสัมพันธใหผูมารับบริการไดรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการองคกรอยางเครงครัด 

 ท้ังนี้ ใหใชงบประมาณปกติของแตละหนวยงานในการดําเนินงานชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของในการเบิกคาใชจายเก่ียวกับ 
การปฏิบัติงานของ อปพร. ตามคําสั่งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 
 

10. มาตรการ... 
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๑๐. มาตรการ ตามแนวทางที่ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวดัเชียงราย กําหนด 
  จากการประชุมบทเรียน และกําหนดแนวทางมาตรการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน
เพ่ือรองรับชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ท่ีประชุมรวมกันวิเคราะหถึงปจจัยและ
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานตในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรายท่ีผานมา พบวา อุบัติเหตุทางถนนท่ีเกิดข้ึน
ในชวงเทศกาลสงกรานต สาเหตุปจจัยมาจากเมาสุราแลวขับข่ีรถจักรยานยนต และสวนใหญเปนคนในพ้ืนท่ีอําเภอ 
ตําบล หมูบาน เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอ ตําบล หมูบาน ปลอดภัยจากการเดินทางสัญจรและมีความสุขในชวง
เทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเห็นชอบใหกําหนดมาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดเชียงราย จํานวน ๕ มาตรการ ประกอบดวย 
  มาตรการท่ี ๑ : “หนึ่งหมูบาน หนึ่งจุดตรวจ” โดยใหอําเภอบูรณาการการปฏิบัติงานรวมกัน
ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในพ้ืนท่ี ใหครอบคลุมทุกหมูบาน เพ่ือใหประชาชน 
ในอําเภอ ตําบล หมูบาน ปลอดภัยจากการเดินทางสัญจรและมีความสุขในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘  
  มาตรการท่ี ๒ : “เพ่ิมความเขมขนการรณรงคปองกันและลดอุบัติทางถนนในระดับพ้ืนท่ีอําเภอ 
ตําบล หมูบาน”  โดยใหอําเภอ หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ/ภาคเอกชน และองคปกครองสวนทองถ่ิน ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ รวมกันจัดกิจกรรมรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพ้ืนท่ีอําเภอ ตําบล หมูบาน อยาง
เขมขน เพ่ือใหประชาชนเกิดความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใชรถใชถนน มีความปลอดภัยจากการเดินทาง
สัญจรและมีความสุขในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ.๒๕๕๘ 
  มาตรการท่ี ๓ : “รณรงคปองกันเมาไมขับ” โดยใหหนวยงานราชการทุกภาคสวน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ประสานความรวมมือภาคีเครือขายภาคเอกชน เชน มูลนิธิแกไขปญหาเครื่องแอลกอฮอล (มปอ.) มูลนิธิ
เมาไมขับ ฯลฯ จัดกิจกรรมรณรงคสรางจิตสํานึกใหประชาชนในพ้ืนท่ีเห็นถึงพิษภัยการเมาแลวขับ เพ่ือใหประชาชน
ใชรถใชถนน ปลอดภัยจากการเดินทางสัญจรและมีความสุขในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ.๒๕๕๘ 
  มาตรการท่ี ๔ : “เขมงวดรถยนตโดยสารสาธารณะใหมีความปลอดภัย” โดยใหสํานักงานขนสง
จังหวัดเชียงราย เขมงวดกวดขันรถโดยสารสาธารณะใหมีความปลอดภัยในการเดินทาง เพ่ือใหประชาชนและ
นักทองเท่ียวท่ีใชบริการ ปลอดภัยจากการเดินทางสัญจรและมีความสุขในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  มาตรการท่ี ๕ : “แกไขปญหาจุดเส่ียง” โดยใหแขวงการทางเชียงรายท่ี ๑,๒ แขวงทางหลวงชนบท
เชียงราย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํารวจแกไขปญหาจุดเสี่ยง และติดปายจราจรแจงเตือนในเขตเสนทางคมนาคม
ท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหประชาชนและนักทองเท่ียวท่ีใชเสนทางคมนาคมปลอดภัยจากการเดินทางสัญจรและมีความสุข
ในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๑. แนวทางการดําเนินงาน 
  ๑๑.๑ ชวงเตรียมความพรอมและชวงการรณรงค ระหวางวันท่ี ๑ - ๘ เมษายน ๒๕๕๘  
  ๑๑.๒ ชวงควบคุมเขมขน ระหวางวันท่ี ๙ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ 

 

๑๑. การประสานการปฏิบัต ิ   
  ระดับพ้ืนท่ี ใหดําเนินการ ดังนี้ 
   (๑) ใหศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘ 
อําเภอประสานการปฏิบัติกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกภาคสวน เพ่ือบูรณาการแผนปฏิบัติการ ท้ังดานอัตรากําลัง 
ภารกิจ งบประมาณ และการรณรงคใหสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณ หวงเวลาและสภาพพ้ืนท่ีของแตละพ้ืนท่ี 
   (๒) ใหศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘ 
อําเภอตรวจติดตามการปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน เพ่ือบูรณาการการตรวจเยี่ยมหรือตรวจติดตามผูปฏิบัติหนาท่ี
ในชวงเทศกาล และลดความซํ้าซอนของการใชงบประมาณในการดําเนินการ รวมท้ังใหประสานแผนและรายงาน 
การตรวจติดตามใหศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวดัเชียงราย ทราบ 

(3) ใหศูนย... 
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   (๓) ใหศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘ 
อําเภอรายงานผลการปฏิบัติงานในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดเชียงราย ทราบทุกวัน หากมีประเด็นหรือเหตุการณสําคัญระหวาง
การดําเนินการในชวงเทศกาลใหศูนยอํานวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๘ 
อําเภอ รายงานโดยเรงดวน เพ่ือจะไดนําเสนอคณะกรรมการศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต พ.ศ.๒๕๕๘ จังหวัดเชียงราย กําหนดนโยบายและแผนใหสอดคลองกับสภาพการณท่ีเกิดข้ึนได
อยางทันทวงที 

๑๒. ตัวช้ีวัด 
  ๑. สถิติจํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จํานวนผูเสียชีวิต และจํานวนผูบาดเจ็บ (admit) ลดลง  
ใหเหลือนอยท่ีสุด เม่ือเทียบกับสถิติในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๒. สถิติจํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุใหญลดลงเม่ือเทียบกับชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๓. สถิติจํานวนยานพาหนะท่ีถูกเรียกตรวจและจํานวนยานพาหนะท่ีถูกดําเนินคดีตามมาตรการ ๑๐ 
มาตรการเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 

    ลงชื่อ.............................................. ผูเสนอแผนฯ 
                                                     ( นายสวาง  มอมดี ) 
   หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
 
 

    ลงชื่อ.............................................. ผูเห็นชอบแผนฯ     
                 ( นายรชักฤช  สถิรานนท ) 
               รองผูวาราชการจังหวัดเชยีงราย 
   หั 
 
 
 
วหนา 

    ลงชื่อ.............................................. ผูอนุมัติแผนฯ 
 
                         
 
 
 
                        
      ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย 
      สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
      โทรศัพท/โทรสาร 0-5317-7318-23 
 

 


