
 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย ครั้งที ่1/๒๕๖1 

เม่ือวันอังคารที่ 2 เมษายน ๒๕61 เวลา ๑๓.0๐ น. 
ณ  หองประชุมธรรมลังกา ช้ัน ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  

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

รายชื่อคณะกรรมการเขารวมประชุม 
1. นายภาสกร  บุญญลักษม  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงราย   ประธานการประชุม 
๒. พ.ต.ท.กษิด์ิเดช  ไชยฟองศร ี  ผูแทน ตํารวจภูธรจงัหวัดเชียงราย    
๓. นายจรัญ  ยะมอนแกว   ผูแทน ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงราย 
๔. พ.อ.สุวิทย  วังยาว   ผูแทน มณฑลทหารบกที่ ๓๗ 
5. นายประเสริฐ  วันดี   ผูแทน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
6. นายสังเวียน บุญทาแดง  ผูแทน ศูนย ปภ.เขต ๑๕ เชียงราย 
7. นายสตวัน  มะโนเครื่อง  ขนสงจงัหวัดเชียงราย 
8. นายสุศักด์ิ  ดาวลาม   ผูแทน แขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๑ 
9. นายทวีศักด์ิ  รุจิจรรยาวัฒน  ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๒ 
๑0. นายเดชา  พรหมม ี   ผูแทน สํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๗ 
๑1. นายอุดม  ตุยเต็มวงค  ผูแทน ทางหลวงชนบทเชียงราย   
๑2. นายภาณุพงษ  ตงศิร ิ    ผูแทน สํานักงานโยธาธิการและผงัเมอืงจงัหวัดเชียงราย 
๑3. นายสาโรจน  มิ่งเหลก็  ผูแทน สํานักงานสงเสรมิการปกครองทองถ่ินจงัหวัดเชียงราย 
๑4. ร.ต.อ.ดํารงศักด์ิ  สิทธิหลอ  ผูแทน สถานีตํารวจทางหลวง ๕ กองกํากับการ ๕ ฯ 
๑5. น.ส.จันทนา  อนคํา   ประชาสมัพันธจงัหวัดเชียงราย 
๑6. นายวีระชัย  ศิริพานกุล  ผูแทน สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย 
๑7. นายธรณินทร  สุรินธรรม  ผูแทน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สนง.เชียงราย 
38. นายเสริฐ  ไชยยานันตา  ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย 
19. นายศักด์ิดา  พูนผล   ผูแทน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 
20. นางพัชรา  สุภาวรรณ  ผูแทน สนง.คปภ.จงัหวัดเชียงราย 
๒1. นายคมสัน  สโรบล   ผูแทน สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย 
22. น.ส.สรารัตน  หนอแกว  ผูแทน สํานักงานยุติธรรมจงัหวัดเชียงราย 
23. น.ส.จิรารัตน  ฟองการ  ผูแทน สํานักงานคุมประพฤติจงัหวัดจังหวัดเชียงราย 
24. นางสายธาร  ประสงคความดี  ผูแทน สํานักงานพลงังานจังหวัดเชียงราย 
25. นายจิราภัทร  คําแปง  ผูแทน สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย 
26. นายธีรพันธ  เช้ือขาวซอน  ผูแทน สํานักงานวัฒนธรรมจงัหวัดเชียงราย 
27. น.ส.ทัศนาภรณ  จันทรดง  ผูแทน สํานักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัดเชียงราย 
28. นายกริช  มากกุญชร   ผูแทน สํานักงานศึกษาธิการจงัหวัดเชียงราย 
29. นายผดุงเกียรติ  ชัยสวัสด์ิ  ผูแทน มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
30. นายอํานวย  คําบุญ   ผูแทน มหาวิทยาลัยราชมงคลลานนาเชียงราย 
31. นายสุวิมล  ปนนาง   ผูแทน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 
              32. นายสัญชัย...   
 



-2- 

32. นายสัญชัย  ภัทรวรากุล  ผูแทน สถาบันพฒันาฝมือแรงงาน 20 เชียงราย 
๓3. นายโกวิทย  สังธิ   ผูแทน การประปาสวนภูมิภาค สาขาเชียงราย 
34. น.ส.ธนวันต  ชุมแสง   ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงราย 
35. นายประพันธ ชางแกว  ผูแทน เทศบาลนครเชียงราย      
๓6. จสอ.ณัฐปคัลภ  ศรีใจ  ผูแทน เทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมืองเชียงราย 
37. นายบัญญัติ  ปนอินทร  ผูแทน เทศบาลตําบลปาออดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย 
38. นายชนะภัย  หลาเตจะ  ผูแทน เทศบาลตําบลแมยาว อําเภอเมืองเชียงราย 
๓9. นายพรชัย  ประดิษฐคาย  ผูแทน เทศบาลตําบลแมสาย อําเภอแมสาย  
40. นายชัยวุฒิ  ปูธิปน   ผูแทน บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด(สาขาเชียงราย)  
41. น.ส.คณัญญา นันจันทร  ผจก. บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ศูนยบริการแมสาย 
42. นายประหยัด  อาโปทา  ผูแทน คณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร.จ.ชร 
43. นายชูเกียรติ  เหลืองโสภาพรรณ ผูแทน สมาคมศิริกรณเชียงรายบรรเทาสาธารณภัย 
44.   นายสมชาย  ศิริหลา  นายกสมาคมแสงธรรมการกุศลเชียงราย 
45. นายนิกร  ภพลือชัย   ประธานอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ชร. (อส.ปภ.จ.ชร.) 
46. นายวัชรพงศ  ใจสุยะ   ผูแทน อําเภอเมืองเชียงราย 
47. นายสัณหพฒัน  ชิษณุธัญโชติ  ผูแทน อําเภอแมลาว 
48. นายเขมพัฒน  เหรัญญา  ผูแทน อําเภอพาน 
49. นายบรมกุล  สุวรรณ   ผูแทน อําเภอแมสรวย 
50. นายธินวัฒน  สมควร   ผูแทน อําเภอพญาเมง็ราย 
51. นายเอนก  ปนทะยม    ผูแทน อําเภอเทิง 
52. ส.ต.อ.สาคร  ชวยหนูจันทร  ผูแทน อําเภอเวียงแกน 
53. นายสุพจน  ลังกาวีระนันท  ผูแทน อําเภอเชียงของ 
54. นายสุกิตต์ิ  แกวแกมจันทร  ผูแทน อําเภอเชียงแสน 
55. นายสุรชาติ  สอาดเอี่ยม   ผูแทน อําเภอแมสาย 
56. นายสมชาย  เช้ือเมืองพาน  ผูแทน อําเภอขุนตาล 
57. นายยศพงศ  ตุลาชม   ผูแทน อําเภอเวียงชัย  
58. นายพัฒนเศรษฐ  เหมืองหมอ  ผูแทน อําเภอเวียงเชียงรุง 
59. นายวุฒิชฑฌ  แกวใส  ผูแทน อําเภอแมจัน 
60 นายปณิธาน  แกวต๊ิบ   ผูแทน อําเภอแมฟาหลวง 
61. นายยศกร  สุขสอาด   หัวหนา สนง.ปภ.จ.เชียงราย สาขาเชียงของ 
62. นางพันธลัดดา  เลิศสกุณี  ผูแทน สนง.ปภ.จ.เชียงราย สาขาเวียงปาเปา    
63. นายเอกกฤต  จิตตางกรู            หัวหนา สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ชร เลขานุการฯ  
64. นายครรชิต  ชมภูแดง  หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและการจัดการ สนง.ปภจ.ชร ผูชวยเลขานุการฯ
65. นายสุรพงษ  มาลาวิลาศ  ผูแทน สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ชร ผูชวยเลขานุการฯ 
66. นางกนกวรรณ  พฤกษางกูร  ผูแทน สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ชร ผูชวยเลขานุการฯ  
 
 
 
 
            รายชื่อผูเขารวมประชมุ... 
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รายชื่อผูเขารวมประชุม 
1. นายอภิชัย  สุทธพันธ   ผูแทน แขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๒ 
2. นายสันติ  ไชยเพ็ญ   ผูแทน แขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๒ 
3. นายศรัณญ  ชุรัตน   ผูแทน เทศบาลตําบลแมสาย อําเภอแมสาย 
4. นายย่ิงยศ  ยศย่ิงยง   ผูแทน เทศบาลนครเชียงราย 
5. น.ส.เจวลี  โนหลักหมื่น  ผูแทน สมาคมศิริกรณเชียงรายบรรเทาสาธารณภัย 
6. นางวิไลวรรณ  สาระนา  ผูแทน สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงราย 
7. นายเอกชัย  ใจมาธิ   ผูแทน สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงราย 
8. นางไพลัดดา  นันชัยวงศ   ผูแทน คณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร.จ.ชร 
9. น.ส.กนกพร  เพียรชางคิด  ผูแทน สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงราย 
10. นางชญานิช  ยอดบุญลือ  ผูแทน สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ชร  
11. นายสมชัย  ตาละกาญจนวัฒน ผูแทน สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ชร 
12. น.ส.พรพรรณ  จินตกานนท  ผูแทน สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ชร 
13. น.ส.ปยธิดา  สุวรรณสูนย   ผูแทน สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ชร 
14. น.ส.เฌณิศา  ทิพยดวง  ผูแทน สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ชร 
15. นางปราณี  หลาตัน    ผูแทน สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ชร 
16. น.ส.อําไพ  เกษมราษฎร   ผูแทน สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ชร 
17. น.ส.บานเย็น  ยาวิชัย  ผูแทน สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ชร 
18. นายสุรพงษ  มาลาวิลาศ  ผูแทน สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ชร 
19. น.ส.กรณิศนันท  วิลาวัลย  ผูแทน สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ชร 
20. น.ส.อินทิรา   วงคไชย  ผูแทน สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ชร 
21. น.ส.ยุพิน  สุวรรณ   ผูแทน สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ชร  
22. นางจุฑามาศ  อัครประเสริฐกลุ ผูแทน สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ชร 
23. นายกฤช  วองศิริกุล   ผูแทน สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ชร 
24. นายชาญวิทย  มาละแซม  ผูแทน สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ชร 
25. น.ส.พรทิพย  วิสุทธิคุณาธาร  ผูแทน สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ชร 
26. น.ส.วราภรณ  ธรรมสอน  ผูแทน สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ชร 
27. นายชัชวาล  อนุชาติกิจเจริญ  ผูแทน สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ชร 
 
หนวยงานท่ีไมเขารวมการประชมุ (ติดราชการ) 
1. องคการบรหิารสวนจงัหวัดเชียงราย 
2. สํานักงานอัยการจังหวัดเชียงราย 
3. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 
4. สํานักงานจังหวัดเชียงราย 
5. สถานีตํารวจทองเที่ยวเชียงราย 
6. สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย 
7. สํานักงานพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงราย 
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
 

                   9. สถาบัน...    
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9. สถาบนัอาชีวศึกษาเชียงราย (วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย) 
10. สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเชียงราย 
11. ศูนยคุมครองผูบรโิภคจังหวัดเชียงราย 
12. การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย 
13. สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสมัพันธจงัหวัดเชียงราย 
14. เทศบาลตําบลเวียงเทิง อําเภอเทงิ 
15. องคการบรหิารสวนตําบลดงมหาวัน อําเภอเวียงเชียงรุง  
16. ชมรมสถานีวิทยุและโทรทัศนจังหวัดเชียงราย 
17. เครือขายองคกรงดเหลาจงัหวัดเชียงราย 
18. สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย 
19 สมาคมหมออนามัยเครือขายจังหวัดเชียงราย 
20. หอการคาจังหวัดเชียงราย 
21. สภาคนพิการจงัหวัดเชียงราย 
22. มูลนิธิสยามรวมใจ(ปูอินทร)เชียงราย 
23. สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย 
24. นายสุริยัน ต้ือยศ พี่เลี้ยง สอจร. 
25. อําเภอเวียงปาเปา 
26. อําเภอปาแดด  
27. อําเภอดอยหลวง 
 
เร่ิมประชมุ เวลา ๑๓.0๐ น. 
  เมื่อที่ประชุมครบองคประชุม นายภาสกร  บุญญลักษม รองผูวาราชการจังหวัดเชียงราย ประธาน     
 ในการประชุม กลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบการประชุม ดังน้ี  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ือง ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
  เน่ืองจาก ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย นายณรงคศักด์ิ โอสถธนากร ติดภาระกิจ จึงมอบให      
 นายภาสกร  บุญญลักษม รองผูวาราชการจังหวัดเชียงราย เปนประธานในการประชุม คณะกรรมการ        
 ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/๒๕๖1 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม ๒๕60   

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖1 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ๒๕60 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เร่ือง เพ่ือทราบ 
      ๓.1 การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕6๑ ตามแนวทาง
 ของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน(สวนกลาง)  
 
             
                 ประธานฯ : … 
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ประธานฯ :  (๑) ชื่อในการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต ๒๕6๑  
 ใชช่ือวา “ขับรถมีนํ้าใจ รักษาวินัยจราจร” 
   (๒) ชวงเวลาดําเนินการ แบงออกเปน ๒ ชวง ดังน้ี 
    (๒.๑) ชวงเตรียมความพรอมและชวงการรณรงค ระหวางวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕6๑ 
 ถึงวันที่ 10 เมษายน ๒๕61  
    (๒.๒) ชวงควบคุมเขมขน ระหวางวันที่ 11 เมษายน ๒๕61 - 17 เมษายน ๒๕๖๑ 
   (๓) เปาหมายการดําเนินงาน  
    (3.1) เพื่อใหประชาชนเดินทางสัญจรอยางปลอดภัยในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2561  
    (3.2) สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จํานวนผูเสียชีวิต และจํานวนผูบาดเจ็บ 
 (admit) ลดลง เมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยชวงเทศกาลสงกรานต 3 ปยอนหลัง โดยใหจังหวัด อําเภอ และองคกร
 ปกครองสวนทองถ่ินประเมินผลการดําเนินงาน โดยนําขอมูลตามระบบการรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน 
 (e-report) ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในชวงเทศกาล มาวิเคราะหและกําหนดแผนงาน วิธีการ
 ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ เนนการเฝาระวังเปนพิเศษในอําเภอที่มีสถิติความเสี่ยงตอ
 การเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง  
    (3.๓) จังหวัดมีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานเพื่อลดจํานวนผูถูกดําเนินคดี
 ด่ืมสุราแลวขับข่ีขับรถเร็วเกินกวากฎหมายกําหนด ตัดหนากระช้ันชิด ไมคาดเข็มขัดนิรภัย และไมสวมหมวกนิรภัย 
        (3.๔) ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ     
 และวินัยจราจรอยางเครงครัด          
    (3.5) ลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตของผูใชรถจักรยานยนต 
  โดยเฉพาะกรณีไมมีใบขับข่ี ไมสวมหมวกนิรภัย  
    (3.6) ประชาชนผูใชรถรับรูและตระหนักถึงความสําคัญของการทําประกันภัย  
 ภาคบังคับ (ประกันภัย พ.ร.บ.) และมีจํานวนผูทําประกันภัยภาคบังคับและภาษีประจําปเพิ่มข้ึน   
    (3.7) สงเสริมการจัดกิจกรรมและการเฉลิมฉลองในชวงเทศกาลสงกรานตที่มี
 ความปลอดภัยและปลอดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล โดยการกําหนดพื้นที่ควบคุมความปลอดภัย และเนนควบคุม
 ผูใชรถจักรยานยนต   
    (3.8) ลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
 ของชาวตางประเทศ  
   (๔) มาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประกอบดวย 
    (๔.๑) มาตรการการลดปจจัยเสี่ยงดานคน 
    (๔.๒) มาตรการการลดปจจัยเสี่ยงดานถนนและสภาพแวดลอม 
    (๔.๓) มาตรการการลดปจจัยเสี่ยงดานยานพาหนะ 
    (๔.๔) มาตรการดูแลความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยว 
    (๔.๕) มาตรการความปลอดภัยทางนํ้า 
    (๔.6) มาตรการดานการชวยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ  

 
 

 

            ๓.2 สรุปสถิติ… 
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      ๓.2 สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 2558- 2560 จังหวัดเชียงราย 
เปรียบเทียบ ๓ ปยอนหลัง(รวม 7 วัน)          

นายเอกกฤต  :  สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชวงสงกรานต ในวันที่ 11 – 17 เมษายน ต้ังแตป 
เลขานุการฯ  พ.ศ.2558 - 2560 โดยเฉลี่ยตอวัน มีจํานวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ ผูบาดเจ็บ(Admit) และผูเสียชีวิต 
 ดังตอไปน้ี  

เทศกาลสงกรานต 
พ.ศ. 

จํานวนคร้ัง บาดเจ็บ (Admit) เสียชีวิต 

๒๕๕๘ 81 ( 12 ครั้ง : วัน) 82 (12 คน : วัน) ๑1 (1 คน : วัน) 
๒๕๕๙ ๙7 (๑4 ครั้ง : วัน) 95 (14 คน : วัน) ๑5 (๒ คน : วัน) 
๒๕๖๐ ๑๐2 (๑4 ครั้ง : วัน) 98 (๑4 คน : วัน) 15 (2 คน : วัน) 

   - มีอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดเกิดข้ึน รวม 102 ครั้ง (เพ่ิมขึ้นจากป ๒๕๕๙ รอยละ 5.15) 
   - มีผูบาดเจ็บ (Admit) รวม 98 คน เปนเพศชาย 73 คน เพศหญิง 25 คน (เพ่ิมขึ้น
 จากป ๒๕๕๙ รอยละ 3.16) 
   -  มีผูเสียชีวิต  15  ราย  เปนเพศชาย  12  ราย เพศหญิง 3 ราย (เทาเดิมจากป ๒๕๕๙) 
   - จํานวนดานหลัก 36 จุดตรวจ มีผูปฏิบัติหนาที่ จํานวน 1,166 คน 
   - จํานวนจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ อปท. จํานวน 131 จุด เจาหนาที่ผูปฏิบัติหนาที่ต้ัง
 จุดตรวจ จํานวน 1,166 คน 
   - ผลการดําเนินคดีตามมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม. (10 รสขม)” ระหวางวันที่ ๑๑ 
 เมษายน 2560 - 17 เมษายน 2560 มีจํานวน 16,339 ราย 
   - ผลการดําเนินการตามมาตรการ เมาแลวขับ ใหยึดรถ 525 คัน รถจักรยานยนต 117 คัน 
 รถยนตสวนบุคคล 401 คัน อื่นๆ 7 คัน         

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ  

         ๓.๓ แนวทางการดําเนินงานขับเคลื่อนการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย จากการถอดบทเรียนชวงเทศกาลปใหม ๒๕๖๑ 

นายเอกกฤต  :  จากการถอดบทเ รียนการ เกิดอุบั ติ เห ตุทางถนนในชวง เทศกาลป ใหม  2561              
เลขานุการฯ  โดยผูวาราชการจังหวัด ในฐานะผูอํานวยการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
 เชียงราย ไดมีหนังสือสั่งการถึงนายอําเภอและหัวหนาสวนราชการ ดังน้ี 
 

 ระดับพ้ืนท่ี 
         ๑. ใหอําเภอ เนนยํ้า การจัดต้ังศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในระดับทองถ่ิน      
 ในองคการบริหารสวนตําบล เทศบาล และมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม  
      ๒. ใหอําเภอใหความสําคัญและสงเสริมสนับสนุนการจัดทําโครงการ “๑ ทองถ่ิน ๑ ถนน
 ปลอดภัย” โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงจัดใหมีถนนปลอดภัยในพื้นที่ เพื่อลดปจจัยเสีย่งการเกิด
 อุบัติเหตุและสรางวินัยจราจรใหกับผูใชรถใชถนน 
      ๓. ใหอําเภอดําเนินการลงทะเบียนผูประกอบการยางพาราที่ขนยายนํ้ายางพาราหรือกอน
 ยางพาราเพื่อปองกันไมใหเกิดปญหานํ้ายางรั่วไหลลงสูพื้นถนน 
   ๔. ใหตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย เพิม่การใชมาตรการ ๑๐ รสขม ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของ
 แตละอําเภอ ทองถ่ิน อยางเขมงวด 
                   ๕. ใหตํารวจ…  
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   ๕. ใหตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย เนนเรื่องจักรยานยนตปลอดภัย หมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอรเซ็นต 
   ๖. ใหสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย คืนขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุให อําเภอ และองคกร
 ปกครองสวนทองถ่ินเพื่อนําไปปรับใชแกไขปญหาอุบัติเหตุในพื้นที่  
 

     ระดับจังหวัด  
   ๑. ควรมีการแตงต้ังคณะทาํงานฯ ออกติดตามการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการฯระดับอําเภอ 
 เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของกลไกในการขับเคลื่อนงานดานความปลอดภัยทางถนนในระดับอําเภอ 
   ๒. การบังคับใชกฎหมาย ตาม พรบ.จราจรทางบก และพรบ.การขนสงทางบก ตองมีความ
 ตอเน่ืองตลอดทั้งป 
   ๓. หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 
 กฎหมายสุราและกฎหมายสถานบริการ กําหนดมาตรการแนวทาง อยางเขมขนเรื่องการตรวจจับการจําหนาย
 เครื่องด่ืมแอลกอฮอลใหแกเยาวชน การจําหนายตามกําหนดเวลา และพื้นที่หามจําหนายสุราตลอดทั้งป 

ประธานฯ :  ใหอําเภอเนนยํ้าทองถ่ินในพื้นที่ จัดต้ังศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อปท.      
 และใหอําเภอแตงต้ังคณะทํางานระดับอําเภอลงไปตรวจเย่ียม ศปถ.อปท. และเรงรัดการจัดทําโครงการ       
 ๑ ทองถ่ิน ๑ ถนนปลอดภัย โดยใหทองถ่ินรายงานกลับมาที่อําเภอ สวนการแกไขอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่     
 ใหอําเภอ นําขอมูลที่ไดจากสํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดและสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
 มาใชแกไขปญหาในพื้นที่  

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ     

      ๓.4 สรุปผลการดําเนินงานของคณะทํางานขับเคลื่อน แผนงานปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
 ถนนตลอดท้ังป จังหวัดเชียงราย ท้ัง ๘ แผนงาน 
                 (๑) แผนงานสรางจิตสํานึกและวัฒนธรรมความปลอดภัย (ทองถ่ินจังหวัดเชียงราย) 

นายสาโรจน ผูแทน แผนการดําเนินงานในสวนของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงราย       
สถจ.ชร. :   ไมไดมีการจัดทําแผน แตมีขอสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
 ดําเนินการ โดยไดสนับสนุนการดําเนินการ และบูรณาการรวมกับ ศปถ.อําเภอและศปถ.จังหวัด ในเรื่อง
บุคลากร งบประมาณ และการซักซอมในการใชงบประมาณ 

ชื่อหนวยงาน
ขั้นตอน

ที่ 1

ขั้นตอน

ที่ 2

ขั้นตอน

ที่ 3

ขั้นตอน

ที่ 4

ขั้นตอน

ที่ 5

ขั้นตอน

ที่ 6

1 สวนราชการ 59 56 51 48 39 4 59 เพิ่มขึ้น

2 ที่วาการอําเภอ (18 อําเภอ) 18 12 10 8 8 0 18 เทาเดิม

3 องคกรปกครองสวนทองถิ่น (143แหง) 86 63 68 43 44 3 86 เทาเดิม

4 สถานศึกษา 161 161 161 160 160 2 161 เทาเดิม

ผลรวมการดําเนินงานอยูในขั้นตอน 324 292 290 259 251 9 324

     

ุ

ที่ หมายเหตุ

การดําเนินกิจกรรม "มาตรการองคกร ดานความปลอดภัยทางถนน" อยูในขั้นตอน ดําเนิน

มาตรการ

(แหง)

 
 

ประธานฯ :  แผนงานสรางจิตสํานึกและวัฒนธรรมความปลอดภัย ใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
จังหวัด ติดตามและรวบรวมแผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเปนผูรับผิดชอบหลัก       
ในการรายงานผลการดําเนินการของแผนงาน ดังกลาว 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ  

                     (๒) แผนงาน... 
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  (๒) แผนงานจัดทําประชาคม เพ่ือกําหนดกติกา/ธรรมนูญหมูบานหรือชุมชน (ปลัดจังหวัดเชียงราย) 
      (๓) แผนงานจัดต้ังดานชุมชนเพ่ือเฝาระวังและปองกันปองปรามผูมีพฤติกรรมเสี่ยงตอ 

การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในแตละพ้ืนท่ี (ปลัดจังหวัดเชียงราย)  

นายจรัญ ผูแทน : ผลการปฏิบัติงาน ของแผนงานที่ 2 และ 3 ที่ทําการปกครองจงัหวัดเชียงราย กลุมงานความมั่นคง 
ท่ีทําการปกครองจังหวัดฯ  ไดจัดต้ังดานชุมชน โดยในชวงเทศกาลสงกรานต 2561 ไดคัดเลือกจุดที่มีความเสี่ยง จํานวน 

๕๐๐ แหง และจัดทําธรรมนูญหมูบานจํานวน ๕๐๐ หมูบาน โดยมีคณะทํางานตรวจติดตามระดับจังหวัด
ออกตรวจติดตามแตละอําเภอ โดยเนนหนักตามแนวทางของคณะกรรมการศูนยอํานวยการ          
ความปลอดภัยทางถนน  

ประธานฯ :  การออกตรวจเย่ียมดานชุมชนหรือการใหนโยบายอําเภอตางๆ ตองแจงใหเจาหนาที่ประจํา
 ดานชุมชนทราบถึงบทบาทหนาทีข่องแตละคน และใหอําเภอประชุมซักซอมการดําเนินการจัดต้ังดานชุมชน 
 กับกํานัน ผูใหญบาน เพื่อปองกันปญหาที่อาจจะเกิดข้ึนตามมา 

   (๔) แผนงานรณรงคประชาสัมพันธในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ประชาสัมพันธ         
จังหวัดเชียงราย)   

น.ส.จันทนา :    การจัดทําแผนประชาสัมพันธ มีการจัดทําขาววิทยุและขาวโทรทัศน รวมถึงโซเชียลมีเดีย       
ประชาสัมพันธจังหวัดฯ การจัดทําสปอตวิทยุดําเนินการมาต้ังแตเทศกาลปใหมที่ผานมา โดย สวท.เชียงราย ผลิต แล ะ
 เผยแพรไปใหวิทยุชุมชนในพื้นที่ และไดจัดทําคลิปสัมภาษณหัวหนาสวนราชการ และหัวหนาหนวยงาน    
 ที่เกี่ยวของ ในการประชาสัมพันธลดอุบัติเหตุทางทองถนน เพื่อประชาสัมพันธแผนงาน ของแตละหนวยงาน 
 และปลูกจิตสํานึกใหแกประชาชนในชวงเทศกาลสงกรานต 2561 ต้ังแต 1 มกราคม 2561 - 30 เมษายน 2561 
 จํานวน 10 ช้ิน 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ       

  (๕) แผนงานแกไขจุดเสี่ยงจุดอันตราย (ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงรายท่ี ๑) 

นายสุศักด์ิ ผูแทน : ตามแผนการแกไขจุดเสี่ยง ทั้ง 4 แหงที่กําหนดมา ไดดําเนินการแกไขตามแผนงานดังน้ี 
แขวงทางหลวง ชร.๑ (๑) ทางหลวงหมายเลข ๑ บรเิวณโคงหนาบอนํ้าพุรอนหวยทรายขาว กม. 897+500  
               - ติดต้ังปายเตือนและปายจํากัดความเร็ว 
                    - ตีเสนแถบชะลอความเร็ว 
        (๒) ทางหลวงหมายเลข ๑ บรเิวณโคงอันตราย อ.แมจัน กม. 957+500 
                - ติดต้ังปายเตือนและปายจํากัดความเร็ว 
              - ตีเสนแถบชะลอความเร็ว 
               - ตีเสนหามเปลี่ยนชองเดินรถและลูกศรแสดงทิศทาง 
                - ติดต้ังเปาสะทอนแสง 
         (๓) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ บรเิวณสามแยกบอนํ้ามันฝาง อ.แมจัน กม. 131+650 
              - ตีเสนแบงชองจราจร,เสนแบงทิศจราจร และเสนหยุด 
               - ปรับปรุงปายทางแยก 
               - ติดต้ังปายเตือนและปายจํากัดความเร็ว 
         (๔) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ บรเิวณหนาโรงพยาบาลแมสรวย อ.แมสรวย กม. ๑๒๙+๔๐๐ 
                 - ตีเสนแบงชองจราจร,เสนแบงทิศจราจร และเสนหยุด 

ประธานฯ :  การแกไขจุดเสี่ยงในชวงเทศกาล ใหตํารวจพิจารณาดําเนินการปดจุดกลับรถ เพื่อลดจุดตัด 
 ในบริเวณที่มีความเสี่ยง จุดที่มีความจําเปน จุดที่สถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง ในชวงเทศกาลที่มีรถจํานวนมาก  

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ   
 

                                   (๖) แผนงาน... 
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  (๖) แผนงานบังคับใชกฎหมายตามมาตรการ “๑ร. ๒ส. ๓ข. ๔ม. (๑๐รสขม)” และ
มาตรการ “เมา จับ ยึด” (ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย) 

พ.ต.ท.กษิด์ิเดช ผูแทน : การดําเนินการตามมาตรการ 10 ลดขมของตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย มีผลการ   
ตร.ภ.จ.ชร  จับกุมในชวงปงบประมาณ 2561 ต้ังแตเดือนตุลาคม 2561 – มกราคม 2561 ดังน้ี 
 

เดือน 

จํานวนการจับกุม 

รวม 

10 มาตรการ (1ร 2ส 3ข 4ม) 

ขับ
รถ

เร
็ว 

ฝา
ฝน

สัญ
ญ

าณ
ไฟ

จร
าจ

ร 

ยอ
นศ

ร 

ไม
คา

ดเ
ข็ม

ขัด
นิร

ภัย
 

ไม
มี

ใบ
อนุ

ญ
าต

ขับ
ขี ่

แซ
งใ

นท
ี่คับ

ขัน
 

ไม
สว

ม
หม

วก
นิร

ภัย
 

เม
าสุ

รา
 

ใช
มือ

ถือ
ขณ

ะข
ับข

ี่ 

มอ
เต

อร
ไซ

คด
ัดแ

ปล
ง 

ต.ค. 60 516 19 26 220 1634 6 1,457 23 7 222 4,130 

พ.ย. 60 3,133 14 39 494 2930 37 2,745 39 19 423 9,873 

ธ.ค. 60 3,780 119 70 1,023 3,130 53 4,354 342 36 281 13,188 

ม.ค. 61 2,562 100 85 956 3,043 37 4,282 206 31 280 11,582 
รวม 9,991 252 220 2,693 10,737 133 12,838 610 93 1,206 38,773 

 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 

  (๗) แผนงานตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุและเยียวยา (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย)   

นายประเสริฐ ผูแทน :  กิจกรรมที่ดําเนินการ มีดังน้ี 
สสจ.ชร.   - พัฒนาระบบ EMS ผาน 1669 โดยที่ระดับ เอ มี 22 แหง ระดับ บี มี 7 แหง และกูชีพพื้นฐาน       
 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มี 95 แหง ครอบคลุมรอยละ  65   
   - พัฒนาชองทางดวนสําหรับผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ที่ตองไดรับการผาตัดจากหองฉุกเฉิน 
 โดยตรง Fast track trauma, Neuro โดยที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห รองรับผูปวยในจังหวัด
 เชียงรายและจังหวัดพะเยา 
     - พัฒนาระบบสงตอระหวางโรงพยาบาลและพัฒนา Intermediate care พัฒนาระบบ
 การเบิกจายคารักษาตามสิทธิพรบ.จราจร ในระดับโรงพยาบาล กูชีพกูภัย โดย คปภ. และบริษัทกลาง  

       - พัฒนาระบบผูปวยที่พนวิกฤตแลว โดยเนนผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง อาการบาดเจ็บ
 ทางสมอง และผูปวยบาดเจ็บกระดูกสันหลัง 

     - คปภ. และบริษัท กลางฯ ไดพัฒนาระบบการเบิกจายคาสินไหม โดยการจัดทํา พรบ.    
 เชิงรุก เพื่อใหการชวยเหลือผูประสบเหตุครอบคลุมมากข้ึน โดยเนนการระชาสัมพันธใหมากข้ึน 

     - ในชวงเทศกาลสงกรานต 2561 การสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน จะมีการสอบสวนกรณี
 ผูเสียชีวิตต้ังแต 1 รายข้ึนไป สวนการเตรียมความพรอม ไดมีการฝกอบรมทีมกูชีพกูภัย จํานวน 2 รุน มีการ
 ตรวจสอบมาตรฐานรถ เพื่อเตรียมความพรอมในชวงเทศกาล  

ประธานฯ :   การชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุทางถนน ใหปรับปรุงเรื่องเวลาในการชวยเหลือ ผู บ าด เจ็ บ
 ใหเร็วข้ึน และเรงรัดใหทุกทองถ่ินจัดต้ังทีมกูชีพพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหครบทุกแหง 
 โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่อยูหางไกล อยูบนภูเขา เพื่อใหการชวยเหลือรวดเร็วย่ิงข้ึน  

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ   

 

 

                      (๘) แผนงานบูรณาการ...  
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  (๘) แผนงานบูรณาการขอมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน (หัวหนา สนง.ปภ.จ.ชร)  

นายสุรพงษ ผูแทน : สถิติการเกิดอุบั ติ เหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561            
สนง.ปภ.จ.ชร.   จํานวนผูเสียชีวิต ผูบาดเจ็บ(Admit) จํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุขอรายงานตามตาราง ดังตอไปน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานฯ :   การรายงานขอมูล 3 ฐาน ใหสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
 รวมรวมจากหนวยงานที่เกี่ยวของและรายงานขอมูลใหเปนขอมูลเดียวกันทั้งจังหวัด  

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 

ประธานฯ :  กอนเขาสูวาระตอไป ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย ไดมอบหมายใหผม  เปนประธานการ
ประชุมคณะกรรมการจดัสรรที่ดินจังหวัดเชียงราย จึงมอบหมายให นายเอกกฤต จิตตางกูร หัวหนาสํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดเชียงราย เปนประธานในการประชุม และดําเนินการประชุมตอไป   
จนจบวาระ 

      ๓.5 การดําเนินการเตรียมการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต          
 จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕6๑ 

นายเอกกฤต  :  จังหวัดเชียงราย ไดเตรียมความพรอมในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล 
เลขานุการฯ  สงกรานต พ.ศ. ๒๕6๑ แลวดังน้ี 
   ๑. แตงต้ังคณะกรรมการ คณะทํางาน และจัดต้ังศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุ 
 ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดเชียงราย และไดแจงคําสั่งใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบแลว 

๒. แจงใหอําเภอจัดต้ังศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 
พ.ศ. ๒๕๖๑ อําเภอ ข้ึน ณ ที่วาการอําเภอ และประสานแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตรับผิดชอบ   
จัดต้ังศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๖๑ ของทองถ่ินข้ึน        
ณ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 

      ๓.6 แนวทางการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของในการเตรียมการปองกันและลดอุบัติเหตุ
 ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕6๑ (ตามแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุ
 ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2561 โดย ศปถ.จ.ชร.) 

นายเอกกฤต  :  ๑. ชวงการรณรงคและเสริมสรางวินัย ระหวางวันท่ี 1 มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๑๐ 
เลขานุการฯ   เมษายน ๒๕๖๑ และดําเนินการอยางตอเน่ืองจนถึงวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ 

     1.1 ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งระดับจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
 มอบหมายหนวยงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบอยางชัดเจน และอํานวยการกํากับ ประสานการปฏิบัติการ
 ดําเนินการตามแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๖๑ ใหเปนไป
 อยางมีประสิทธิภาพ  

 
          1.2 ใหตํารวจภูธร... 

ป พ.ศ. เสียชีวิต บาดเจ็บ (Admit) จํานวน 
เดือน รวม รวม คร้ัง 

ต.ค.-60 39 208 172 
พ.ย.-60 47 248 120 
ธ.ค.-60 56 280 253 
ม.ค.-๖๑ ๔9 192 176 
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     1.2 ใหตํารวจภูธรจังหวัดเชียงรายรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของบังคับใชกฎหมายอยาง
 จริงจังและตอเน่ือง เพื่อปองปรามการกระทําผิดและสรางวินัยจราจร  

     1.3 ใหสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงรายรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเรงรณรงค
 ประชาสัมพันธใหเกิดการขับข่ีปลอดภัย           

   ๒. ชวงควบคุมเขมขน ระหวางวันท่ี ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ 
        2.1 ใหตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย มณฑลทหารบกที่ ๓๗ สํานักงานขนสงจังหวัด
เชียงราย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สํานักงานสรรพสามิต และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพิ่มความเขมขน
ในการดําเนินงานในพื้นที่ โดยเนนการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดและตอเน่ือง เพื่อลดปจจัยเสี่ยง         
ที่กอใหเกิดอุบัติเหตุทางถนนใหเหลือนอยที่สุด  

               2.2 จัดต้ังศูนยเพื่ออํานวยการ ควบคุม กํากับ ดูแลและติดตามประเมินผลการ
 ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังน้ี 

   (๑) ศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต          
 พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน                           

   (๒) ศูนยประสานการปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 
 พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ สาขาเวียงปาเปา   
        2.3 ใหตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย จังหวัด อําเภอ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดต้ัง
 จุดตรวจเพื่อบังคับใชกฎหมายอยางเขมขน จริงจัง และตอเน่ือง ตามมาตรการ ๑๐ มาตรการ (๑๐ รสขม)             
 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  

     2.4 ใหสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงราย อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของจัดต้ังจุดอํานวยความสะดวก และจุดบริการ และประสานสวนราชการที่ต้ังอยูบริเวณ     
ริมถนนใหเปดเปนจุดพักรถและจุดบริการประชาชน เพื่อใหประชาชนแวะพักในระหวางการเดินทาง      
และจัดทําปายประชาสัมพันธ จุดพักรถและจุดบริการใหสามารถสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน 

2.5 ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  มณฑลทหารบกที่ ๓๗ องคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และมูลนิธิตางๆ จัดเตรียมความพรอมดานการตอบสนอง
หลังการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งดานโรงพยาบาล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณกูชีพกูภัย บุคลากร ระบบการสื่อสาร            
การประสานงาน และการแบงพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อชวยเหลือประชาชนผูประสบเหตุใหทันทวงที 

        2.6 ใหหนวยงานที่เกี่ยวของและอําเภอ ออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ
 ของหนวยงาน และสรุปผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานในชวงเทศกาล
 สงกรานต (๗ วัน) ใหศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงรายทราบ 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 

3.๗ คําแนะนําและขอสั่งการ นายเกียรติศักด์ิ จันทรา ผูตรวจกระทรวงมหาดไทยและผูตรวจ
กรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในการติดตามการปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
๑ และ ๒ ในวันอังคาร ท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ (ประเด็นการเตรียมการและลดอุบัติเหตุทางถนน         
ชวงเทศกาลสงกรานต ป ๒๕๖๑) 

นายเอกกฤต  :  ๑. ใหหนวยงานที่รับผิดชอบ และสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สํารวจ
เลขานุการฯ  ตรวจสอบปายเสนทางเดินรถ ปายจราจร ที่ชํารุดหรือเสียหายและใหดําเนินการซอมใหใชงานได    
 รวมถึงตนไมหรือหญาบริเวณถนนสายหลักและสายรอง ไมใหกีดขวางการจราจร ประสานงานกับองคกรปกครอง
 สวนทองถ่ินในการดําเนินการ 
 
                  ๒. การต้ังดานชุมชน... 
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     ๒. การต้ังดานชุมชน จังหวัดตองใหความรูกับเจาหนาที่ การตรวจคน การจับกุม โดยชอบ
 ดวยกฎหมาย เพื่อปองกันปญหาการรองเรียน  

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 

         3.8 การเตรียมความพรอมของหนวยงานท่ีเก่ียวของในการเตรียมการปองกันและลดอุบัติเหตุ
 ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕6๑ 

   - ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงราย  
นายจรัญ ผูแทน : การเตรียมความพรอมในสวนของดานชุมชน จะเนนยํ้าดานชุมชนทุกแหงใหเขมงวดกวดขัน 
ท่ีทําการปกครองจังหวัดฯ  ผูปฏิบัติงาน ณ ดานชุมชน ตองไมด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง      

สวมหมวกนิรภัย และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกคน และเนนยํ้าใหตรวจจับผูขับข่ีที่ด่ืมสุรา โดยใหยึดกุญแจรถ     
เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 

   - ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย  
พ.ต.ท.กษิด์ิเดช ผูแทน : ชวง เ ตรี ยมความพรอม ได เ นน ยํ้า ให กํ าลั งพลออกตรวจป ฏิบั ติก ารสม่ํ า เสมอ                     
ตร.ภ.จ.ชร   มีการจัดอบรมอาสาสมัครตํารวจบาน อปพร. และเนนยํ้าใหเจาหนาที่ทุกนายปฏิบัติตนเปนแบบอยาง    
 ในการรักษาวินัยจราจร ดานอุปกรณ ไดเตรียมความพรอมจุดตรวจตางๆ เชน แผงกั้น และปาย ดานพื้นที่        
 มีการสํารวจเสนทาง เมื่อพบจุดเสี่ยงก็จะมีการแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหดําเนินการแกไข        
 รวมทั้งสํารวจเสนทางสํารอง เพื่อหาทางเลี่ยงกรณีมีผูใชถนนจํานวนมาก   

ชวงเขมขน 11-17 เมษายน 2561 มีการวางแผนใชกําลังพล ประมาณ 2,000 นาย        
ในการดูแลรักษาความปลอดภัยใหประชาชน อํานวยความสะดวกดานจราจร บังคับใชกฎหมายอยางเขมขน โดย
มีจุดตรวจทั้งสิ้น 86 จุด จุดตรวจจุดสกัด 51 จุด ใชกําลังพลทั้งสิ้น 458 นาย จุดบริการ 94 จุด ใชกําลังพล 
839 นาย ชุดเคลื่อนที่เร็ว ออกตรวจพื้นที่เลนนํ้าสงกรานต 25 ชุด ใชกําลังพล 125 นาย มีเครื่องตรวจวัด
ระดับแอลกอฮอล 119 เครื่อง มีการตรวจความพรอมของเครื่องและจะนํามาใชชวงเทศกาลสงกรานต 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 

   - มณฑลทหารบกท่ี ๓๗  
พ.อ.สุวิทย ผูแทน : ในสวนของ มทบ.37 จะทําหนาที่อยู 2 สวน คือจุดตรวจ ดานตรวจ และจุดบริการ จุดพัก
มทบ.37   รถของประชาชน โดยจะบังคับใชกฎหมายเพื่อปอมปรามผูฝาฝนและกระทําความผิด โดยจะทํา
 หนาที่ในการสนับสนุน และประสานการปฏิบัติรวมกับหนวยงานตางๆในพื้นที่ 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 

   - บ.กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด  
น.ส.คณัญญา ผูแทน : ชวงเทศกาลสงกรานต 2561 บ.กลางฯ จะมีเจาหนาที่อยูประจําสาขา และรวมอยูเวรกับ 
บ.กลางฯ  ปภ. โดยจะรวบรวมขอมูลในสวนที่เกี่ยวของ เพื่อการจายคาสินไหมทดแทนใหกับผูประสบอุบัติเหตุ หรือทายาท 

กรณีตรวจสอบแลวพบวาผูประสบเหตุไดจัดทํา พรบ. โดยสามารถดําเนินการจายคาสินไหมไดภายใน 24 
ช่ัวโมง อีกทั้งในกรณีที่ผูประสบเหตุไดจัดทําประกันภัยกับบริษัทอื่นๆ ที่มอบให บ.กลางฯ จายแทน ทั้งน้ี ไดมี
การประชาสัมพันธใหประชาชนนํารถเกา รถทางการเกษตร มาจัดทํา พรบ. โดย บ.กลางฯ จะมีการ               
ลงพื้นที่ในการใหบริการ จัดทํา พรบ.รถทุกชนิด ทุกอําเภอในจังหวัดเชียงราย ทั้งกอนเทศกาล และหลัง
เทศกาล โดยสามารถติดตอไดทางเบอรโทรศัพท 1791 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ  

              - แขวงทางหลวง... 
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   - แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี ๑ 

นายสุศักด์ิ ผูแทน : การเตรียมความพรอมในชวงเทศกาลสงกรานต 2561 ไดมีการติดต้ังปายงวงไมขับ       
แขวงทางหลวง ชร.๑  งวงจอดพักและทําขอความบนพื้นผิวจราจร 3 เสนทาง ไดแก ชวงหนาอําเภอแมสรวย กอนถึง
 วัดรองขุน และทางไปอําเภอแมสาย ชวงบานจอง รวมทั้งติดต้ังปาย Your Speed เพื่อใหผูขับข่ีชะลอ
 ความเร็ว จํานวน 6 แหง โดยกําหนดความเร็วไวที่ 90 และ 60 กม. ตอช่ัวโมง สวนจุดบริการชวงเทศกาล
 สงกรานต มี 4 จุด   ที่อําเภอแมสรวย บอนํ้าพุรอนทรายขาว สี่แยกแมกรณ และตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 

     - แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 2  
นายทวีศักด์ิ ผอ. : มีการกําหนดใหคืนพื้นผิวจราจร ต้ังแตวันที่ 11 – 18 เมษายน 2561 เพิ่มปายเตือน      
แขวงทางหลวง ชร.๒  จุดเสี่ยง และติดต้ังปายตรวจจับความเร็ว ติดต้ังอุปกรณเสริมชวงงานกอสราง พรอมทั้ง      
 ซอมไฟฟาแสงสวางใหพรอมใชงาน และตัดหญาขางทางใหโลงเพื่อเพิ่มระยะมองเห็นบริเวณทางโคง        
 และจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อออกตรวจในสายทางที่รับผิดชอบ 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 

          - แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย  
นายอุดม ผูแทน : การแกไขจุดเสี่ยง มีการดําเนินการกอนชวงเทศกาลสงกรานต 2561 มีอยู 28 แหง    
แขวงทางหลวงชนบท ชร.  รวม 3 กิจกรรม ไดแกการติดต้ังไฟฟาแสงสวาง จํานวน 15 แหง บริเวณ เขตชุมชน    
 ทางโคง ทางแยกรวม และติดต้ังราวกั้น จํานวน 8 แหง บริเวณทางโคง สวนความปลอดภัยดานโรงเรียน     
 ไดทาสี ตีเสน ติดปายลดความเร็ว จํานวน 5 แหง และมีการเรงปะซอมหลุมบอ กับตัดหญา   บริเวณขางทาง 
 สวนการ คืนพื้นผิวจราจรจะกําหนดต้ังแตวันที่ 9 - 18 เมษายน 2561 เพื่อใหประชาชนสัญจรไดสะดวก 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 

   - สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงราย 
นายสตวัน :  จากการจัดต้ังดานตรวจ สัปดาหละ 2 ครั้ง ต้ังจุดวัดความเร็วรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขนสงจังหวัดเชียงราย  เปนประจํา ในชวงการเตรียมการกอนชวงเทศกาล ไดออกตรวจความพรอมสถาน
 ประกอบการรถ เพื่อตรวจสภาพรถ และผูขับข่ี รวมทั้งสถานีขนสงทั้ง 2 แหง ไดมีการตรวจสภาพรถและ
 พนักงานขับรถ มีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล และเพิ่มรถเสริมชวงกอนถึงเทศกาลเพื่ออํานวยความสะดวก          
 ใหประชาชน สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงรายไดจัดต้ังศูนยควบคุมความเร็วรถ ขับเกินช่ัวโมงทํางาน        
 โดยหากมีการฝาฝนจะประสานเจาหนาที่ทั้งในและนอกจังหวัด สกัดและตักเตือน รวมทั้งบังคับใชกฎหมาย   

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 

   - สํานักงาน คปภ.จังหวัดเชียงราย 
นางพัชรา  ผูแทน : สํานักงาน คปภ.จังหวัดเชียงราย ไดจัดทําโครงการรณรงคความปลอดภัยทางถนน         
คปภ.จังหวัดเชียงราย  ชวงเทศกาลสงกรานต 2561 โดยสํานักงาน คปภ.และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ใชช่ือวา
 สงกรานตป น้ี เ ดินทางสุขใจ ด วยการประกันภัย เพื่ อประชาสัมพันธกระตุนจิตสํ านึกใหผู ขับ ข่ี                    
 ทั้งรถจักรยานยนตและรถยนต โดยใชระบบประกันภัยในการบริหารความเสี่ยง   

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 

 
 
                - อาชีวศึกษา... 
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                      - อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 
นายกริช ผูแทน : จากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในฐานะเปนหนวยงานที่กํากับและบูรณาการ 
สธจ.เชียงราย  การทํางานรวมกับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย โดยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ไดจัดต้ัง          
 ศูนยอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต 2561 มีจุดบริการ 5 แหง รวมกับสํานักงานขนสง บริเวณหนา       
 วัดรองขุน หาแยกพอขุน ตรงขาม นพค.35 หนาวิทยาลัยการอาชีพเทิง และปมนํ้ามัน ปตท.ตําบล
 แมขะจาน 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 

   - พลังงานจังหวัด 
นางสายธาร ผูแทน :   การเตรียมความพรอมชวงเทศกาลสงกรานต 2561 มีการเตรียมนํ้ามันเช้ือเพลิง          
พลังงานจังหวัด  เพื่อสํารองใหกับประชาชนที่เดินทางในชวงเทศกาล และกําชับสถานีบริการนํ้ามัน-แกส ในทองถ่ิน
 จัดบริเวณที่จอดรถใหเพียงพอ รักษาความสะอาดของหองนํ้า และกําชับไมให ด่ืมหรือขายเครื่องด่ืม
 แอลกอฮอลบริเวณสถานีบริการ ทั้งน้ีไดมีการซอมระงับอัคคีภัยในบริเวณสถานีบริการนํ้ามันและแกส      
 โดยจังหวัดเชียงรายมีสถานีบริการนํ้ามัน 219 แหง แกส 24 แหง รถขนสงนํ้ามัน 96 คัน ไดมีการกําชับให
 พนักงานขับรถตองระมัดระวังและไมด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ือง พิจารณา 
      ๔.1 การกําหนด จุดตรวจรวมเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีอําเภอเฝาระวัง ชวงเทศกาลสงกรานต       
 พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดเชียงราย ตามท่ีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดวิเคราะหขอมูลสถิติการเกิด
 อุบัติเหตุทางถนนยอนหลัง ๓ ป โดยไดแบงเปนรายอําเภอ เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในพ้ืนท่ี
 จังหวัดเชียงราย 

นายเอกกฤต  :  สวนกลาง ไดพิจารณางบประมาณเพิ่มเติมใหกับอําเภอเฝาระวังตามการแบงกลุม
เลขานุการฯ  โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยอุบัติเหตุยอนหลัง 3 ป ในกลุมเอ 6,500 และกลุมบี 5,500 โดยให            
 7 อําเภอ ที่อยูในทั้งสองกลุมน้ีที่ไดงบประมาณเพิ่มเติม พิจารณาหามาตรการเพิ่มเติม เพื่อใหลดจํานวนครั้ง
 ของการเกิดอุบัติเหตุ โดยรายละเอียดของอําเภอเฝาระวัง มีดังตอไปน้ี 
          - อําเภอเฝาระวังตามการแบงกลุมการเฝาระวังอุบัติเหตุทางถนนของอําเภอโดยพิจารณา
 จากคาเฉลี่ยอุบัติเหตุยอนหลัง 3 ป ดังน้ี 
          แบงระดับการเกิดอุบัติเหตุ 4 กลุม โดยใชคาเฉลี่ยตามขอ 1 เปนคากลาง 
   (1) ไมมีการอุบัติเหตุ หมายถึง คาเฉลี่ยอุบัติเหตุยอนหลัง 3 ปเปน 0 
   (2) การเกิดอุบัติเหตุระดับนอย หมายถึง คาเฉลี่ยอุบัติเหตุยอนหลัง 3 ประหวาง 1 - 3 
   (3) การเกิดอุบัติเหตุระดับปานกลาง หมายถึง คาเฉลี่ยอุบัติเหตุยอนหลัง 3 ประหวาง 4 - 6 
   (4) การเกิดอุบัติเหตุระดับสูง หมายถึง คาเฉลี่ยอุบัติเหตุยอนหลัง 3 ปต้ังแต 7 ข้ึนไป 
 

   1.           (สีแดง) กลุม A คือ อําเภอที่มีการเกิดอุบัติเหตุยอนหลัง 3 ป ระดับสูงทั้ง
 เทศกาลปใหมและสงกรานต ไดแก  
    (1) อําเภอเทิง      
      (2) อําเภอเมืองเชียงราย      
     (3) อําเภอแมจัน  
 
 
           2.          (สีสม)... 
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   2.           (สีสม) กลุม B คือ อําเภอที่มีการเกิดอุบัติเหตุยอนหลัง 3 ป ระดับสูงเทศกาลใด
 เทศกาล หน่ึง ไดแก  
    (1) อําเภอแมสรวย        (3) อําเภอแมสาย 
    (2) อําเภอเวียงปาเปา (4) อําเภอเชียงของ       
    3.           (สีเหลือง) กลุม C คือ อําเภอที่มีการเกิดอุบัติเหตุยอนหลัง 3 ป ระดับนอยถึงปานกลาง 
    (1) อําเภอดอยหลวง  (7) อําเภอพญาเม็งราย   
    (2) อําเภอปาแดด  (8) อําเภอเวียงชัย 
    (3) อําเภอแมลาว  (9) อําเภอเวียงเชียงรุง 
    (4) อําเภอขุนตาล    (10) อําเภอพาน    
      (5) อําเภอเวียงแกน  (11) อําเภอเชียงแสน   
    (6) อําเภอแมฟาหลวง 
   4.           (สีเขียว) กลุม D คือ อําเภอที่ไมมีการเกิดอุบัติเหตุซึ่งสงผลใหมีผูเสียชีวิต 
 ผูบาดเจ็บนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Admit) ทั้งชวงเทศกาลปใหมและสงกรานตยอนหลัง 3 ป 

    ( ไมมี )  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ตามที่ฝายเลขานุการฯเสนอ 

       ๔.2 การกําหนดเปาหมายและการดําเนินงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล    
 สงกรานต พ.ศ. ๒๕๖๑ ของจังหวัดเชียงราย  

นายเอกกฤต  :  สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จํานวนผูเสียชีวิต และจํานวนผูบาดเจ็บ (admit) ลดลง  เ มื่ อ เ ที ย บ
เลขานุการฯ  กับคาเฉลี่ยชวงเทศกาลสงกรานต 3 ปยอนหลัง    

มติท่ีประชุม      ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จํานวนผูเสียชีวิตและ
 ผูบาดเจ็บ (Admit) ใหลดลงรอยละ 5 เมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยชวงเทศกาลสงกรานต 3 ปยอนหลัง 

      ๔.3 ศูนยประสานงานเครือขายองคกรงดเหลา ภาคเหนือตอนบน ขอความรวมมือจัดทํา
 ประกาศหรือขอบันทึกระหวางหนวยงาน ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสงกรานตปลอดภัยและ
 พ้ืนท่ีเลนนํ้าปลอดเหลา พ.ศ. 2561 ภายใหหัวขอ“สนุก ปลอดภัย ไรแอลกอฮอล” ดังน้ี 

นายเอกกฤต  :  1. ประกาศเขตพื้นที่เลนนํ้าปลอดภัย (Zoning) 1 อําเภอ 1 พื้นที่เลนนํ้าจังหวัด 
เลขานุการฯ    2. รวมกันควบคุมธุรกิจแอลกอฮอล ไมใหใชชองวางทางกฎหมายเขามาสงเสริมการตลาด 
 การด่ืม การขาย โฆษณาในพื้นที่เลนนํ้า    
   3. รวมกันกําหนดมาตรการการบังคับใชกฎหมาย เพื่อใหเกิดพื้นที่เลนนํ้าปลอดภัยอยาง
 แทจริง โดยมีการประชาสัมพันธ ใหประชาชนและนักทองเที่ยว 

4. ขอความรวมมือไปยังรานคา ผูประกอบการ ภาครัฐ ภาคเอกชน หางสรรพสินคา     
ธุรกิจการทองเที่ยว ใหปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ.2551  

   5. รวมกันดูแลไมใหมีการแสดงโชวลามกอนาจารหรือพฤติกรรมไมเหมาะสมในพื้นที่เลนนํ้า 

นายวีระชัย ผูแทน : สํานักงานสรรพสามิต มีการจัดชุดสายตรวจ ออกตรวจบริเวณพื้นที่ เลนนํ้าสงกรานต
สรรพสามิตฯ   ของทองถ่ิน มีการตักเตือนและหามขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลโดยเด็ดขาด และจะบังคับใชกฎหมาย  

หากฝาฝน สวนรานคาที่มีใบอนุญาต ไดแจงใหจําหนายตามเวลาที่กําหนด และหามจําหนายใหกับเด็กอายุตํ่า
กวา 20 ป 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 

                ๔.4 การจัดกิจกรรม... 
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  ๔.4 การจัดกิจกรรม/พิธีเปดศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล 
สงกรานต พ.ศ. ๒๕๖๑ ของจังหวัดเชียงราย 

นายเอกกฤต  :  เน่ืองดวยในหวงเทศกาลของทุกปศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน (สวนกลาง) 
เลขานุการฯ  กําหนดใหมีพิธีเปดศูนยอํานวยการปองกนัและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลเปนประจําทุกป ซึ่งทาง
 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย อยากใหคณะกรรมการฯ รวมกันพิจารณาหาแนว
 ทางการจัดพิธีเปดศูนยฯ ดังกลาวหรือไม หรือมีขอเสนอแนะอยางไร      

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ การจัดกิจกรรมพิธีเปดศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุ    
 ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ บริเวณดานหนาศาลากลาง
จังหวัดเชียงราย มีการจัดนิทรรศการ จัดขบวนรณรงค รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง อ่ืนๆ (ถามี) 

นายครรชิต :  สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ในฐานะเลขานุการศูนยอํานวยการ     
ผูชวยเลขานุการฯ ความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ขอประชาสัมพันธ เนนยํ้าเรื่องประกาศจังหวัดเชียงราย มาตรการ     
 สวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต ในเขตศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยฝากหนวยงานราชการชวยแจง
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ในศาลากลางจังหวัดเชียงรายและหนวยงานภายนอกที่เขามาติดตอราชการ ใหปฏิบัติตาม
มาตรการดังกลาว 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ  

เลิกประชุม เวลา ๑5.3๐ น. 

 
 
 
 

(ลงช่ือ)      สุรพงษ  มาลาวิลาศ     ผูบันทึกรายงานการประชุม   
        (นายสุรพงษ  มาลาวิลาศ)     
        นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
  สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดเชียงราย 
 
 

(ลงช่ือ)       ครรชิต   ชมภูแดง       ผูตรวจรายงานการประชุม    
           ( นายครรชิต   ชมภูแดง ) 

       หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและการจัดการ 
  สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดเชียงราย 

 
 


