
การด าเนินงานศูนย์อ านวยการความปลอดภยัความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย 
ประจ าเดือนสิงหาคม 2561 

สถิติอุบัติเหตทุางถนนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เดือนกรกฎาคม 2561 
 - จ านวนครั้ง    43 ครั้ง 
 - จ านวนผู้เสียชวีิต  29 ราย 
 - จ านวนผู้บาดเจ็บ(Admit) 207 ราย 

สถิติอุบัติเหตทุางถนน เดอืนกรกฎาคม เปรียบเทียบ3 ปีย้อนหลงั ของจังหวดัเชียงราย 
ปีงบประมาณ จ านวนครั้ง บาดเจ็บ (Admit) เสียชีวิต 

2558 155 (5 ครั้ง : วัน) 147 (5 คน : วัน) 16 (1 คน : 2 วัน) 
2559 146 (5 ครั้ง : วัน) 129 (4 คน : วัน) 27 (1 คน : วัน) 
2560 293 (9 ครั้ง : วัน) 210 (7 คน : วัน) 32 (1 คน : วัน) 

ค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง 198  ครั้ง 162 คน 25 คน 
สถิติเดือน 
ก.ค.61 

43 ครั้ง 
(1 ครั้ง : วัน) 

207 คน 
(7 คน : วัน) 

29 คน 
(1 คน : วัน) 

เพิ่ม/ลด - 155 ครั้ง + 45 คน + 4 คน 

สถิติอุบัติเหตทุางถนนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต ่ต.ค.60 – ก.ค.61) 
 - จ านวนครั้ง    1,374 ครั้ง 
 - จ านวนผู้เสียชวีิต    389 ราย 
 - จ านวนผู้บาดเจ็บ(Admit) 2,299 ราย 

สถิติอุบัติเหตทุางถนนเปรยีบเทียบปีงบประมาณ 2560 และ ปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่ ต.ค. – ก.ค.) 
ปีงบประมาณ จ านวนครั้ง บาดเจ็บ (Admit) เสียชีวิต 

2560 
(ต.ค.59 – ก.ค.60) 

2,754  ครั้ง 1,808 คน 354 คน 

2561 
(ต.ค.60 – ก.ค.61) 

1,374 ครั้ง 2,299 คน 389 คน 

เพิ่ม/ลด - 1,380 ครั้ง + 491 คน + 35 คน 
 
หมายเหตุ : ที่มาของข้อมูล รพ.ชร /สนง.สสจ.ชร /ตร.ภ.จว.ชร/ บ.กลางฯ สาขาชร 
      ผู้รวบรวมข้อมูล สนง.ปภ.จ.ชร 
 

 
 

 

 

สรุปผลการ… 



สรุปผลการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน 
ภายใต้แผนงานสร้างจิตส านึกและวัฒนธรรมความปลอดภัย 

 

 สืบเนื่องจากการประกาศวาระจังหวัดเชียงราย เรื่อง ด้านความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 
จังหวัดเชียงรายให้ทุกหน่วยงาน ที่ว่าการอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา ด าเนินการกิจกรรม 
"มาตรการองค์กร ด้านความปลอดภัยทางถนน" ตามแนวทางและขั้นตอนที่ก าหนด พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการ 
ให้จังหวัดทราบ เป็นประจ าทุกเดือน โดยตั้งแต่เดือนต.ค.2559–พ.ค.2561 มีหน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานแล้ว  
จ านวน 302 แห่ง จากจ านวนทั้งสิ้น 971 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.10 ซึ่งยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ยังไม่ได้รายงานผลให้จังหวัด
ทราบ รายละเอียดตามตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนตั้งแต่ต.ค.2559–พ.ค.2561 

ที ่
การด าเนินกิจกรรม "มาตรการองค์กร ด้านความปลอดภัยทางถนน" อยู่ในขั้นตอน ด าเนิน

มาตรการ
(แห่ง) 

หมายเหตุ 
ชื่อหน่วยงาน ขั้นตอน

ที่ 1 
ขั้นตอน

ที่ 2 
ขั้นตอน

ที่ 3 
ขั้นตอน

ที่ 4 
ขั้นตอน

ที่ 5 
ขั้นตอน

ที่ 6 

1 ส่วนราชการ (157 แห่ง) 31 28 23 20 16 5 31   
2 ที่ว่าการอ าเภอ (18 อ าเภอ) 18 13 12 10 10 7 18   
3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(143 แห่ง) 87 63 68 44 46 7 92   
4 สถานศึกษา (653 แห่ง) 161 161 161 160 160 2 161   

  
ผลรวมการด าเนินงานอยู่

ในขั้นตอน 297 265 264 234 232 21 302   
                                                                                                         ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนมีขั้นตอนในการด าเนินงาน 6 ข้ันตอน  
ขั้นตอนที่ 1  จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์ เชิญชวนข้าราชการ ส่วนราชการในหน่วยงาน และประชาชน 
  ที่มาติดต่อราชการ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร  
ขั้นตอนที่ 2  ออกกฎระเบียบ การปฏิบัติตามกฎหมายจราจรในหน่วยงาน พร้อมก าหนดบทลงโทษ  
ขั้นตอนที่ 3  จัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ต่อกันในหน่วยงาน  
ขั้นตอนที่ 4  ด าเนินการตามกรอบของบันทึกข้อตกลง (MOU) 
ขั้นตอนที่ 5  สร้างสภาพแวดล้อมในหน่วยงานให้เอื้อต่อการเคารพกฎจราจร  
ขั้นตอนที่ 6  ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน (ขั้นตอนนี้ จังหวัดจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผล ) 

 

 จากการด าเนินงานตามตารางที่ 1 จังหวัดเชียงราย จึงมีข้อสั่งการในที่ประชุมกรมการจังหวัดเชียงรายและ 
หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2561 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561  
ให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่ว่าการอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา ด าเนินมาตรการองค์กร  
ด้านความปลอดภัยทางถนนทุกแห่ง โดยให้ก าชับข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัด ถือปฏิบัติตามกฎหมายจราจรและ
มาตรการองค์กรฯอย่างเคร่งครัด รวมทั้งก าหนดแนวปฏิบัติและบทลงโทษที่ชัดเจน ในกรณีที่บุคลากรในสังกัดกระท าผิด  
โดยให้เน้นเรื่องการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่ หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง เพ่ือให้เป็น
แบบอย่างแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งจังหวัดเชียงราย ได้แจ้งให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่ว่าการอ าเภอ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา รายงานผลการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรฯ ให้ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงราย เป็นประจ าทุกวันที่ 15ของเดือน โดยเริ่มรายงานครั้งแรกในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 รายละเอียดตาม 
ตารางที่ 2  

ตารางท่ี 2... 



 

ตารางท่ี 2 ผลการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน ตั้งแต่ มิ.ย. – ส.ค. 2561 

                                                                                          ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 

หมายเหตุ : ตรวจสอบรายชื่อส่วนส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่ว่าการอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สถาบันการศึกษา ที่ได้รายงานผลการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรฯแล้ว ได้ทาง https://dpmcr.wordpress.com 

ที ่ การด าเนินกิจกรรม "มาตรการองค์กร ด้านความปลอดภัยทางถนน" อยู่ในขั้นตอน ด าเนิน
มาตรการ

(แห่ง) 
หมายเหตุ ชื่อหน่วยงาน ขั้นตอน  

ที่ 1 
ขั้นตอน   

ที่ 2 
ขั้นตอน

ที่ 3 
ขั้นตอน

ที่ 4 
ขั้นตอน

ที่ 5 
ขั้นตอน

ที่ 6 

1 ส่วนราชการ (157 แห่ง) 44 35 33 31 24 2 44   
2 ที่ว่าการอ าเภอ (18 อ าเภอ) 4 4 2 1 1 1 4   
3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(143 แห่ง) 
 62  43  29  30  25  4  65   

4 สถานศึกษา (653 แห่ง) 133 11 6 6 16 0 133   
  ผลรวมการด าเนินงานอยู่ใน

ขั้นตอน 
 243  93  70  68  66  7  246   


