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แผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงราย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดเชียงราย  

ภายใตสถานการณการเฝาระวังปองกันการแพรระบาดจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)จังหวัดเชียงราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย 
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตําบลริมกก อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐ 
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แผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดเชียงราย 
ภายใตสถานการณการเฝาระวังปองกันการแพรระบาดจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

โดยศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย (ศปถ.จ.ชร) 
************************ 

๑. สถานการณโดยท่ัวไป  
ตามขอมูลของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. ๒๕๖๓ พบวา ภาพรวมการ

ดําเนินงานชวงการควบคุมเขมขน ๗ วัน ของจังหวัดเชียงราย มีอุบัติเหตุเกิดข้ึน ๘๔ ครั้ง ผูบาดเจ็บ ๘๓ คน ผูเสียชีวิต 
๑๔ ราย โดยผูประสบอุบัติเหตุสวนใหญเปนผูขับข่ี รอยละ ๗๘.๓๕ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ขับรถเร็วเกิน
กวากําหนด รอยละ ๕๒.๖๓ เมาสุรา รอยละ ๒๖.๓๒ รถจักรยานยนตสวนบุคคลเปนยานพาหนะท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุ
สูงสุดรอยละ ๘๓.๑๒ ถนนกรมทางหลวง เปนถนนท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด รอยละ ๔๘.๘๑ และผูประสบอุบัติเหตุสูงสุด
อยูในชวงอายุ ๕๐ ปข้ึนไป รอยละ ๓๑.๑๑ โดยเปนผูเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ รอยละ ๕๐ และผูเสียชีวิตเปนเด็กอายุไม
เกิน ๒๐ ป รอยละ ๒๘.๕๗ ซ่ึงสรางความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนชาวเชียงรายอยางตอเนื่อง 

ซ่ึงในคราวประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓  เม่ือวันท่ี  
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ ไดเห็นชอบแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ จังหวัด อําเภอ และกรุงเทพมหานคร ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีมติในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี  
๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เห็นชอบแนวทางการดําเนินการตามแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
จากสถานการณดังกลาว สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ในฐานะเลขานุการ 
ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล 
ปใหม พ.ศ.๒๕๖๔ จังหวัดเชียงราย ภายใตสถานการณการเฝาระวังปองกันการแพรระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019(COVID – 19) ข้ึน โดยมุงเนนการบริหารจัดการในลักษณะยึดพ้ืนท่ีเปนตัวต้ัง (Area Approach)  
บูรณาการรวมกับทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยทหารในพ้ืนท่ี และภาคประชาสังคม ในการดําเนินงาน
อยางเขมแข็งและตอเนื่อง ตลอดจนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชนหมูบาน อาสาสมัครตาง ๆ และประชาชน 
เขามามีสวนรวมและเปนเจาภาพในการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ี เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน ท้ังจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดลอม ใหเหลือนอยท่ีสุด รวมท้ังเพ่ือเฝาระวังปองกัน 
การแพรระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)ในพ้ืนท่ีดวย 
๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพ่ือกําหนดเปาหมาย มาตรการ แนวทางการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ในการบูรณาการ 
การดําเนินงานดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงท่ีเปนสาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน และปองกันการเกิดอุบัติภัยอ่ืน ๆ ในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ.๒๕๖๔ 

๒.๒ เพ่ือใหหนวยงานภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ นําแผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ชวงเทศกาลปใหม พ.ศ.๒๕๖๔ จังหวัดเชียงราย ภายใตสถานการณการเฝาระวังปองกันการแพรระบาดจาก 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ไปเปนแนวทางการบูรณาการการดําเนินงานอยางเปนระบบและมีเอกภาพ  
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๓. ระยะเวลาดําเนินการ   
๓.๑ ชวงการรณรงคและประชาสัมพันธ ระหวางวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
๓.๒ ชวงการดําเนินงาน แบงออกเปน ๓ ชวง ดังนี้ 

 ๑) ชวงกอนการรณรงคเขมขน ระหวางวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
     (มีการจัดเก็บและรายงานผลเฉพาะขอมูลอุบัติเหตุผานระบบ e-Report ชวงเวลาราชการทุกวัน) 
  ๒) ชวงควบคุมเขมขน ระหวางวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๔ มกราคม ๒๕๖๔ 
     (มีการจัดเก็บและรายงานผลการดําเนินงานและขอมูลอุบัติเหตุผานระบบ e-Report ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) 
  ๓) ชวงหลังการรณรงคเขมขน ระหวางวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๔ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ 
     (มีการจัดเก็บและรายงานผลเฉพาะขอมูลอุบัติเหตุผานระบบ e-Report ชวงเวลาราชการทุกวัน) 

๔. หัวขอหลักในการรณรงค  ใชชื่อวา “ชีวิตวิถีใหม ขับข่ีอยางปลอดภัย ไรอุบัติเหตุ” เพ่ือสรางความตระหนัก รับรู 
และกระตุนเตือนจิตสํานึกใหกับประชาชนผูใชรถใชถนนในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ.๒๕๖๔ 

๕. เปาหมายการดําเนินการ 
 เพ่ือปองกันและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย  
และนักทองเท่ียว ใหเกิดความสุขใจ ภายใตการดําเนินชีวิตวิถีใหม หางไกลอุบัติเหตุและการปองกันการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตลอดชวงเทศกาลปใหม พ.ศ.๒๕๖๔        

๖. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน  
 ๖.๑ จํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จํานวนผูเสียชีวิต และจํานวนผูบาดเจ็บ (admit) ลดลงใหเหลือนอยท่ีสุด           
เม่ือเทียบกับสถิติในชวงเทศกาลปใหมเฉลี่ย ๓ ปยอนหลัง (จํานวนครั้งไมเกิน ๙๕ ครั้ง ผูเสียชีวิตไมเกิน  11 คน และ
ผูบาดเจ็บไมเกิน 94 คน) 
 ๖.๒ จํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีอําเภอเสี่ยงสีแดง(อําเภอเมืองเชียงราย) ลดลงไมนอยกวา ๕ 
เปอรเซ็นต เม่ือเทียบกับคาเฉลี่ยชวงเทศกาลปใหมยอนหลัง ๓ ป (จํานวนครั้งไมเกิน 2๑ ครั้ง)  
 ๖.๓ ตองไมเกิดอุบัติเหตุใหญในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย 
 ๖.๔ จํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จํานวนผูเสียชีวิต และจํานวนผูบาดเจ็บ (admit) ท่ีเกิดบนถนน  
ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม ลดลงไมนอยกวา ๕ เปอรเซ็นต เม่ือเทียบกับคาเฉลี่ยชวงเทศกาลปใหม
ยอนหลัง ๓ ป (จํานวนครั้งท่ีเกิดอุบัติเหตุในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม ไมเกิน ๔๒ ครั้ง)  
 ๖.๕ จํานวนผูเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ ลดลงเม่ือเทียบกับสถิติในชวงเทศกาลปใหมเฉลี่ย ๓ ปยอนหลัง 
(ผูเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุไมเกิน 5 คน)  
 ๖.๖ จํานวนการบังคับคดีในพฤติกรรมเสี่ยงหลัก ไดแก ขับรถเร็วเกินกวากฎหมายกําหนด ด่ืมแลวขับ  
และการสวมหมวกนิรภัย ลดลงเม่ือเทียบกับสถิติในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๖.๗  ตองไมมีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากรถโดยสารสาธารณะ 

๗. คําจํากัดความ 
 7.1 จุดตรวจหลัก หมายถึง  จุดตรวจหลัก จุดตรวจลอย ชุดเคลื่อนท่ีของตํารวจ และชุดเคลื่อนท่ีเร็ว  
ท่ีมีเจาหนาท่ีตํารวจท่ีไดรับแตงตั้งใหเปนเจาพนักงานจราจร โดยสามารถเรียกตรวจ และออกใบสั่งเพ่ือเปรียบเทียบปรับ 
หรือดําเนินคดีตาม พ.ร.บ. จราจรได 
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7.2 อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล หมายถึง อุบัติเหตุในการจราจรทางถนนในชวงควบคุมเขมขน  
ตั้งแตเวลา 00.01 - 24.00 น. ทุกวัน เฉพาะกรณีท่ีมีผู เสียชีวิต และหรือผูบาดเจ็บท่ีนอนพักรักษาตัว 
ในโรงพยาบาล (admit)  และเปนอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการใชยานพาหนะเพ่ือการจราจรหรือขนสง  ไดแก รถยนตนั่ง 
สวนบุคคล รถแท็กซ่ี  รถจักรยานยนต  รถสามลอเครื่อง  รถกระบะ  รถตู รถโดยสารประจําทางและไมประจําทาง  
รถบรรทุกทุกประเภท  รถจักรยานสองลอ  รถจักรยานสามลอ รถเพ่ือการเกษตร รถท่ีใชเครื่องยนตการเกษตร 
มาดัดแปลง  รถสกายแลบ รวมท้ังอุบัติเหตุท่ีเกิดจากรถไฟชนกับรถยนต 

 7.3 ผูเสียชีวิต  หมายถึง 
              7.3.1 ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ณ จุดเกิดเหตุ และผูเสียชีวิตท่ีโรงพยาบาลตั้งแตเวลา  00.01 -   
24.00 น. ทุกวัน (ระหวางวันท่ี 29 ธันวาคม ๒๕๖3 – 4 มกราคม 2564) ในชวงควบคุมเขมขน และตองเปน
อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในเขตจังหวัดเทานั้น ยกเวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ท่ีเกิดข้ึนบนทางหลวงพิเศษของการทาง
พิเศษแหงประเทศไทย ใหนับเปนผู เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในความรับผิดชอบของกองกํากับการ 8  
กองบังคับการตํารวจทางหลวง 
 7.3.2 กรณีผูบาดเจ็บในชวงควบคุมเขมขนแลวตอมาเสียชีวิตภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเกิดเหตุ  
ใหนับเปนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในชวงควบคุมเขมขนของเทศกาลดวย   
 7.4 ผูบาดเจ็บ ในชวงเทศกาล หมายถึง 
 ผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน เฉพาะในชวงท่ีมีการควบคุมเขมขน และเปนผูบาดเจ็บท่ีนอนพัก
รักษาตัว (admit) ตามคําวินิจฉัยของแพทยอนุญาตใหผูปวยนอนพักรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล ยกเวนผูบาดเจ็บ 
จากอุบัติเหตุทางถนนท่ีเกิดข้ึนบนทางดวนพิเศษแหงประเทศไทย ใหนับเปนผูบาดเจ็บจากอุบัติ เหตุทางถนน 
ในความรับผิดชอบของกองกํากับการ 8 กองบังคับการตํารวจทางหลวง 
 

7.5 กรณีชาวตางชาติหรือชาวตางดาว ในชวงเทศกาล 
             1. กรณีชาวตางชาติท่ีเขาเมืองหรือมีถ่ินฐานในประเทศไทยโดยถูกตองตามกฎหมายประสบอุบัติเหตุ 
ทางถนนในชวงควบคุมเขมขน และเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ (admit) ใหนับเปนผูประสบอุบัติเหตุทางถนนดวย 
 2. กรณีแรงงานตางดาวท่ีไดจดทะเบียนกับกระทรวงแรงงานถูกตองตามกฎหมายประสบอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงควบคุมเขมขนและเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ admit ใหนับเปนผูประสบอุบัติเหตุ 
 3. กรณีชาวตางชาติ หรือแรงงานตางดาว ลักลอบเขาเมืองโดยไมถูกตองตามกฎหมาย ประสบอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงควบคุมเขมขนและเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ admit ใหนับเปนผูประสบอุบัติเหตุ 
 4. กรณีชาวตางชาติ หรือแรงงานตางดาว ท่ีเกิดอุบัติเหตุทางถนนบนทางหลวงพิเศษของการทางพิเศษแหง
ประเทศไทย ใหนับเปนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในความรับผิดชอบของกองกํากับการ 8 กองบังคับการตํารวจ 
ทางหลวง 
 

 7.๖ อุบัติเหตุใหญ  หมายถึง  
                7.๖.1  อุบัติเหตุทางถนนท่ีมีจํานวนผูเสียชีวิตตั้งแต 2 รายข้ึนไป  
                7.๖.2  หรือผูบาดเจ็บตั้งแต 4 คนข้ึนไป  

   7.๖.3  หรือผูบาดเจ็บ+ผูเสียชีวิต ตั้งแต 4 คน ข้ึนไป   
               7.๖.4 อุบัติเหตุท่ีเปนท่ีสนใจของประชาชน เชน บุคคลสําคัญหรือบุคคลสาธารณะเกิดบาดเจ็บ Admit 
หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน หรือรถน้ํามัน รถสารเคมี เกิดอุบัติเหตุ จนเกิดเพลิงไหม หรือสารเคมีฟุงกระจาย 
ไปสูชุมชน ใหรายงานอุบัติเหตุใหญดวย 
 

 7.๗ จุดบริการ หมายถึง จุดบริการซ่ึงหนวยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน จัดตั้งข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชนในระหวางการเดินทาง เชน จุดบริการของขนสงจังหวัด แขวงทางหลวง ทางหลวงชนบท วิทยาลัยเทคนิค 
วิทยาลัยอาชีวะ มูลนิธิตาง ๆ เปนตน รวมถึงเปนจุดพักรถ จุดพักคนเดินทางระยะไกล 
  



๔ 

 

 7.๘ ดานชุมชน หมายถึง จุดท่ีฝายปกครอง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน หรือหมูบานจัดตั้งข้ึน             
เพ่ือทําหนาท่ีเปนจุดคัดกรองปองปราม ตักเตือน สกัดก้ันบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุ 
ทางถนน ท้ังนี้ ดานชุมชนอาจตั้งถาวรในหมูบานหรือชุมชนนั้น หรือเคลื่อนยายไปตามพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
ภายในหมูบานหรือชุมชนรวมถึงมีการตรวจสอบ แนะนํา ควบคุม ยับยั้ง พฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ  
และประสานงานเจาหนาท่ีตํารวจเพ่ือบังคับใชกฎหมาย 

๘. การประเมินความเส่ียงในระดับพ้ืนท่ี 
 ศูนยอํานวยการความปลอดภยัทางถนน ไดนําหลักเกณฑการประเมินความเสี่ยงในระดับพ้ืนท่ีตามระบบการ
เตือนภัยของแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 มาประเมินความเสี่ยงพ้ืนท่ีของปญหาจาก
ระบบการรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e – Report) มาวิเคราะหโดยคํานวณจากจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ
ในชวงเทศกาลปใหม เฉลี่ย  3 ป ยอนหลัง (พ.ศ. 255๖๑ – 256๓) เพ่ือกําหนดอําเภอท่ีมีความเสี่ยงเพ่ือใหจังหวัด
และอําเภอหามาตรการแนวทางการลดปจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และดําเนินการลดปจจัยเสี่ยง ให
สอดคลองกับขอเท็จจริง และสภาพปญหา ดังนี้ 
 สีแดง  หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตรายสูงสุดโดยมีคาเฉลี่ยจํานวนครั้งอุบัติเหตุ 
   ในชวงเทศกาล มากกวาหรือเทากับ 2 ข้ึนไป 
 สีสม  หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตรายสูงโดยมีคาเฉลี่ยจํานวนครั้งอุบัติเหตุ 
   ในชวงเทศกาล ตั้งแต 1.00 - 1.99  
 สีเหลือง  หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตราย โดยมีคาเฉลี่ยจํานวนครั้งอุบัติเหตุในชวง 
   เทศกาล ตั้งแต 0.01 - 0.99  
 สีเขียว  หมายถึง สถานการณอยูในภาวะท่ีมีความเสี่ยงนอย โดยมีคาเฉลี่ยจํานวนครั้งอุบัติเหตุ 
   ในชวงเทศกาลเทากับ 0.00  
 ผลการประเมินความเส่ียงของอําเภอตามหลักเกณฑการประเมินตามหลักเกณฑดังกลาวขางตน  
จากสถิติจํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม เฉล่ีย 3 ป ยอนหลัง (พ.ศ. 256๑ – 256๓) 
ของจังหวัดเชียงรายมีดังนี ้

ลําดับ ระดับความเส่ียง 
ชวงเทศกาลปใหม 

ท้ังประเทศ จังหวัดเชียงราย 
1 อําเภอในระดับความเสี่ยง สีแดง 33 อําเภอ  1 อําเภอ  
2 อําเภอในระดับความเสี่ยง สีสม 119 อําเภอ  4 อําเภอ  
3 อําเภอในระดับความเสี่ยง สีเหลือง 687 อําเภอ  13 อําเภอ  
4 อําเภอในระดับความเสี่ยงสีเขียว 39 อําเภอ ไมมี 

รายละเอียดผลการประเมินความเสี่ยงของอําเภอของจังหวัดเชียงรายตามภาคผนวกแนบทายแผนปฏิบัติการฯ 

๗. มาตรการและแนวทางการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ศูนย อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย ได กําหนดมาตรการในการดําเนินการ 

ชวงเทศกาลปใหม พ.ศ.๒๕๖๔ ภายใตสถานการณการเฝาระวังปองกันการแพรระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID – 19) เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนใหเกิดความปลอดภัยในการใชรถใชถนน 
และสอดคลองกับสถานการณของโรคอุบัติใหมท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน จึงกําหนดมาตรการ จํานวน ๕ ดาน ดังนี้ 

 
 
 
 



๕ 

 

แนวทางการดําเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน
สนับสนุน 

๑. มาตรการดานการบริหารจัดการ 
๑.๑ จัดตั้งศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 
พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ืออํานวยการ ควบคุม กํากับ ดูแล และติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 
 (๑) จัดตั้งศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล 
ปใหม พ.ศ.๒๕๖๔ ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน   
 (๒) จัดตั้งศูนยประสานการปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดเชียงราย สาขา... 
 

- ศปถ.จังหวัด 
- ศปถ.อําเภอ 
- ศปถ.อปท.  
- สนง.ปภ.จว.สาขา 

หนวยงานที่
เก่ียวของในพื้นที่ 

๑.๒ จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 
พ.ศ.๒๕๖๔ ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(Action plan) เพ่ือกําหนดมาตรการในการดําเนินงานทุกภาคสวน โดย
กําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดใหชัดเจน และเนนการลดปจจัยเสี่ยง
หลักท่ีเปนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ใหเหมาะสมกับบริบทในพ้ืนท่ี 

- ศปถ.จังหวัด 
- ศปถ.อําเภอ 
- ศปถ.อปท.  

หนวยงานที่
เก่ียวของในพื้นที่ 

๑.๓ แตงตั้งคณะทํางานบูรณาการการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการ  
เพ่ือพิจารณากําหนดแนวทาง รูปแบบ และสถานท่ีในการจัดตั้งจุดตรวจ           
และจุดบริการใหสอดคลองกับสถานการณและขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

- ศปถ.จังหวัด 
- ศปถ.อําเภอ 
 

หนวยงานที่
เก่ียวของในพื้นที่ 

๑.๔ การสอบสวนกรณีท่ีมีอุบัติเหตุใหญหรืออุบัติเหตุท่ีประชาชนใหความ
สนใจ ใหคณะทํางานวิเคราะหสาเหตุเชิงลึกของการเกิดอุบัติเหตุจังหวัด/
อําเภอ ลงพ้ืนท่ีดําเนินการตรวจสอบ วิเคราะหสาเหตุท่ีเก่ียวของ และสรุป
ประเด็นสําคัญ ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา เพ่ือกําหนดแนวทางและมาตรการ
ในการปองกันและแกไขปญหาใหสอดคลองกับพ้ืนท่ี และรายงานให ศปถ.
จังหวัดทราบโดยดวน 

- คทง.วิเคราะหสาเหตุ 
ระดับจังหวัด 
- คทง.วิเคราะหสาเหตุ 
ระดับอําเภอ  

- แขวงทางหลวง
เชียงรายที่ ๑,๒ 
- แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงราย 
- รพ.ชร/รพ.ชุมชน 
- อปท. 

๑.๕ การลดปจจัยเส่ียงดานสังคมและชุมชน ดังนี้ 
 (๑) ใชกลไกของทองท่ีควบคุม ดูแลผูท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับข่ีท่ีอาจ
กอใหเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยใหกํานัน ผูใหญบาน ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีดูแลความสงบ
เรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ี ดําเนินการ
มาตรการเชิงรุก “เคาะประตูบาน” เพ่ือสอดสอง ดูแล ปองปราม และตักเตือนผูท่ีมี
พฤติกรรมเสี่ยง  ในการขับข่ีท่ีอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ี 

(๒) ใชกลไก “ดานครอบครัว” ในการควบคุมปจจัยเสี่ยง โดยใหสมาชิกใน
ครอบครัวคอยเฝาระวัง ตักเตือน และปองปรามสมาชิกในครอบครัวของตนเองท่ี
มีพฤติกรรมเสี่ยงดื่มแลวขับ ขับรถเร็วเกินกวากฎหมายกําหนด ไมสวมหมวก
นิรภัย และการขับข่ีรถจักรยานยนตในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแก
ผูอ่ืน เพ่ือปองกันความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

(๓) การจัดทํา “ประชาคมชุมชน/หมูบาน” ใหกําหนดขอปฏิบัติดานความ
ปลอดภัยทางถนนใหประชาชนถือปฏิบัติเพ่ือลดปจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยง
ของผูใชรถใชถนน โดยเนนการมีสวนรวม ของเยาวชนในพ้ืนท่ี 

- ที่ทําการปกครองอําเภอ 
- ศปถ.อปท. 

-สนง.พระพุทธศาสนา
จังหวัด 
 

- เจาหนาท่ี 
ฝายปกครอง อส. 
กํานัน ผูใหญบาน  
ผูนําชุมชน  
อปพร. อสม. 
ชรบ. อส.ทช. 
และจิตอาสา 
ฯลฯ 



๖ 

 

แนวทางการดําเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน
สนับสนุน 

๑. มาตรการดานการบริหารจัดการ (ตอ) 
     (๔) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมกับกํานัน ผูใหญบาน อาสาสมัครและ 
จิตอาสาในพ้ืนท่ี จัดตั้ง “ดานชุมชน” เพ่ือสกัด ปองปราม และตักเตือนกลุมเสี่ยง
และบุคคลท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุทางถนน อาทิ ด่ืมแลวขับ 
ขับรถเร็วเกินกวากฎหมายกําหนด ไมสวมหมวกนิรภัย และการขับข่ี
รถจักรยานยนตในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน ไมใหขับข่ีออก
นอกพ้ืนท่ี  
       (๕) การจัดกิจกรรมทางศาสนา “๑ อําเภอ ๑ กิจกรรม” เชน ทําบุญ 
ตักบาตร “สวดมนตขามป”หรือกิจกรรมตามแตละศาสนา เพ่ือดึงประชาชนเขา
รวมกิจกรรมและลดความเสี่ยงในการกอใหเกิดอุบัติเหตุในการใชรถใชถนนของ 
คนในพ้ืนท่ี  

- ที่ทําการปกครองอําเภอ 
- ศปถ.อปท. 
-สนง.พระพุทธศาสนา
จังหวัด 
 

- เจาหนาท่ี 
ฝายปกครอง อส. 
กํานัน ผูใหญบาน  
ผูนําชุมชน  
อปพร. อสม. 
ชรบ. อส.ทช. 
และจิตอาสา 
ฯลฯ 

๑.๖ มาตรการองคกรของหนวยงานภาครัฐ 
 (๑) ใหหนวยงานทุกภาคสวนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย รวมถึง
รัฐวิสาหกิจ กําชับใหขาราชการ ลูกจาง และพนักงานเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติ
ตนเปนตัวอยางท่ีดีดานวินัยจราจร และรวมรณรงคประชาสัมพันธการปฏิบัติ
ตนตามมาตรการองคกรอยางเขมขนในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. ๒๕๖๔    
 (๒) กรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. ๒๕๖๔ หาก
ผูกระทําผิด เปนขาราชการ ลูกจาง พนักงานเจาหนาท่ีของรัฐ ใหแจงให
หนวยงานตนสังกัด  ในพ้ืนท่ีรับทราบและใหหนวยงานตนสังกัดรายงาน
ขอเท็จจริงใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอทราบ เพ่ือจะได
รวบรวมสรุปผลรายงานใหศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
ทราบ เพ่ือนําขอมูลเสนอใหศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนพิจารณา
กําหนดมาตรการในการแกไขปญหาตอไป 
 (๓)  หากมีคําสั่งใหบุคลากร เจาหนาท่ีของรัฐ ปฏิบัติหนาท่ีประจํา
ในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. ๒๕๖๔ เชน ประจําดานตรวจ ดานชุมชน หรือ
สถานท่ีท่ีมีการจัดงานเฉลิมฉลอง ขณะปฏิบัติหนาท่ีผูปฏิบัติหนาท่ีตองมี
ปริมาณแอลกอฮอลเปนศูนย และใหปฏิบัติหนาท่ีอยางเขมงวด  

หนวยงานทุกแหงในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย 

 

๑.7 มาตรการความปลอดภัยทางน้ํา  
 (๑) จัดตั้งศูนยอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ําประจํา
ทาเทียบเรือท่ีมีประชาชนและนักทองเท่ียวใชบริการหนาแนน  
 (๒) ตรวจสอบความปลอดภัยของเรือโดยสารและโปะเทียบเรือ เชน 
สภาพเรือ อุปกรณชูชีพ ใหมีครบตามจํานวนผูโดยสาร สัญญาณไฟ ถังดับเพลิง
พรอมใชงาน หวงชูชีพตามขอกําหนด ไฟสองสวาง ปายบอกจํานวนคนโดยสาร 
เปนตน เพ่ือใหมีความพรอมกอนเทศกาล 
 (๓) จัดเจาหนาท่ีประจําทาเทียบเรือสาธารณะท่ีมีประชาชนใชบริการ
หนาแนน ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค เพ่ือใหคําแนะนําในการสัญจร 
ทางน้ํา โดยเขมงวดกวดขันมิใหเรือมีการบรรทุกผูโดยสารเกินกวาอัตราท่ี
กําหนด และใหผูโดยสารสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งท่ีมีการสัญจรทางเรือ 
 (๔) ประสานงานผูประกอบการเรือโดยสารจัดเรือโดยสารไวบริการให
เพียงพอกับความตองการของประชาชนและนักทองเท่ียว  

- อําเภอทุกแหง 
- อปท.ทุกแหง 
- หนวยเรือรักษาความ
สงบเรียบรอยตามลํ า
แมนํ้าโขงเขตเชียงราย  
-สถานีตํารวจน้ํา ๒ กอง
กํากับการ ๑๒ กอง
บังคับการตํารวจน้ํา  
-สํานักงานเจาทาภูมิภาค
สาขาเชียงราย  

 



๗ 

 

แนวทางการดําเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน
สนับสนุน 

๑. มาตรการดานการบริหารจัดการ (ตอ) 
๑.๘ ความปลอดภัยนักทองเท่ียว  
 (๑) ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ เขมงวด กวดขัน ดูแลความปลอดภัย
ใหกับนักทองเท่ียวตั้งแตสถานีขนสง สนามบิน และเสนทางท่ีจะไปยังแหลง
ทองเท่ียว รวมท้ังการเดินทางกลับท่ีพักของนักทองเท่ียวใหมีความปลอดภัย 
       (๒) ใหรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชน นักทองเท่ียว ท้ังชาวไทย
และชาวตางชาติเดินทางทองเท่ียวอยางระมัดระวัง และเคารพกฎจราจร 

-สนง.ทองเท่ียวและกีฬา
จังหวัดเชียงราย  
-ตํารวจทองเท่ียว
เชียงราย  
- ส น ง . ข น ส ง จั ง ห วั ด
เชียงราย 
-อปท.ทุกแหง 

-การทองเท่ียว
แหงประเทศไทย 
สํานักงาน
เชียงราย 

๑.๙ การเฝาระวังการแพรระบาดจากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
โดยใหถือปฏิบัติตามแนวทางของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดเชียงราย  
 (๑) ใหอําเภอท่ีมีจุดผานแดนท้ังทางบกและทางน้ําเขมงวดในการเฝา
ระวังคัดกรองบุคคลท่ีเดินทางเขามาในประเทศเพ่ือปองกันการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
 (๒) ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ กํากับ ดูแล สถานท่ีท่ีมีความเสี่ยงตอการ
แพรระบาด เชน สถานีขนสงรถโดยสารสาธารณะ ทาอากาศยาน ทาเทียบเรือ 
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง จุดพักรถ สถานท่ีจัดงานและสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมี
ประชาชนและนักทองเท่ียวรวมตัวกันเปนจํานวนมาก กําหนดมาตรการเพ่ือ 
ลดความเสี่ยงของการแพรเชื้อ เชน การสวมหนากากอนามัย การตรวจวัด
อุณหภูมิ การทําความสะอาด การกําหนดจํานวนคนเขาใชบริการ ฯลฯ 

- ที่ทําการปกครอง จว. /
ศปก.จว 
- ที่ทําการปกครองอําเภอ
ทุกแหง/ศปก.อําเภอ 
- สนง.ขนสงจังหวัด 
- ทาอากาศยานแมฟาหลวง 
- สนง.พลงังานจังหวัด 
- สนง.เจาทาภูมิภาค ชร. 

-อําเภอแมสาย  
-อําเภอแมฟาหลวง  
-อําเภอเชียงแสน  
-อําเภอเชียงของ  
-อําเภอเวียงแกน  
-อําเภอเทิง 
- หนวยงานทหาร
ในพื้นที่และ
หนวยงานที่
เก่ียวของ 

๑.๑๐ การรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 (๑) ให ศปถ.อําเภอ เปนหนวยงานหลักรวมกับ รพ.ชุมชน สถานี
ตํารวจภูธรในพ้ืนท่ี โดยบูรณาการการจัดเก็บและรายงานขอมูลอุบัติเหตุ 
ทางถนน ดวยระบบ e-Report ผานทางเว็บไซต www.disaster.go.th  หรือ
ทางwww.roadsafety.disaster.co.th ในหวงเวลาดังนี้ 
 - ระหวางวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
     (รายงานผลเฉพาะขอมูลอุบัติเหตุ ชวงเวลาราชการทุกวัน) 
  - ระหวางวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๔ มกราคม ๒๕๖๔ 
     (รายงานผลการดําเนินงานและขอมูลอุบัติเหตุ ๒๔ ชั่วโมง) 
  - ระหวางวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๔ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ 
     (รายงานผลเฉพาะขอมูลอุบัติเหตุ ชวงเวลาราชการทุกวัน) 
 (๒)  สนง.ปภ.จ.ชร สาขา ตรวจสอบและยืนยันขอมูลในเขตพ้ืนท่ี
อําเภอท่ีรับผิดชอบ 
 (๓) สนง.ปภ.จ.เชียงราย ตรวจสอบ/ยืนยันความถูกตองของขอมูลโดย
บูรณาการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

- ที่ทําการปกครองอําเภอ
ทุกแหง 

- สนง.ปภ.จ.ชร สาขา
เชียงของและเวียงปาเปา 
- สนง.ปภ.จ.เชียงราย 
- ตํารวจภูธรจังหวัด 
- รพ.เชียงรายฯ 
- สสจ.ชร 

- สภ.ทุกแหง 
- รพ.ชุมชน 
- บ.กลางฯ 
- แขวงทางหลวง
เชียงรายที่ ๑,๒ 
- แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงราย 
- สนง.ขนสงจว. 
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แนวทางการดําเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน
สนับสนุน 

๒. มาตรการดานลดปจจัยเส่ียงดานถนนและสภาพแวดลอม 
๒.๑ ดานถนน 
 (๑) ใหสํารวจ และดําเนินการปรับปรุงแกไข จุดเสี่ยง และจุดอันตราย 
ดานกายภาพถนน วิศวกรรมจราจร รวมท้ังกํากับ ดูแลถนนท่ีอยูในความ
รับผิดชอบใหมีความปลอดภัย พรอมท้ังกําหนดเปาหมาย แผนงานในการ
จัดการจุดเสี่ยงในระดับพ้ืนท่ีใหมีความชัดเจน และขอความรวมมือผูรับจาง
กอสราง/ซอมแซมถนน ใหเรงดําเนินการใหแลวเสร็จกอนเทศกาลปใหม หรือ
กรณีท่ีดําเนินการไมแลวเสร็จ ใหหยุดดําเนินการกอสรางและคืนพ้ืนผิวจราจร 
รวมท้ังใหกําหนดมาตรการปองกันการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณกอสรางหรือ
ซอมแซมถนนใหชัดเจน เพ่ือใหประชาชนผูใชรถใชถนน มีความปลอดภัยใน
การเดินทาง 
 (2)  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําขอมูลมาวิเคราะห เพ่ือหาถนน
ท่ีมีความเสี่ยงสูงในการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี เพ่ือกําหนดใหเปนถนนปลอดภัย 
“๑ ทองถิ่น ๑ ถนนปลอดภัย”  โดยใหบูรณาการรวมกับตํารวจ หนวยงาน
ทหารในพ้ืนท่ีดําเนินการบังคับใชกฎหมายท่ีเครงครัด จริงจัง และตอเนื่อง เพ่ือ
ลดปจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและสรางวินัยจราจรใหกับผูใชรถใชถนน 
  (๓) ใหตํารวจภูธรจังหวัดเชียงรายรวมกับหนวยงานกระทรวง
คมนาคมจัดทําแผนอํานวยความสะดวกการจราจร โดยจัดเตรียมชองทางพิเศษ 
(Reversible Lane) ทางเลี่ยงทางลัด และจัดทําปายเตือน ปายแนะนําตาง ๆ 
ใหชัดเจน เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน 
     (๔) ใหหนวยงาน และ อปท.เฝาระวังถนนในพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะเปน
เสนทางตรงท่ีมีระยะทางยาว เพ่ือปองกันผูขับข่ีหลับใน โดยใหจัดจุดพักรถ 
และจุดบริการตาง ๆ เพ่ิมเติม เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนผูใชรถ
ใชถนน และจัดรถเคลื่อนท่ีเร็วเพ่ือเปดไฟตักเตือนผูขับข่ีใหเกิดการตื่นตัว 

- แขวงทางหลวงเชยีงราย
ที่ ๑,๒ 
- แขวงทางหลวงชนบท  
- อบจ.เชียงราย 
- อปท. 
- สภ.ทุกแหง 
- สถานีตาํรวจทางหลวง5 

- ศปถ.จังหวัด  
- ศปถ.อําเภอ 
- หนวยงานที่
เก่ียวของ 

๒.๒ ดานสภาพแวดลอม 
  ใหตรวจสอบสิ่งอันตรายขางทาง (Roadside Hazards) อาทิ ระบบ
ไฟฟาแสงสวางสัญญาณไฟจราจร เสาปาย เปนตน และปรับปรุงแกไขใหอยูใน
สภาพท่ีสมบูรณ สําหรับจุดท่ียังไมมีไฟฟาแสงสวาง และเปนจุดเสี่ยงตอการเกิด
อุบัติเหตุใหมีการแกไขโดยการติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางใหครบทุกจุดสําหรับ
พ้ืนท่ีท่ีหางไกลยังไมมีไฟฟาเขาถึงอาจจะติดตั้งเปนระบบไฟฟาแสงสวาง 
โซลารเซล เพ่ือแกไขปญหาในเบื้องตน 

- แขวงทางหลวงเชยีงราย
ที่ ๑,๒ 
- แขวงทางหลวงชนบท  
- อบจ.เชียงราย 
- อปท.ทุกแหง 
- สนง.การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จังหวัด และสาขา 

- ศปถ.จังหวัด  
- ศปถ.อําเภอ 
- หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

๓. มาตรการดานลดปจจัยเส่ียงดานยานพาหนะ 
๓.๑ รถโดยสาร 
 ใหสํานักงานขนสงจังหวัดรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกํากับ ควบคุม 
ดูแลรถโดยสารสาธารณะ  รถโดยสารไมประจําทาง พนักงานขับรถโดยสาร 
และพนักงานประจํารถใหถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอยางเครงครัด โดย
กําชับใหขับข่ีดวยความเร็วตามท่ีกฎหมายกําหนด และผลัดเปลี่ยนพนักงานขับ
รถโดยสารตามระยะทาง/ชวงเวลาท่ีกําหนด ตลอดจนใหตรวจสอบสภาพรถ
โดยสารสาธารณะ และรถโดยสารไมประจําทางใหมีความปลอดภัย 

 
- สนง.ขนสงจังหวัด
เชียงราย และสาขา 
  

 
- ตํารวจภูธร
จังหวัดเชียงราย 
- สถานีตาํรวจทาง
หลวงฯ 
- ศคบ.จ.เชียงราย 
 



๙ 

 

+ 

แนวทางการดําเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน
สนับสนุน 

๓. มาตรการดานลดปจจัยเส่ียงดานยานพาหนะ (ตอ) 
๓.2 รถขนสง รถบรรทุก  
      1. ใหสํานักงานขนสงจังหวัด ขอความรวมมือกลุมผูประกอบการ
ขนสงดวยรถบรรทุกหยุดประกอบกิจการหรือหลีกเลี่ยงการใชรถบรรทุกในการ
ประกอบกิจการในชวงเทศกาลปใหม  
    2. ใหสํานักงานขนสงจังหวัด ตํารวจภูธรจังหวัด และสถานีตํารวจทาง
หลวง๕ เขมงวด กวดขันกับผูใชรถกระบะท่ีบรรทุกน้ําหนักเกิน และรถบรรทุก
ขนาดเล็กท่ีบรรทุกผูโดยสารในลักษณะท่ีไมปลอดภัย  
 ๓. ใหสํานักงานขนสงจังหวัด ตํารวจภูธรจังหวัด และสถานีตํารวจทาง
หลวง๕ แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1,2 แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย เขมงวด
กวดขันการจอดรถบรรทุกริมทางโดยไมใชอุปกรณ/สัญญาณเตือน 

- สํานักงานขนสงจงัหวัด 
- ตํารวจภูธรจังหวัด  
- สถานีตาํรวจทางหลวง๕ 
- แขวงทางหลวงเชยีงราย
ที่ 1,2  
- แขวงทางหลวงชนบท
เชียงราย 

- อปท.ทุกแหง 

3.๓ รถตู   
 ใหสํานักงานขนสงจังหวัด ตํารวจภูธรจังหวัด และสถานีตํารวจทาง
หลวง๕ เขมงวดกับรถตูสวนบุคคลหรือรถเชาของผูประกอบการธุรกิจใหมี
มาตรฐานดานความปลอดภัย เชน  การตรวจสอบใบขับข่ี การทําประกันภัย
ภาคบังคับ การตรวจสอบอุปกรณเพ่ือความปลอดภัย 
 

- สํานักงานขนสงจงัหวัด 
- ตํารวจภูธรจังหวัด  
- สถานีตาํรวจทางหลวง๕ 

- คปภ.จังหวัด 
- ชมรมรถรับสง
นักเรียน 
- ศคบ.จังหวัด 

๓.๔ รถกูชีพกูภัย  
 ใหตํารวจภูธรจังหวัด สนง.สาธารณสุขจังหวัด สถานีตํารวจทางหลวง
๕ และ อปท.ทุกแหง กํากับดูแลและตรวจสอบ รถกูชีพกูภัยในพ้ืนท่ีใหมี
มาตรฐานดานความปลอดภัย เชน  การตรวจสอบใบขับข่ีของพลขับ การทํา
ประกันภัยภาคบังคับ การตรวจสอบอุปกรณเพ่ือความปลอดภัย การควบคุม
ความเร็ว เปนตน  

- ตํารวจภูธรจังหวัด 
- สนง.สาธารณสุขจังหวัด  
- สถานีตาํรวจทางหลวง๕ 
- อปท.ทุกแหง 

- สมาคมกูชีพกูภัย  
- มูลนิธิกูชีพกูภัย 
 

๓.4 การรณรงคประชาสัมพันธ 
 1. ใหสนง.ขนสงจังหวัด สนง.ประชาสัมพันธจังหวัด สวท.เชียงราย 
รณรงคประชาสัมพันธ ใหผูขับข่ีตรวจสอบสภาพรถยนตกอนออกเดินทาง และ
การบรรทุกของหรือผูโดยสารในกระบะทายในลักษณะท่ีอาจเกิดอันตราย 
   2. ใหสนง.ประชาสัมพันธจังหวัด สวท. สื่อมวลชน ประชาสมัพันธ            
การเปดไฟหนารถทุกชนิดในระหวางสัญจร เพ่ือเพ่ิมทัศนวิสัยในการมองเห็นแก
ผูขับข่ีและผูใชถนนผานสื่อตาง ๆ อยางตอเนื่อง 
 ๓. ในกรณีพบการกระทําผิดของรถโดยสารสาธารณะ รับจาง
สาธารณะ สามารถแจงหรือรองเรียนไปยังสํานักงานขนสงจังหวัดApplication 
: DLT GPS ศูนยบริหารจัดการเดินรถหรือ Facebook หรือสายดวน 1584 
และชองทางตางๆของกรมการขนสงทางบก โดยตองถายรูป ระบุพิกัด ท่ีพบเจอ 
วันท่ี เวลา ทะเบียนรถอยางละเอียดและชัดเจน ซ่ึงกรมการขนสงทางบก  
มีระเบียบเพ่ือใหเงินสินบนรางวัลนําจับสําหรับผูท่ีรองเรียนดวย 
 

- สนง.ขนสงจังหวัด  
- สนง.ประชาสัมพันธ
จังหวัด  
- สวท.เชียงราย 

หนวยงานทุกแหง 



๑๐ 
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๔. มาตรการดานผูใชรถใชถนนอยางปลอดภัย 
๔.๑ มาตรการดานการบังคับใชกฎหมาย 
 ๑. ใหจัดตั้งจุดตรวจ เพ่ือบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด จริงจัง และ
ตอเนื่อง ตามมาตรการ ๑ร. ๒ส. ๓ข. ๔ม. (๑๐ รสขม) และกรณีผูขับข่ีไมยอมให
ทดสอบความสามารถในอันท่ีจะขับ หรือเมาสุรา หรือของอยางอ่ืน ให
สันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นเมาสุราหรือเมาของอยางอ่ืน รวมท้ังกรณีหามขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลบนทาง โดยใหดําเนินการบังคับใชกฎหมายอยาง
เครงครัด ในกรณีขับรถเร็วเกินกวากฎหมายกําหนด ดื่มแลวขับ การเสพยา
เสพติดหรือของมึนเมาอยางอ่ืน ขับรถยอนศร รถจักรยานยนตไมปลอดภัย 
ไมคาดเข็มขัดนิรภัย และไมสวมหมวกนิรภัย 

 2. ใหดําเนินการตามมาตรการ “ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล” อยางเขมขน   
ภายใตมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุแลวทําใหมี
ผูบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต โดยใหนําแนวทางเฝาระวัง ปองกันการแพรระบาด
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มาดําเนินการในชวงเวลาดําเนนิการ 
            (1) กรณีท่ีผู ขับข่ีรูสึกตัวดีใหเจาหนาท่ีตํารวจใชเครื่องมือ
ตรวจวัดระดับแอลกอฮอลทางลมหายใจ  

          (2) กรณีท่ีผูขับข่ีไมสามารถตรวจทางลมหายใจได ใหเจาหนาท่ี
ตํารวจมีหนังสือสงตัวผูขับข่ีดังกลาวไปยังโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีเพ่ือเจาะเลือด
ตรวจวัดระดับแอลกอฮอลทุกราย  

 3. ใหบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
กฎหมายสุรา และกฎหมายสถานบริการ โดยควบคุม ดูแลการจําหนาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนด และการจําหนายใหกับ 
กลุมเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุต่ํากวา ๒๐ ป รวมท้ังการเปด-ปด สถานบริการ
ตามเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

 ๔. ใหเขมงวดการดําเนินการตามมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชน และใหมีการสืบสวนสอบสวน ในกรณีท่ีมีเด็กเมา
สุราแลวเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เพ่ือดําเนินคดีกับผูประกอบการท่ีจําหนาย
เครื่ อ ง ด่ื มแอลกอฮอล  ให กั บ เ ด็ ก  และติ ดตามผลการดํ า เนิ น ง าน 
การตรวจวัดระดับแอลกอฮอลในเลือด โดยใหรายงานใหศูนยอํานวยการ 
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงรายทราบทุกราย 
 ๕.  ใหสนง.ขนสงจังหวัดและสาขา ควบคุม ดูแลใหพนักงานขับรถ
โดยสารสาธารณะถือปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด และการตรวจสอบสภาพรถ 
ใหมีความม่ันคงแข็งแรง มีอุปกรณความปลอดภัยและสวนควบถูกตองตามท่ี
กฎหมายกําหนด 
    ๖. ใหหนวยงานกรมทางหลวง เขมงวดกวดขันการขายสิ่งของและการ
จอดรถบริเวณไหลทาง ตามกฎหมายทางหลวง 

 ๗. กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ใหหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย
บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด 
  

- ตํารวจภูธรจังหวัด 
- สภ.ทุกแหง 
- ตํารวจทางหลวง๕ฯ 
- สนง.ขนสงจังหวัด และ
สาขา 
- สนง.สรรพสามิตพื้นที่
เชียงราย 
- สนง.สาธารณสุขจังหวัด 
- คกก.ควบคุมเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอลฯ 
- รพ.เชียงรายฯ 
- รพ.ชุมชนในพืน้ที ่
- ที่ทําการปกครองอําเภอ
ทุกแหง 
- อปท.ทุกแหง 
- แขวงทางหลวงเชยีงราย
ที่ 1,2  
- แขวงทางหลวงชนบท
เชียงราย 

- คณะอนุกรรมการ 
ศปถ.ดานบงัคับใช
กฎหมายจังหวัด 
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๔. มาตรการดานผูใชรถใชถนนอยางปลอดภัย (ตอ) 
๔.2 การรณรงคประชาสัมพันธมาตรการดานผูใชรถใชถนนอยางปลอดภัย 
 ๑. ใหสนง.ประชาสัมพันธจังหวัด และหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดทําแผนการ
ประชาสัมพันธเพ่ือเผยแพรแนวทางความรูดานความปลอดภัยทางถนนใน
ชุมชน/หมูบาน โดยใหผูนําชุมชนนําไปเผยแพรประชาสัมพันธผานหอกระจาย
ขาว เสียงตามสาย และวิทยุชุมชน รวมท้ังรณรงคประชาสัมพันธเพ่ือใหผูใชรถ
ใชถนนรับทราบในประเด็น ดังตอไปนี้  
       ๑) มาตรการบังคับใชกฎหมาย โดยเนนประเด็นท่ีเปนปจจัยเสี่ยงหลักการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน ไดแก ขับรถเร็วเกินกวากฎหมายกําหนด ดื่มแลวขับ             
ไมสวมหมวกนิรภัย และจักรยานยนต รวมท้ังการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล
ทุกราย กรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุแลวทําใหมีผูบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต และกรณี
ตรวจพบวามีระดับแอลกอฮอลในเลือดสูงกวา 50 มิลลิกรัม ประกันภัย           
ภาคสมัครใจจะไมจายคาเบี้ยประกัน  
       2) การดําเนินการดานมาตรการองคกรของหนวยงานภาครัฐ 
         3)  สถานการณการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหมในพ้ืนท่ี เชน 
ขอมูลผูเสียชีวิต ผูบาดเจ็บ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ  
        4)  ปจจัยเสี่ยงหลักการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และผลกระทบจากการ
เกิดอุบัติเหตุ 
        5)  จุดเสี่ยงจุดอันตรายและจุดท่ีเกิดอุบัติเหตุบอยในพ้ืนท่ี 
        6)  การเขามามีสวนรวมในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ี 
        8)  การตรวจสอบสภาพรถเสนทางสัญจรและเตรียมความพรอมสภาพ
รางกายกอนออกเดินทาง 
         ๙)  การเขารวมกิจกรรมทางศาสนา โดยการนําแนวทางมาตรการเพ่ือ
ลดความเสี่ยงของการแพรเชื้อ เชน การสวมหนากากอนามัย การตรวจวัด
อุณหภูมิ การทําความสะอาด การกําหนดจํานวนคนเขาใชบริการ ฯลฯ 
        ๑๐) ชองทางการชวยเหลือตาง ๆ 
 2.  ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกภาคสวน ประชาสัมพันธผานสื่อทุกชนิดให
ประชาชนรับทราบเก่ียวกับสถานการณการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลป
ใหมในพ้ืนท่ี เชน ขอมูลผูเสียชีวิต ผูบาดเจ็บ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เพ่ือให
เกิดความตระหนักและปลูกจิตสํานึกคานิยม วัฒนธรรมความปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนนให กับประชาชน รวมท้ังในกรณีเจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤต ให
ประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบถึงสิทธิในการเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลท่ีใกลท่ีสุดไดโดยไมตองเสียคาใชจาย ในชวงเวลา 72 ชั่วโมงแรก
ตามนโยบาย “เจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกท่ี” 

- สนง.ประชาสัมพันธ
จังหวัด  
- สวท. เชียงราย 
- อําเภอทุกแหง 
- อปท.ทุกแหง 
 

- สื่อมวลชนทุก
แขนง 

 
 
 
 



๑๒ 

 

แนวทางการดําเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน
สนับสนุน 

๕. มาตรการการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุและการเยียวยา 
๕.๑ จัดเตรียมความพรอมของโรงพยาบาล แพทย พยาบาล และหนวย
บริการการแพทยฉุกเฉิน ระบบการติดตอสื่อสาร การสั่งการ การประสานงาน 
และการแบงมอบพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของหนวยบริการการแพทยฉุกเฉินใน
เครือขายและดําเนินการชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุทางถนน  

- สนง.สาธารณสุขจังหวัด 
- รพ.เชียงรายประชานุ
เคราะห 
- รพ.ชุมชนทุกแหง 

- สสอ.ทุกแหง 
- สมาคมกูชีพกูภัย  
- มูลนิธิกูชีพกูภัย 
 

๕.2 จัดเตรียมความพรอมของหนวยกู ชีพและกูภัย ท้ังดานบุคลากร 
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ การส่ังการ ระบบการติดตอส่ือสาร และเตรียมความ
พรอมของระบบการชวยเหลือและเยียวยาผูประสบเหตุ ณ จุดเกิดเหตุของแต
ละพ้ืนท่ี เชน กําหนดใหมีทีมกูชีพกูภัยฉุกเฉินระดับทองถ่ิน อําเภอ และบูรณา
การการทํางานรวมกันอยางเหมาะสม 
 

- สนง.สาธารณสุขจังหวัด 
- รพ.เชียงรายประชานุ
เคราะห 
- รพ.ชุมชนทุกแหง 
- อปท.ทุกแหง 
 

- สมาคมกูชีพกูภัย  
- มูลนิธิกูชีพกูภัย 
 

๕.๓ เผยแพรประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนเขาถึง
ระบบการชวยเหลือตางๆ ท่ีผูประสบเหตุควรจะไดรับ เชน   
         1) การจายคาสินไหมทดแทน ภายใน 24 ชั่วโมง และการจายคารักษาพยาบาล
ผานระบบ   e - claim โดยผูประสบเหตุไมตองสํารองจาย ตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภยัจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
          2) การประชาสัมพันธใหผูขับข่ียานพาหนะทําประกันภัยตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตลอดจนการประชาสัมพันธการแจง
เหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน ผานหมายเลขโทรศัพท และ Application EMS 1669 
ตลอด 24 ชั่วโมง ท่ัวประเทศ โดยระบบสามารถบอกพิกัด ท่ีอยูของผูแจงได  
โดยอัตโนมัติไมวาจะอยูพ้ืนท่ีใดของประเทศไทย 
 

- สนง.ประชาสัมพันธจว. 
- คปภ.จังหวัด 
- บ.กลางคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถจํากัด
ในพื้นที ่

- ที่ทําการปกครอง
อําเภอทุกแหง 
- อปท.ทุกแหง 
- หนวยงาน
ภาคเอกชน 

 ท้ังนี้ ใหใชงบประมาณปกติของแตละหนวยงานในการดําเนินงานชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ ่นใหถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี ่ยวของในการเบิกคาใชจาย
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนตามคําส่ังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๘. แนวทางการดําเนินงาน 
  ๘.1 ชวงการรณรงคและประชาสัมพันธ ระหวางวันท่ี 1 – 21 ธันวาคม 2563 

    ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกภาคสวนจัดทําแผนงานการรณรงคและประชาสัมพันธ พรอมท้ังจัด
กิจกรรมเพ่ือรณรงคประชาสัมพันธอยางจริงจัง ตอเนื่อง โดยใหความสําคัญกับการใชสื่อในพ้ืนท่ี ทุกชองทางและการใช
สื่อสังคมออนไลนเพ่ือเขาถึงทุกกลุมเปาหมาย พรอมท้ังใหผูนําชุมชนเผยแพรประชาสัมพันธแนวทางความรูดานความ
ปลอดภัยทางถนน ขอปฏิบัติดานความปลอดภัยทางถนนในชุมชน/หมูบาน ผลกระทบและความสูญเสียจาก
อุบัติเหตุทางถนน โดยยกกรณีตัวอยางของคนในชุมชนท่ีประสบอุบัติเหตุทางถนน ผานหอกระจายขาว เสียงตามสาย 
และวิทยุชุมชน เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีรับทราบและปฏิบัติ  

 
 
 
 



๑๓ 

 

 ๘.2 ชวงการดําเนินงาน แบงออกเปน 3 ชวง ดังนี้ 
            ๘.2.1 ชวงกอนควบคุมเขมขน ระหวางวันท่ี 22 – 28 ธันวาคม 2563 

          1) ใหจัดตั ้งศูนยปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ.2564  
ทุกระดับ จังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ืออํานวยการ ควบคุม กํากับ ดูแล และติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564  รวมท้ังจัดตั้งศูนยประสานการปฏิบัติการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 ณ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
  2) ใหหนวยงานภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ จังหวัด และอําเภอ จัดทําแผนปฏิบัติการ 
(Action plan) เพ่ือบูรณาการการดําเนินงานทุกภาคสวนและกําหนดแนวทาง มาตรการในการปองกันและแกไข
ปญหาอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 โดยใชกรอบแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 เปนแนวทางการดําเนินการ  
  3) ใหเนนการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด จริงจัง และตอเนื่อง ควบคูกับการรณรงค
สรางจิตสํานึกดานความปลอดภัยทางถนน  

   4) ใหศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดบูรณาการรวมกับทุกภาคสวน  
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยทหารในพื้นท่ี และภาคประชาชนประชุมวางแผนดําเนินการตามแผนบูรณาการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศปใหม พ.ศ. 2564 และดําเนินการในลักษณะยึดพื้นท่ีเปนตัวต้ัง (Area Approach) โดยใช
กลไกประชารัฐเปนแนวทางการดําเนินงานในพื้นท่ี  

  5) ใหจังหวัด อําเภอ จัดเก็บสถิติอุบัติเหตุทางถนนในชวงกอนการรณรงคเขมขนระหวาง
วันท่ี 22 – 28 ธันวาคม 2563 และรายงานใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝายเลขานุการศูนย
อํานวยการความปลอดภัยทางถนนทราบ 
   ๘.2.2 ชวงควบคุมเขมขน ระหวางวันท่ี ๒9 ธันวาคม ๒๕๖3 – 4 มกราคม 2564 

               การดําเนินการระหวางรณรงค คือการดําเนินการในชวง 7 วัน ซ่ึงเปนชวงควบคุม
เขมขนโดยการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานตาง ๆ ในการดําเนินการ ดังนี้  

  1)  ใหหนวยงานภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ จังหวัด และอําเภอ เพ่ิมความเขมขนในการดําเนินงาน
ในพ้ืนท่ี โดยเนนการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดและตอเนื่องเพ่ือลดปจจัยเสี่ยงท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุทางถนนใหลดลง 

   2) ใหจัดตั้ งจุดตรวจ เ พ่ือบัง คับใชกฎหมายอยางเขมขนจริ งจั งและตอ เนื่ อง 
ตามมาตรการ ๑๐ มาตรการ (๑๐ รสขม) และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยอยูภายใตมาตรฐานของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติและศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  3)  ใหจัดต้ังจุดอํานวยความสะดวก จุดบริการและประสานสวนราชการท่ีตั้งอยูบริเวณ 
ริมถนนใหเปดเปนจุดพักรถและจุดบริการประชาชนเพื่อใหประชาชนแวะพักในระหวางการเดินทางและจัดทําปาย
ประชาสัมพันธจุดพักรถและจุดบริการใหสามารถสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน 

  4) ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด บูรณาการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และมูลนิธิ
ตาง ๆ จัดเตรียมความพรอมดานการตอบสนองหลงัการเกิดอุบัติเหตุท้ังดานโรงพยาบาล เครื่องมือ อุปกรณ บุคลากร 
ระบบการสื่อสาร 
   5) ใหจังหวัด และอําเภอ จัดเก็บสถิติอุบัติเหตุทางถนนในชวงควบคุมเขมขนระหวางวันท่ี 
๒9 ธันวาคม ๒๕๖3 – 4 มกราคม 2564 และรายงานใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝายเลขานุการ 
ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนทราบ 
6) ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ จังหวัด ออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานและสรุปผลการ
ดําเนินงานปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการดําเนินงานในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564  
 
 



๑๔ 

 

   ๘.2.3) ชวงหลังควบคุมเขมขน ระหวางวันท่ี 5 – 11 มกราคม 2564 
                           1) ใหหนวยงานภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ จังหวัด และอําเภอ เนนการบังคับใชกฎหมาย 
อยางเครงครัดและตอเนื่องเพ่ือลดปจจัยเสี่ยงท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุทางถนนใหลดลง 

 2) ใหอํานวยความสะดวกเพ่ือใหประชาชนเดินทางอยางปลอดภัย 
 3) ใหจังหวัด และอําเภอ จัดเก็บสถิติอุบัติเหตุทางถนนในชวงหลังควบคุมเขมขน ระหวาง

วันท่ี 5 – 11 มกราคม 2564 และรายงานใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝายเลขานุการ 
ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนทราบ 

 4) ใหถอดบทเรียนและสรุปผลการดําเนินงานชวงการรณรงคเขมขน ระหวางวันท่ี  
๒9 ธันวาคม ๒๕๖3 – 4 มกราคม 2564 และรายงานใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝาย
เลขานุการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนทราบ 

๙. การประสานการปฏิบัติ 
 ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย จัดตั้งศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ.๒๕๖๔ ข้ึน ณ ท่ีตั้งสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย  
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๓ ถนนแมฟาหลวง ตําบลริมกก อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย ชองทางการ
ประสานงาน โทรศัพท/โทรสารหมายเลข ๐-๕๓๑๗-๗๓๑๘-๒๓ หมายเลข สป มท. ๒๖๑๗๗ และวิทยุสื่อสารความถ่ี 
๑๖๑.๔๗๕ MHz นามเรียกขาน ปภ.เชียงราย”  ผานทางกลุม LINE APPLICATION: ศปถ.เชียงราย  

๑๐. การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม  

พ.ศ. 2564 ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้  
1๐.1 ชวงกอนควบคุมเขมขน  
  - ใหศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด จัดสงแผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหต ุ

ทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝายเลขานุการ 
ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนทราบ 

  - ศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอําเภอ จัดสงแผนปฏิบัติการปองกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 ใหศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด  

1๐.2 ชวงควบคุมเขมขน ใหสวนราชการท่ีเก่ียวของ และอําเภอ มอบหมายผูบริหาร หรือหัวหนาสวนราชการ
เพ่ือออกติดตามการดําเนินงานชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 ในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง และรายงานปญหา อุปสรรค 
และขอเสนอการดําเนินงานให ศปถ.จังหวัดเชียงรายทราบ เพ่ือรายงานกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะ
ศูนยอํานวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 สวนกลาง ทราบตอไป  

1๐.3 ชวงหลังควบคุมเขมขน  
  - ใหศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ถอดบทเรียนการดําเนินงานเพ่ือทราบถึงปญหา 

อุปสรรค และจัดทําขอเสนอแนะการดําเนินงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม และใหสรุป
รายงานผลการดําเนินงานตามเปาหมาย ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝายเลขานุการ 
ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนทราบ 
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๑๖ 

 

ภาคผนวก 
 

 ผลการประเมินความเส่ียงของอําเภอตามหลักเกณฑการประเมินตามหลักเกณฑดังกลาวขางตน  
จากสถิติจํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม เฉล่ีย 3 ป ยอนหลัง (พ.ศ. 256๑ – 256๓) 
ของจังหวัดเชียงรายมีดังนี ้

 

ลําดับ จังหวัด อําเภอ 

สถิติชวงเทศกาลปใหม (จํานวนครั้ง) 
คาเฉล่ีย 3 ป 
2561-2563 

คาเฉล่ีย 3 ป 

เฉล่ียตอวัน 

2561 2562 2563 จํานวนครั้ง จํานวนครั้ง 

อําเภอในระดับความเส่ียงสีแดง ชวงเทศกาลปใหม จํานวน 1 อําเภอ 

1 เชียงราย เมืองเชียงราย 17 25 26 22.67 3.24 

อําเภอในระดับความเส่ียงสีสม ชวงเทศกาลปใหม จํานวน 4 อําเภอ 

2 เชียงราย แมสาย 9 8 11 9.33 1.33 

3 เชียงราย พาน 14 8 4 8.67 1.24 

4 เชียงราย แมจัน 13 1 8 7.33 1.05 

5 เชียงราย เทิง 8 9 5 7.33 1.05 

อําเภอในระดับความเส่ียงสีเหลือง ชวงเทศกาลปใหม จํานวน 13 อําเภอ 

6 เชียงราย เวียงปาเปา 7 7 4 6.00 0.86 

7 เชียงราย เชียงของ 7 3 5 5.00 0.71 

8 เชียงราย แมสรวย 3 4 4 3.67 0.52 

9 เชียงราย แมฟาหลวง 5 4 2 3.67 0.52 

10 เชียงราย เวียงเชียงรุง 6 2 1 3.00 0.43 

11 เชียงราย เวียงแกน 4 4 1 3.00 0.43 

12 เชียงราย พญาเม็งราย 4 1 4 3.00 0.43 

13 เชียงราย ปาแดด 4 1 4 3.00 0.43 

14 เชียงราย เวียงชัย 6 1 0 2.33 0.33 

15 เชียงราย เชียงแสน 5 2 1 2.67 0.38 

16 เชียงราย ดอยหลวง 1 1 3 1.67 0.24 

17 เชียงราย แมลาว 0 3 1 1.33 0.19 

18 เชียงราย ขุนตาล 3 1 0 1.33 0.19 

รวม 116 85 85 95.00 13.57 
 

ท่ีมา : ขอมูลจากระบบ e-Report ของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน 
 



คร้ัง บาดเจ็บ เสียชีวิต คร้ัง บาดเจ็บ เสียชีวิต คร้ัง บาดเจ็บ เสียชีวิต คร้ัง บาดเจ็บ เสียชีวิต คร้ัง บาดเจ็บ เสียชีวิต
1 เมืองเชียงราย 17 16 1 25 22 3 26 24 8 14.33 20.67 4.00 2.05 2.95 0.57
2 เวียงชัย 6 5 1 1 1 0 0 0 0 3.00 2.00 0.33 0.43 0.29 0.05
3 เชียงของ 7 7 1 3 3 0 5 5 0 4.33 5.00 0.33 0.62 0.71 0.05
4 เทิง 8 6 2 9 12 0 5 4 1 7.00 7.33 1.00 1.00 1.05 0.14
5 พาน 14 14 0 8 6 2 4 4 0 9.00 8.00 0.67 1.29 1.14 0.10
6 ป่าแดด 4 3 2 1 2 0 4 7 0 3.67 4.00 0.67 0.52 0.57 0.10
7 แม่จัน 13 13 1 1 1 0 8 6 2 7.00 6.67 1.00 1.00 0.95 0.14
8 เชียงแสน 5 5 0 2 2 0 1 1 0 5.00 2.67 0.00 0.71 0.38 0.00
9 แม่สาย 9 8 1 8 8 0 11 11 1 8.67 9.00 0.67 1.24 1.29 0.10
10 แม่สรวย 3 3 0 4 4 0 4 4 1 5.67 3.67 0.33 0.81 0.52 0.05
11 เวียงป่าเป้า 7 6 1 7 6 1 4 4 0 8.33 5.33 0.67 1.19 0.76 0.10
12 พญาเม็งราย 4 4 0 1 1 0 4 4 1 5.67 3.00 0.33 0.81 0.43 0.05
13 เวียงแก่น 4 5 0 4 4 0 1 1 0 7.00 3.33 0.00 1.00 0.48 0.00
14 ขุนตาล 3 3 0 1 1 0 0 0 0 6.00 1.33 0.00 0.86 0.19 0.00
15 แม่ฟ้าหลวง 5 9 0 4 4 0 2 3 0 8.00 5.33 0.00 1.14 0.76 0.00
16 แม่ลาว 0 0 0 3 2 2 1 1 0 6.33 1.00 0.67 0.90 0.14 0.10
17 เวียงเชียงรุ้ง 6 8 0 2 2 0 1 1 0 8.33 3.67 0.00 1.19 0.52 0.00
18 ดอยหลวง 1 1 0 1 1 0 3 3 0 6.67 1.67 0.00 0.95 0.24 0.00

116 116 10 85 82 8 84 83 14 95.00 93.67 10.67 13.57 13.38 1.52รวม

เทศกาลปีใหม่ 2561

ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 3 ปีย้อนหลัง
ระหว่างปี  2561 - 2563

ล าดับ อ าเภอ (28 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61)

เทศกาลปีใหม่ 2562
(27 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62)

เทศกาลปีใหม่ 2563
(28 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63)

ค่าเฉล่ียเทศกาลปีใหม่
3 ปีย้อนหลัง

ค่าเฉล่ีย 3 ปี
เฉล่ียต่อวัน


