
โครงการป้องกนัและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เทศบาลต าบลแม่ไร่  อ าเภอแม่จนั  จังหวดัเชียงราย 

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

1. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลต าบลแม่ไร่ มีอ านาจหน้าท่ีในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตามมาตรา 50 
(1) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562 เทศบาลมีอ านาจและ
หน้าท่ีในการจัดระบบบริหารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ตามมาตรา 16 (6) และ         
มีหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามมาตรา 16 (29) แห่งพระราชบัญญั ติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม  

พื้นท่ีเทศบาลต าบลแม่ไร่ มีถนนเส้นทางสายหลักตัดผ่าน สายเชียราย-แม่สาย และเป็นทางผ่าน
เพื่อไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวหลายแห่งในพื้นท่ีอ าเภอแม่ฟ้าหลวงและอ าเภอแม่สาย ประกอบกับช่วงปลายเดือน
ธันวาคม 2565 ถึง ต้นเดือนมกราคม 2566 เป็นช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 และในช่วง
กลางเดือนเมษายน 2566 เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน  หน่วยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชน   มีการประกาศหยุดงานเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีและพนักงานได้พักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวนี้ ซึ่งประชาชนส่วน
ใหญ่มักจะมีการเดินทางออกไปเท่ียวยังต่างจังหวัด ท าให้มีนักท่องเท่ียวและประชาชนเดินทางกลับภูมิล าเนา ในช่วง
เวลาดังกล่าวเป็นจ านวนมาก ท าให้การจราจรคับค่ังและมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งกว่าในช่วงเวลาปกติ การจราจร
แออัดบนท้องถนนเต็มไปด้วยรถจ านวนมาก  อีกท้ังยังมีการเฉลิมฉลองจัดงานเล้ียงท่ัวทุกพื้นท่ีของประเทศ  ซึ่งอาจ
ท าให้เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนและอัคคีภัยได้  ทางรัฐบาลจึงมีนโยบายให้หน่วยงานต่างๆ จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลขึ้น เพื่ออ านวยความสะดวกต่างๆ แก่นักท่องเท่ียว  และดูแลความ
ปลอดภัยแก่ผู้เดินทางผ่านไปมา ดังนั้น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด เทศบาลต าบลแม่ไร่ จึงได้
จัดท าโครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2566   

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
2. เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีและนักท่องเท่ียวที่เดินทางมาเท่ียวช่วงเทศกาล 
3. เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนนและเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
4. เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
5. เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลและสนองนโยบายของรัฐบาลและหนังสือส่ังการ 

3. เป้าหมาย  

3.1 ประชาชนและนักท่องเท่ียวท่ีใช้ถนนเส้นทางในเขตพื้นท่ีต าบลแม่ไร่ 
3.2 จัดต้ังศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จ านวน 2 ครั้ง โดยแบ่งเป็น

เทศกาลปีใหม ่2566 จ านวน 1 ครั้ง และสงกรานต์ 2566 จ านวน 1 ครั้ง 
3.3 จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จ านวน 2 ครั้ง โดยแบ่งเป็น

เทศกาลปีใหม ่2566 จ านวน 1 ครั้ง และสงกรานต์ 2566 จ านวน 1 ครั้ง 
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4.วิธีด าเนินการ 
1. เขียนโครงการฯ พร้อมเสนอโครงการฯ และขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
2. ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมในการจัดท าโครงการฯ 
3. แต่งต้ังคณะท างานฯ ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลพร้อมมอบภารกิจ บทบาท หน้าท่ี 
4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการโครงการฯ 
5. จัดเตรียมสถานท่ีจัดโครงการฯ 
6. ด าเนินการจัดโครงการฯ 
7. สรุปผลการด าเนินโครงการและรายงานผลการด าเนินการ 
 

5. สถานที่ด าเนินการ    ในเขตพื้นท่ีต าบลแม่ไร่ อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ    ประจ าปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) 
 

7. งบประมาณ 10,000 บาท 

1. ค่าป้ายศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 2566 
ขนาดกว้าง  1.00 เมตร x ยาว 3.00  เมตร  จ านวน  2  ป้าย เป็นเงิน 600 บาท 

2. ค่าป้ายศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ปี 2566 
ขนาดกว้าง  1.00 เมตร x ยาว 3.00  เมตร  จ านวน  2  ป้าย เป็นเงิน 600 บาท 

3. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล  
ปีใหม ่2566 จ านวน 60 คนและเทศกาลสงกรานต์ 2566 จ านวน 60 คน รวม 120 คนๆ ละ 25 
บาท/มื้อ รวมเป็นจ านวน 2 มื้อ เป็นเงิน 3,000 บาท 

4. ค่าป้ายรณรงค์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ขนาด 1.20x0.8 เมตร จ านวน  
9 ป้ายๆละ 150 บาท เป็นเงิน 1,350 บาท 

5. ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องในโครงการฯ เช่น ค่าเอกสาร แผ่นพับประชาสัมพันธ์ฯลฯ เป็นเงิน 4,450 บาท
  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลต าบลแม่ไร่ ร่วมกับ  สถานีต ารวจภูธรแม่จัน, ก านัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน, ศูนย์บริการประชาชน
ต าบลแม่ไร่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ไร่ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สามารถลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นท่ีในช่วงช่วงเทศกาล และสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่าง
ทันท่วงที 
 2. สามารถช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นท่ีและนักท่องเท่ียวได้ 
 3. สามารถลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ีและนักท่องเท่ียวได้ 
 

/สิบเอก.... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


