แผนขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี
โดยศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)
๑. ความเป็นมา
อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสาคัญที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนน และสร้าง
ความสูญเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งรัฐบาลตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงเข้าร่วมรับรองเจตนารมย์
ปฏิญญามอสโกในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ และประกาศให้ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓
เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย ที่มีเป้าหมายเพื่อลดอัตราจานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนให้เหลือต่ากว่า ๑๐ คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ทั้งนี้ รัฐบาลได้กาหนดนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรด้วยการ
สร้างความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ ในการตรวจจับเพื่อป้องกัน การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ และขอให้ทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมกันดาเนินมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจัง
ตามกรอบทศวรรษความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อสร้างประเทศไทยให้เป็นเมืองปลอดภัย
Safety Thailand
ดังนั้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสานักเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อานวยการ
ความปลอดภัยทางถนน ซึ่งเป็นองค์กรหลักของรัฐบาลในการบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ของประเทศ ได้ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง กาหนดกรอบในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเ หตุ
ทางถนนให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล

๒. เป้าหมายการดาเนินงาน
๒.๑ ลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด
๒.๒ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

๓. ประเด็นหลักในการขับเคลื่อน
การด าเนิ น การป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนได้ ก าหนดประเด็ น ปั ญ หาส าคั ญ ในการมุ่ ง เน้ น
ขับเคลื่ อนการด าเนิ นงานให้ บั งเกิดผลเป็ นรู ปธรรม คือ การเมาแล้ วขั บ การขั บขี่ ด้ วยความเร็ วเกิ นก าหนด
และการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะไม่ปลอดภัย

๔. แนวทางขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี
๔.๑ กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย
(๑) การพิจารณาพัฒนา ปรับปรุงระเบียบ กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัญหา โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการเมาสุราแล้วขับ การควบคุมความเร็วในการขับขี่ การขอใบอนุญาตใบขับขี่รถ
ในแต่ละประเภท การใช้อุปกรณ์นิรภัย และระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับแอลกอฮอล์
(๒) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความผิดคดีจราจร และการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
(๓) เน้นย้า...

-๒-

(๓) เน้นย้าให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง โดยเพิ่มความเข้มข้นในกลุ่ม
เมาแล้ ว ขับ การขับ ขี่ด้ว ยความเร็ วเกิน กาหนด ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในลักษณะที่ไม่ปลอดภัย ควบคู่กับการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดความปลอดภัย
(๔) การสารวจความต้องการ และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการตรวจจับและสนับสนุนการบังคับใช้
กฎหมาย ให้มีความเพียงพอ และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหาในแต่ละพื้นที่
๔.๒ การสร้างจิตสานึกและวัฒนธรรมความปลอดภัย
(๑) ส่งเสริมการนานโยบาย “ประชารัฐ” เป็นแนวทางในการสร้างความตระหนัก จิตสานึก และ
วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดในพื้นที่ เช่น การร่วมกันจัดทากติกาชุมชนเกี่ยวกับความปลอดภัยทาง
ถนน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ “เคาะประตูบ้าน” การใช้ “ด่านครอบครัว ” หรือ “ด่านชุมชน” ให้
ความรู้และป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยง การให้จิตอาสาหรืออาสาสมัครร่วมกันดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย
ทางถนน เป็นต้น
(๒) การจัดทาแผนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งในส่วนกลาง
และในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยให้ความสาคัญกับการใช้สื่อที่หลากหลาย มีรูปแบบที่น่าสนใจ เพื่อเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม เน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสื่อมวลชนในพื้นที่ และใช้
สื่อท้องถิ่นในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง
(๓) ผลักดันให้บรรจุ เรื่อง “วินัยจราจร” หรือ “ความปลอดภัยทางถนน” ไว้ในหลักสูตรการศึกษา
หรือการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในทุกระดับชั้น รวมถึงส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กและเยาวชน
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เช่น การพัฒนาระบบรถรับ - ส่งนักเรียนทั้งโรงเรียนในเขตเมืองและชนบทให้เหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่และมีความปลอดภัย การสนับสนุนให้มีการใช้อุปกรณ์นิรภัยของเด็กและเยาวชน เป็นต้น
(๔) ผลั กดันให้ ทุกหน่ วยงานขับเคลื่ อนมาตรการองค์ กรด้ านความปลอดภัยทางถนนให้ บั งเกิ ด ผล
อย่างเป็นรูปธรรม
๔.๓ การเฝ้าระวังและลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน
(๑) สารวจและปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตรายบนถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
ให้มีความปลอดภัย
(๒) พัฒ นา ปรั บ ปรุ ง ตรวจสอบ และกากับดูแลถนนทุกเส้ นทางทั้งในส่วนที่ก่อสร้างแล้ว และ
อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีความปลอดภัย โดยต้องให้ความสาคัญกับการดาเนินการ
ที่สร้างความปลอดภัยในการเดินทางในกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วย
(๓) พัฒนาปรับปรุงมาตรฐานของยานพาหนะให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีมาตรการในการ
กากับ ควบคุมการใช้งานยานพาหนะทุกประเภทให้ถูกต้องตามกฎหมาย
(๔) ประเมิน ตรวจสอบ ผู้ขับขี่ยานพาหนะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวกับการขับรถ
แต่ละประเภท รวมถึงมีการทบทวน ปรับปรุง พัฒนากระบวนการในการออกใบอนุญาตขับขี่รถแต่ละประเภทให้มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(๕) สนับสนุนการนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ส่งเสริมความปลอดภัยของถนน ยานพาหนะ และการขับขี่
มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนน
๔.๔ การบริหารจัดการข้อมูลด้านความปลอดภัยทางถนน
(๑) การบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน ทั้งในภาพรวมของประเทศและระดับพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นเอกภาพอย่างต่อเนื่อง
(๒) พัฒนาระบบฐานข้อมูล เครื่องมือ แนวทางในการจัดเก็บข้อมูล และรายงานข้อมูลอุบัติเหตุ
ทางถนนทั้งในภาพรวมของประเทศและระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ
4.๕ พัฒนา...

-๓-

4.๕ พัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและกลไกการบริหารงานความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ
(๑) ผลักดันให้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยนาข้อมูล
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และถอดบทเรียนผลการดาเนินงานที่ผ่านมา เพื่อกาหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหา
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ พร้อมทั้ง ให้มีการติดตามผลการดาเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ
อย่างต่อเนื่อง
(๒) พัฒนากลไกการดาเนินงาน และจัดหาเครื่องมือในการดาเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน
รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการสืบสวนหรือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกกรณีการเกิดอุบัติเหตุใหญ่หรืออุบัติเหตุสาคัญ
เพือ่ สนับสนุนการดาเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดความต่อเนื่อง และ
บังเกิดผลเป็นรูปธรรม
(๓) สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการดาเนินการด้านความปลอดภัย
ทางถนนในทุกมิติ รวมถึงแสวงหาโอกาสความร่วมมือใหม่ๆ ในการดาเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนให้เกิด
ความต่อเนื่อง
(๔) การปรับปรุง พัฒนากลไกการชดเชยเยียวยาผู้ที่ไ ด้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนให้ เกิด
ความเป็นธรรม

5. การดาเนินการตามแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี

เพื่อขับเคลื่อนให้การดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และมีความ
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนปฏิบัติการตามแนวทางขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนตลอดทั้งปีให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม พร้อมทั้งให้มีรายผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ต่อคณะ
อนุกรรรมการเฉพาะกิจศูนย์อานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
แนวทาง
การดาเนินการ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1. กฎหมายและการ 1.1 พัฒนา ปรับปรุงระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับ
บังคับใช้กฎหมาย
- เมาสุราแล้วขับ
- สานักงานตารวจ
- ความเร็ว
แห่งชาติ
- การขอใบอนุญาตใบขับขี่
- กระทรวงคมนาคม
- การใช้อุปกรณ์นิรภัย
- แอลกอฮอล์
- กระทรวงสาธารณสุข
1.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความผิดคดีจราจร และ
- สานักงานตารวจแห่งชาติ
การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- กระทรวงคมนาคม
1.3 การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง
- สานักงานตารวจ
แห่งชาติ
1.4 สารวจความต้องการ และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการ
- สานักงานตารวจ
ตรวจจับและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย
แห่งชาติ
- กระทรวงมหาดไทย
2. การสร้างจิตสานึก 2.1 ส่งเสริมการนานโยบาย “ประชารัฐ” เป็นแนวทางในการ - กระทรวงมหาดไทย
และวัฒนธรรม
สร้างความตระหนัก จิตสานึก และวัฒนธรรมความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ทางถนน
2.2 จัดทาแผนบูรณาการในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการ - กรมประชาสัมพันธ์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.3 ผลักดัน…
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แนวทาง

การดาเนินการ
2.3 ผลักดันให้บรรจุ เรื่อง “วินัยจราจร” หรือ “ความปลอดภัย
ทางถนน” ไว้ในหลั กสู ตรการศึกษาหรือการจัดกิจ กรรม
เสริมหลักสูตรในทุกระดับชั้น รวมถึงส่งเสริมความปลอดภัย
ในการเดินทางของเด็กและเยาวชน
2.4 ขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนให้
บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
- กระทรวงศึกษาธิการ

- กระทรวงมหาดไทย
- กรุงเทพมหานคร
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. การเฝ้าระวังและ 3.1 สารวจและปรั บปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตรายให้ มี ความ - กระทรวงคมนาคม
ลดปัจจัยเสี่ยง
ปลอดภัย
อุบัติเหตุทางถนน 3.2 พัฒนา ปรับปรุง ตรวจสอบ และกากับดูแลถนนทุกเส้นทาง - กระทรวงคมนาคม
ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีความปลอดภัย โดยต้องให้
ความสาคัญการสร้างความปลอดภัยในการเดินทางในกลุ่มผู้
ขับขี่รถจักรยานยนต์
3.3 พัฒ นาปรั บ ปรุ งมาตรฐานของยานพาหนะให้ เป็นไปตาม - กระทรวงคมนาคม
มาตรฐานสากล และมีมาตรการในการกากับ ควบคุมการใช้
งานยานพาหนะทุกประเภทให้ถูกต้องตามกฎหมาย
3.4 พัฒนาระบบและหลักสูตรในการอบรมขอรับใบอนุญาตขับ - กระทรวงคมนาคม
ขี่รถแต่ละประเภทให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3.5 การนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ส่งเสริมความปลอดภัยของถนน - กระทรวงคมนาคม
ยานพาหนะ และการขับขี่
4. การบริหาร
4.1 บูรณาการข้อมูล 3 ฐาน ทั้งในภาพรวมของประเทศและ
- กระทรวงสาธารณสุข
จัดการข้อมูลด้าน
ระดับพื้นที่
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความปลอดภัย
4.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล เครื่องมือ แนวทางในการจัดเก็บ - กระทรวงมหาดไทย
ทางถนน
ข้อมูล และรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนทั้งในภาพรวม - กรุงเทพมหานคร
ของประเทศและระดับพื้นที่
5. พัฒนา
5.1 ผลักดันให้มีการแผนปฏิบัติการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ - กระทรวงมหาดไทย
ประสิทธิภาพ
ทางถนน โดยนาข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และถอด - กรุงเทพมหานคร
องค์กรและกลไก
บทเรียน พร้อมทั้งให้มีการติดตามผลการดาเนินงานด้านความ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การบริหารงาน
ปลอดภัยทางถนนทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
ความปลอดภัย
5.2 พัฒนากลไกการดาเนินงาน สนับสนุนเครื่องมือ พร้อมทั้ง - กระทรวงมหาดไทย
ทางถนนทุก
พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการสื บ สวนหรื อ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล - กรุงเทพมหานคร
ระดับ
เชิงลึกกรณีการเกิดอุบัติเหตุใหญ่หรืออุบัติเหตุสาคัญ
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.3 สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาฯ รวมถึงแสวงหาโอกาสความร่วมมือใหม่ๆ ในการ
ดาเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนให้เกิดความต่อเนื่อง
5.4 การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นากลไกการชดเชยเยี ย วยาผู้ ที่ ไ ด้ รั บ - บริษัท กลาง คุ้มครอง
ผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน
ผู้ประสบภัยจากรถจากัด
- คปภ.
6. การติดตาม…
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6. การติดตามผลการดาเนินงาน
6.๑ ใช้ กลไกตามระเบี ยบส านั กนายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ วยการป้ องกั นและลดอุ บั ติ เหตุ ทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔
ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานและติดตามประเมินผลการดาเนินงาน ดังนี้
- การประชุม นปถ. อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- การประชุม ศปถ. อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- การประชุมคณะอนุกรรมการฯ แต่ละคณะ อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง
- การประชุมศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (ศปถ.จังหวัด) และศูนย์ปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนนอาเภอ (ศปถ.อาเภอ) ทุกเดือน พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินงานต่อส่วนกลางทุกระยะ
โดยมีประเด็นสาคัญในการประชุม ดังนี้
(๑) สถิติอุบัติเหตุทางถนนรายเดือน เช่น จานวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต สาเหตุ ฯลฯ
(๒) ข้อมูลอุบัติเหตุที่เป็นกระแสทางสังคม อุบัติเหตุใหญ่
(๓) ข้อมูลจุดเสี่ยง จุดอันตราย และความการดาเนินการปรับปรุง แก้ไข
(๔) มาตรการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ ๑๐ รสขม
(๕) ผลการบังคับคดีกรณีเมาแล้วขับ
(๖) การติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงานตามข้อสั่งการ มติคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
(๗) การวิเคราะห์ ส ถานการณ์ปัญหา และร่ว มกันกาหนดมาตรการ แนวทางในการแก้ปัญหา
ในแต่ละประเด็น
6.๒ ถอดบทเรี ย นผลการดาเนิ น การตามมาตรการต่างๆ โดยนาข้อมูล มาวิเคราะห์ เพื่อสรุปผลการ
ดาเนินงานในประเด็นสาคัญ และจัดทาข้อเสนอแนะในการดาเนินงานในระยะต่อไป
6.3 การมอบหมายผู้บริหารหรือผู้แทนลงพื้นที่ตรวจติดตามและให้กาลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ อย่าง
ต่อเนื่อง
6.4 การจัดเก็บและรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนผ่านระบบ e-report รวมถึงแบบฟอร์มการ
รายงานอื่นๆ ตามแนวทางที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสานักงานเลขานุการคณะกรรมการ ศปถ.
กาหนด โดยต้องมีการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล รายงานผลตามข้อเท็จจริง และดาเนินการ
ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
****************************************************
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน
สานักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

