โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารการรายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานป้องกันและลดอุบัตเิ หตุทางถนนช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
********************************
๑. หลักการและเหตุผล
อุบ ัติเหตุทางถนนเป็ นปัญหาสำคัญที่ส ่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆ ทั่วโลก และมีแนวโน้ ม
ที่จะทวีความรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสูงขึ้น จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงกำหนดให้มีการประชุม
ระดั บ โลกว่ า ด้ ว ยความปลอดภั ย ทางถนน ครั ้ ง ที ่ ๓ (3rd Global Ministerial Conference on Road Safety)
ณ ราชอาณาจั กรสวี เดน โดยประเทศที ่ เข้ าร่ วมการประชุ มได้ ร ั บทราบถึ งปฏิ ญญาสตอกโฮล์ ม (Stockholm
Declaration) ที่เป็นเป้าหมายและแนวทางในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๓
ซึ่งมีการกำหนดเป้าหมายในการลดการเสียชีว ิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลง ร้อยละ ๕๐ ภาย ใน
ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓) เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์สู่ศูนย์ (Vision Zero) ภายในปี ค.ศ. ๒๐๕๐ (พ.ศ. ๒๕๙๓)
ที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓
กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
และหน่วยงานในคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน นำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการประชุมฯ
รวมถึงกรอบปฏิญญาสตอกโฮล์ม และ ๑๒ เป้าหมายระดับโลกสำหรับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน
เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม บริบท
ของประเทศไทย และความพร้อมของหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็ บ
จากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ ๕๐ ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓)
จากแนวทางการขับเคลื่อนดังกล่าว โดยเฉพาะการกำหนด ๑๒ เป้าหมายสำหรับการดำเนินงาน
ด้านความปลอดภัยทางถนน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
รวมทั้งข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้ตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงความสำคัญและจำเป็นของกระบวนการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน
ต่อการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน ทั้งด้านการกำหนดทิศทางการพัฒนาในเชิงนโยบาย และการปฏิบัติ
ในช่วงเทศกาลและช่วงปกติ จึงจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรตั้งแต่ระดับอำเภอ จังหวัด และศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขต ในการรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงปกติ
๒) เพื่อเพิ่มพูน...

๒
๒) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความชำนาญ และสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ในการรายงานผลการปฏิบัติง านป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ผ่านระบบเครือข่าย Internet
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย
ทางถนนช่วงเทศกาลให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๓. กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการรายงานผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
จำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๗๘ คน แบ่งเป็น
๑) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จังหวัดละ ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๑๕๒ คน
๒) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา สาขาละ ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๓๐ คน
๓) ผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอ อำเภอละ ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๘๗๘ คน
๔) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๘ เขต เขตละ ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๑๘ คน
๕) เจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ คน
๔. วิธีดำเนินการ
๑) ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดโครงการผ่านระบบ VIDEO CONFERENCE จากกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตพร้อมกันทั่วประเทศ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภั ยเขต ๑ - ๑๘ จำนวน ๑ ครั ้ ง พร้ อมทั ้ งอธิ บายรู ปแบบการประชุ มเชิ งปฏิ บ ั ต ิ การฯ ผ่ านระบบ
WEB CONFERENCE แนวทางการดำเนินโครงการ การซักซ้อมการใช้งานระบบ WEB CONFERENCE และเตรียม
ความพร้อมการฝึกปฏิบัติการรายงานเพื่อสนับสนุนการบริหารงานและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย โดยมอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต เป็นผู้ดำเนินการ
๒) จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ผ่านระบบ WEB CONFERENCE จากกรมป้องกั นและ
บรรเทาสาธารณภัยถึงจังหวัด กำหนดดำเนินการ ๔ วัน จำนวน ๒๕ รุ่น โดยมอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขต ๑ - ๑๘ เป็นผู้ดำเนินการ
๓) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการ ๔ วัน วันละ ๑ รุ่น
จำนวน ๔ รุ่น โดยมอบหมายให้ กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนนเป็นผู้ดำเนินการ ตามความเหมาะสม
ของสถานที่
๔) กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สนับสนุนวิทยากรในการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
๕) จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ e-Report พร้อมวิดีโอประกอบการใช้งาน และระบบถาม-ตอบ
ผ่านระบบอัตโนมัติ
๕. ระยะเวลา...

๓
๕. ระยะเวลาดำเนินการ
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓
๖. สถานที่
๑) สถาบันการศึกษาหรือสถานที่ที่เหมาะสม มีศูนย์การเรียนคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
Internet ในแต่ละพื้นที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
๒) ในเขตกรุงเทพมหานครใช้สถาบันการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีศูนย์การเรียน
คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย Internet
๗. งบประมาณ
งบประมาณกรมป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภัยในส่ วนของกองบูรณาการความปลอดภั ย
ทางถนน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
ผลผลิตที่ ๑ มาตรการการป้องกัน และเตือนภัยจากสาธารณภัย กิจกรรมหลัก : เตรียมความพร้อมในการป้องกัน
สาธารณภัยที่ใช้โครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง งบดำเนินงาน จำนวน ๑ กิจกรรม และแผนงาน : แผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ โครงการที่ ๓ โครงการ
เพิ่มศักยภาพการเตรียมความพร้อมในการจัดการสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน กิจกรรมหลักที่ ๔
กำหนดมาตรการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสน
บาทถ้วน)
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
๑) กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน
๒) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑ - ๑๘
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ระดับอำเภอ จังหวัด และศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเขต สามารถรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) ศูนย์ ป ้องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยเขต สามารถสนั บสนุ นการปฏิบั ติ ง านป้ องกั นและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และอำเภอได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓) เจ้าหน้าที่ผ ู้ปฏิบัติงานการรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ระดับอำเภอ ระดับจังหวั ด และ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความชำนาญและสามารถแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นในระบบรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
๔) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ทั้งส่วนกลาง จังหวัด และ
อำเภอ มีข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนที่ถูกต้อง เป็นเอกภาพ

