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จัดพิมพ์โดย
กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3/12 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

พิมพ์ที่
ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 0 2160 1263-4  โทรสาร 0 2160 1309

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ห้ามคัดลอก จัดพิมพ์ หรือท�าซ�้า ก่อนได้รับอนญุาตจากส�านักงานเลขานกุารคณะกรรมการ

ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน



ระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการป้องกนัและลดอบุติัเหตทุางถนน พ.ศ. 2554 ข้อ 14 (6)  

ก�าหนดให้คณะกรรมการศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน (คณะกรรมการ ศปถ.) มีอ�านาจ

หน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ผลการด�าเนินงาน และให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการ ศปถ.  

ได้รวบรวมผลการด�าเนินงานในการป้องกนัและลดอบัุตเิหตทุางถนนของศูนย์อ�านวยการความปลอดภยั 

ทางถนน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพือ่ประชาสมัพนัธ์ให้ส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ ภาคเอกชน 

สถานศึกษา และสาธารณชนทั่วไป ได้รับทราบถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเทก�าลังทรัพยากรต่าง ๆ  

ของหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน เป็นการส่งเสริมและ 

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่สาธารณชนทั่วไป ในปีนี้ได้พัฒนารูปแบบการน�าเสนอ โดยจัดท�าเป็นหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง สอดคล้องกับรูปแบบ

การใช้ชีวิตในสังคมยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

จะเป็นประโยชน์ต่อการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการด�าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  

และขอขอบคณุหน่วยงานตลอดจนภาคีเครอืข่ายต่าง ๆ  ท่ีร่วมด�าเนนิการ และร่วมให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์

มา ณ โอกาส นี้

นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรรมการและเลขานุการศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน

  ค�ำน�ำ



  สำรบัญ
ส่วนที่ 1 สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย 1

• สถานการณ์จ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 2

• สถานการณ์การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 10

• สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 11

  ในช่วงเทศกาล

ส่วนที ่2 นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนน 39
• กรอบ 12 เป้าหมายโลกด้านความปลอดภัยทางถนน  40

  (Global Road Safety Performance Target)

• ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดการด�าเนินงานด้านอุบัติเหตุทางถนน 46

  ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)

• แผนแม่บทด้านความปลอดภัยทางถนน 48

• แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 53

ส่วนที่ 3 ผลการด�าเนนิงานด้านความปลอดภัยทางถนน 59
• ผลการด�าเนินงานของศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน (ส่วนกลาง) 60

• ผลการด�าเนินงานของศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร 75

• ผลการด�าเนินงานของศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด/อ�าเภอ/ 85

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• ผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานภาคีเครือข่าย 104

  ทุกภาคส่วน

• ผลการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน  160

  และมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนน

• ตัวอย่างผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนที่เป็นเลิศ (Best Practice) 169

ส่วนที่ 4 สาระความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน 179
• กฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนนที่สาธารณชนทั่วไปควรรู้ 180

• ความรู้เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยทางถนน (Safe System) 184

• ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานด้านความปลอดภัย  193



  ส่วนที่ 1
สถำนกำรณ์อุบัติเหตุทำงถนนของประเทศไทย

  สถานการณ์จ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

  สถานการณ์การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

  สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

     ในช่วงเทศกาล



   สถำนกำรณ์จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน

เมือ่วนัที ่29 มถินุำยน 2553 คณะรฐัมนตรมีมีตมิอบหมายให้กระทรวงสาธารณสขุเป็นแกน

ในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงการด�าเนินการจัดเก็บข้อมูล และสถิติการเกิด

อุบตัเิหตุบนถนนของหน่วยงานต่าง ๆ  ให้เป็นระบบ มคีวามถกูต้อง และเป็นเอกภาพ เพือ่ใช้ประโยชน์

ในการอ้างองิและประกอบการตดัสนิใจในเรือ่งต่าง ๆ  ต่อไป ประกอบกบัมข้ีอเสนอในปฏญิญามอสโก

ให้ประเทศสมาชิกพฒันาและปรบัปรงุระบบข้อมลูการบาดเจบ็ในระดบัชาต ิให้สามารถเปรยีบเทยีบ 

กบัข้อมูลในระดบันานาชาต ิรวมท้ังการเกบ็รวบรวมข้อมลูการบาดเจบ็และเสยีชวีติ ทีใ่ช้ค�าจ�ากดัความ

สากลว่า เป็นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรภายใน 30 วันหลังจากเกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งกระตุ้น 

ให้มีการประสานความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือในระดับสากล

คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการติดตามประเมินผล ภายใต้ 

คณะกรรมการศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ด�าเนินการบูรณาการข้อมูล 3 ฐานข้อมูล 

ได้แก่ ข้อมูลมรณบัตร ข้อมูลส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และข้อมูลบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย

จากรถ จ�ากัด ตั้งแต่ ปี 2554 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ในปี 2564 พบว่า มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จ�านวน 16,957 ราย  
คิดเป็นอัตราผู้เสียชีวิตต่อแสนประชากรเท่ากับ 25.92 และเมื่อพิจารณาจากข้อมูล 

ผู้เสียชีวิตในปี 2554 -2564 พบว่า จ�านวนของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้ม

ลดลง รายละเอียด ดังนี้

2 ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 2564



รปูที่ 1 รูปที่ 1 จำนวนและอัตราการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน ปี 2554 - 2564 

 

ที่มา : ระบบข้อมูล 3 ฐาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
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จ ำนวนและอัตรำผู้เสียชีวิตต่อแสนประชำกร ปี 2554 - 2564

จ ำนวนผูเ้สยีชีวิต (รำย) อตัรำกำรเสยีชีวิต ต่อประชำกรแสนคน

ตารางที่ 1 จ�านวนและอัตราการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน ปี 2554 – 2564 (ปีปฏิทิน)

ปี (ปฏิทิน) จ�านวนผู้เสียชีวิต (ราย)
อัตราการเสียชีวิต

ต่อประชากรแสนคน
จ�านวนประชากรกลางปี
ของประเทศ* (คน)

2554 21,996 34.27 64,181,001
2555 21,603 33.61 64,266,365
2556 21,221 32.84 64,621,302
2557 20,790 32.01 64,498,454
2558 19,960 30.69 65,027,401
2559 21,745 33.45 65,013,495
2560 21,607 33.14 65,204,797
2561 19,931 30.47 65,406,320
2562 19,904 30.36 65,557,054
2563 17,831 27.20 65,421,139
2564 16,957 25.92 65,212,951

ที่มา : ระบบข้อมูล 3 ฐาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
       *กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

            จ�านวนและอัตราการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน ปี 2554 - 2564

ที่มา : ระบบข้อมูล 3 ฐาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

3ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 2564



ตารางที่ 2 จ�านวนผู้เสียชีวิตรายจังหวัด ปี 2554 – 2564 (ตามปีปฏิทิน)

จังหวัดที่เสียชีวิต 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
รวมทั้งสิ้น 

(ราย)

กรงุเทพมหานคร 888 833 861 805 722 852 875 837 893 828 789 9,183

กระบี่ 172 189 182 160 192 201 191 164 163 122 94 1,830

กาญจนบุรี 308 342 332 334 312 340 349 307 285 269 228 3,406

กาฬสินธุ์ 206 231 222 227 212 263 264 284 228 229 260 2,626

ก�าแพงเพชร 279 258 263 261 245 260 247 198 235 214 210 2,670

ขอนแก่น 627 611 647 565 577 558 529 449 499 444 378 5,884

จันทบุรี 259 236 285 243 287 289 291 263 265 229 228 2,875

ฉะเชิงเทรา 370 385 356 326 331 335 371 340 299 260 262 3,635

ชลบุรี 774 858 849 818 738 857 854 762 775 631 635 8,551

ชัยนาท 126 144 146 129 135 130 119 122 127 133 111 1,422

ชัยภูมิ 238 227 215 234 194 269 273 275 300 273 260 2,758

ชมุพร 283 252 269 255 215 199 201 190 203 168 196 2,431

เชียงราย 521 493 521 576 496 495 513 443 418 446 390 5,312

เชียงใหม่ 619 626 628 629 547 663 653 569 661 547 506 6,648

ตรัง 314 272 245 219 220 234 229 217 203 162 177 2,492

ตราด 123 76 72 81 73 105 95 89 84 83 73 954

ตาก 144 199 169 233 158 178 178 142 157 132 121 1,811

นครนายก 122 132 117 109 99 141 106 112 91 124 105 1,258

นครปฐม 420 440 436 386 397 448 373 376 391 277 244 4,188

นครพนม 200 181 176 147 152 172 153 139 179 183 169 1,851

นครราชสีมา 1,014 1,000 972 907 929 961 945 976 944 798 739 10,185

นครศรีธรรมราช 588 581 511 497 528 492 468 432 395 323 303 5,118

นครสวรรค์ 451 512 480 484 417 385 424 346 393 305 332 4,529

นนทบุรี 166 190 176 202 250 290 259 259 252 239 230 2,513

นราธิวาส 156 154 130 166 139 163 166 127 160 145 122 1,628

น่าน 132 93 112 128 98 115 98 129 135 109 93 1,242

บึงกาฬ 57 75 68 90 63 97 104 96 112 118 122 1,002

บุรีรัมย์ 450 474 430 451 370 458 496 429 453 361 347 4,719

ปทุมธานี 297 307 313 268 276 366 343 346 324 333 301 3,474

ประจวบคีรีขันธ์ 278 288 281 278 288 287 259 247 227 213 187 2,833

ปราจีนบุรี 262 258 245 271 276 262 267 232 238 198 207 2,716

ปัตตานี 96 100 97 89 90 129 128 112 109 119 96 1,165

พระนครศรีอยุธยา 358 304 329 341 342 376 345 367 354 298 234 3,648

พะเยา 185 160 140 133 129 162 150 114 157 120 136 1,586

พังงา 78 114 112 98 96 83 95 83 86 59 73 977

พัทลุง 192 215 174 163 162 166 173 154 165 132 105 1,801

พิจิตร 171 199 194 182 151 160 189 182 193 170 168 1,959

พิษณุโลก 425 400 463 398 359 360 362 362 330 322 292 4,073

เพชรบุรี 187 235 229 214 224 217 220 199 145 155 141 2,166

เพชรบูรณ์ 412 352 390 341 349 381 327 350 372 299 298 3,871
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แพร่ 183 156 151 160 130 153 132 163 138 110 104 1,580

ภูเก็ต 199 227 176 172 147 143 172 144 177 132 96 1,785

มหาสารคาม 256 246 229 247 218 259 275 241 256 243 236 2,706

มุกดาหาร 84 86 89 80 76 108 111 100 101 98 100 1,033

แม่ฮ่องสอน 36 46 33 40 37 43 45 37 45 44 41 447

ยโสธร 119 117 121 113 118 164 159 148 147 109 142 1,457

ยะลา 135 121 91 68 70 84 87 81 68 73 79 957

ร้อยเอ็ด 364 352 351 383 337 337 396 295 357 324 351 3,847

ระนอง 54 62 62 45 36 44 74 45 40 36 51 549

ระยอง 477 477 437 475 456 494 492 474 461 379 394 5,016

ราชบุรี 339 303 311 338 360 339 327 299 308 262 235 3,421

ลพบุรี 340 338 310 271 312 372 365 316 282 278 244 3,428

ล�าปาง 296 236 295 242 261 284 250 237 261 213 187 2,762

ล�าพูน 143 145 182 171 169 178 164 154 177 159 153 1,795

เลย 157 191 168 197 184 223 265 232 205 204 188 2,214

ศรีสะเกษ 249 281 258 257 262 311 317 340 340 344 284 3,243

สกลนคร 329 318 305 319 338 342 359 319 317 273 274 3,493

สงขลา 582 539 471 462 440 462 410 385 411 358 316 4,836

สตูล 102 81 70 46 68 62 70 62 53 49 47 710

สมุทรปราการ 366 327 355 352 291 354 348 313 288 271 247 3,512

สมุทรสงคราม 51 50 50 38 49 53 49 52 37 36 32 497

สมุทรสาคร 241 188 179 204 189 161 175 164 150 139 157 1,947

สระแก้ว 194 199 199 194 184 274 230 259 246 201 186 2,366

สระบุรี 357 386 310 333 301 340 405 310 303 255 229 3,529

สิงห์บุรี 124 120 80 74 86 109 93 83 59 66 67 961

สุโขทัย 177 189 180 191 162 140 150 175 148 159 139 1,810

สุพรรณบุรี 398 386 365 376 378 360 326 364 320 328 282 3,883

สุราษฎร์ธานี 519 410 413 446 429 409 428 337 332 286 318 4,327

สุรินทร์ 380 357 331 373 385 416 383 337 354 364 315 3,995

หนองคาย 162 129 117 134 122 156 167 101 123 128 131 1,470

หนองบัวล�าภู 115 123 104 104 119 125 122 105 109 102 83 1,211

อ่างทอง 107 109 136 91 104 98 105 101 91 81 76 1,099

อ�านาจเจริญ 61 69 66 66 70 72 70 89 58 48 95 764

อุดรธานี 447 374 501 482 347 419 479 382 344 303 292 4,370

อุตรดิตถ์ 164 150 155 164 183 172 136 171 141 148 164 1,748

อุทัยธานี 126 124 112 102 98 109 105 111 105 98 90 1,180

อุบลราชธานี 615 595 621 539 605 677 684 584 552 560 570 6,602

ไม่ทราบจังหวัด - - - 3 1 - - 1 - - - 5

รวมทั้งสิ้น 21,996 21,603 21,221 20,790 19,960 21,745 21,607 19,931 19,904 17,831 16,957 223,545

ที่มา : ระบบข้อมูล 3 ฐาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

จังหวัดที่เสียชีวิต 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
รวมทั้งสิ้น 

(ราย)
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              จ�านวนผู้เสียชีวิตรายจังหวัด ปี 2564

จ�ำนวนผู้เสียชีวิต (รำย) ปี 2564

รปูที่ 2 รูปที่ 2 จ ำนวนผู้เสียชีวิตรำยจังหวัด ปี 2564 

              
ที่มา : ระบบข้อมูล 3 ฐาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
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จ ำนวนผู้เสียชีวิต (รำย) ปี 2564

ที่มา : ระบบข้อมูล 3 ฐาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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ตารางที่ 3 อัตราผู้เสียชีวิตต่อแสนประชากรรายจังหวัด ปี 2554 – 2564 (ตามปีปฏิทิน)
จังหวัดที่เสียชีวิต 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

กรงุเทพมหานคร 15.61 14.68 15.16 14.15 12.78 15.22 15.66 15.01 16.05 14.88 14.29

กระบี่ 39.51 42.81 40.63 35.25 41.85 43.46 40.97 34.90 34.45 25.78 19.78

กาญจนบุรี 36.70 40.78 39.50 39.50 37.68 42.04 43.04 37.66 34.77 32.82 27.87

กาฬสินธุ์ 20.98 23.49 22.55 23.06 21.53 26.71 26.80 28.84 23.18 23.28 26.55

ก�าแพงเพชร 38.40 35.50 36.12 35.80 33.59 35.68 33.93 27.24 32.40 29.51 29.23

ขอนแก่น 35.49 34.51 36.38 31.64 32.19 31.05 29.37 24.90 27.70 24.65 21.06

จันทบุรี 50.22 45.44 54.49 46.21 54.35 54.60 54.82 49.39 49.64 42.90 42.77

ฉะเชิงเทรา 54.68 56.41 51.75 47.05 47.50 47.87 52.70 47.96 41.89 36.43 36.57

ชลบุรี 58.31 63.49 61.65 58.18 51.57 58.94 57.73 50.68 50.76 41.33 41.19

ชัยนาท 37.71 43.22 43.85 38.79 40.69 39.31 36.09 37.12 38.83 40.66 34.24

ชัยภูมิ 21.11 20.08 18.95 20.59 17.06 23.65 23.99 24.16 26.38 24.01 23.01

ชมุพร 57.63 51.04 54.15 51.06 42.88 39.57 39.84 37.55 40.05 33.15 38.73

เชียงราย 43.47 41.10 43.32 47.75 41.90 42.60 43.98 37.86 35.63 38.01 33.28

เชียงใหม่ 37.67 37.92 37.80 37.61 33.37 41.37 40.55 35.12 40.60 33.60 31.05

ตรัง 50.27 43.22 38.64 34.36 34.42 36.56 35.72 33.81 31.63 25.24 27.64

ตราด 55.54 34.17 32.22 36.10 32.91 47.96 43.33 40.49 38.12 37.67 33.21

ตาก 27.25 37.65 31.94 43.47 29.72 33.80 33.44 26.41 28.96 24.35 22.27

นครนายก 48.17 51.87 45.77 42.46 38.43 54.70 41.08 43.30 35.12 47.85 40.54

นครปฐม 48.66 50.55 49.64 43.54 44.51 50.05 41.44 41.54 43.03 30.48 26.81

นครพนม 28.41 25.62 24.80 20.64 21.30 24.07 21.37 19.39 24.95 25.51 23.59

นครราชสีมา 39.25 38.56 37.30 34.68 35.42 36.59 35.91 36.99 35.71 30.19 28.03

นครศรีธรรมราช 38.57 37.96 33.22 32.17 34.08 31.72 30.13 27.76 25.35 20.73 19.51

นครสวรรค์ 42.05 47.74 44.72 45.11 38.92 36.07 39.85 32.56 37.08 28.78 31.68

นนทบุรี 14.93 16.78 15.32 17.34 21.18 24.26 21.36 21.08 20.22 19.18 18.24

นราธิวาส 21.02 20.47 17.07 21.55 17.86 20.76 20.97 15.91 19.90 18.04 15.16

น่าน 27.70 19.49 23.44 26.77 20.50 24.06 20.50 27.01 28.31 22.86 19.55

บึงกาฬ 13.98 18.29 16.41 21.56 15.02 23.06 24.66 22.70 26.46 27.87 28.89

บุรีรัมย์ 28.91 30.33 27.39 28.61 23.40 28.90 31.23 26.95 28.43 22.66 21.87

ปทุมธานี 29.75 30.03 30.00 25.20 25.53 33.39 30.83 30.65 28.28 29.07 25.93

ประจวบคีรีขันธ์ 54.42 55.94 54.18 53.19 54.90 54.54 48.84 46.20 42.08 39.49 34.62

ปราจีนบุรี 55.97 54.69 51.58 56.73 57.45 54.26 55.00 47.46 48.35 40.22 41.97

ปัตตานี 14.56 14.98 14.37 13.04 13.05 18.53 18.19 15.72 15.14 16.53 13.26

พระนครศรีอยุธยา 45.61 38.45 41.35 42.58 42.48 46.56 42.58 45.11 43.34 36.49 28.62

พะเยา 38.04 32.83 28.72 27.39 26.73 33.83 31.51 24.06 33.30 25.46 29.10

พังงา 30.71 44.49 43.34 37.64 36.74 31.72 36.13 31.45 32.52 22.31 27.61

พัทลุง 37.63 41.93 33.70 31.39 31.07 31.75 33.02 29.35 31.45 25.16 20.05

พิจิตร 31.02 36.21 35.33 33.20 27.63 29.40 34.86 33.70 35.93 31.64 31.48

พิษณุโลก 49.97 46.90 54.13 46.40 41.72 41.70 41.89 41.87 38.17 37.25 34.12

เพชรบุรี 40.21 50.27 48.73 45.28 47.19 45.58 46.05 41.52 30.17 32.25 29.40

เพชรบูรณ์ 41.47 35.47 39.23 34.27 35.06 38.32 32.92 35.25 37.52 30.15 30.25

แพร่ 39.80 34.05 33.05 35.16 28.70 33.96 29.45 36.57 31.16 24.84 23.69
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ภูเก็ต 56.95 63.52 48.19 46.00 38.85 37.48 44.30 36.42 44.02 32.83 23.76

จังหวัดที่เสียชีวิต 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

มหาสารคาม 27.22 26.10 24.10 25.78 22.65 26.88 28.56 25.04 26.61 25.25 24.65

มุกดาหาร 24.70 25.17 25.90 23.18 21.95 31.11 31.88 28.63 28.85 27.99 28.64

แม่ฮ่องสอน 14.79 18.84 13.44 16.17 15.46 18.60 19.26 15.58 18.73 18.32 17.03

ยโสธร 22.08 21.68 22.39 20.91 21.85 30.38 29.48 27.47 27.34 20.27 26.51

ยะลา 27.52 24.33 18.07 13.36 13.61 16.19 16.62 15.33 12.76 13.70 14.74

ร้อยเอ็ด 27.84 26.94 26.82 29.27 25.77 25.78 30.30 22.58 27.35 24.83 26.98

ระนอง 29.43 33.83 34.69 25.58 20.49 25.13 41.98 25.42 22.50 20.25 28.54

ระยอง 75.47 74.13 66.69 71.13 67.12 71.63 70.28 66.68 63.86 52.50 53.92

ราชบุรี 40.31 35.87 36.66 39.69 42.41 40.11 38.64 35.29 36.34 30.91 27.81

ลพบุรี 44.97 44.64 40.90 35.74 41.16 49.14 48.27 41.76 37.31 36.78 32.63

ล�าปาง 38.96 31.17 39.03 32.10 34.74 37.97 33.55 31.94 35.37 28.86 25.58

ล�าพูน 35.37 35.86 44.94 42.18 41.74 44.05 40.63 38.18 43.95 39.48 38.18

เลย 25.14 30.45 26.62 31.10 28.99 35.10 41.62 36.35 32.09 31.93 29.52

ศรีสะเกษ 17.14 19.31 17.67 17.56 17.87 21.18 21.56 23.11 23.10 23.37 19.39

สกลนคร 29.29 28.23 26.95 28.07 29.64 29.91 31.30 27.74 27.52 23.70 23.84

สงขลา 42.73 39.26 34.03 33.10 31.38 32.86 29.03 27.14 28.86 25.14 22.22

สตูล 34.08 26.67 22.74 14.78 21.65 19.60 22.00 19.37 16.46 15.21 14.54

สมุทรปราการ 30.65 26.95 28.80 28.12 23.02 27.82 27.06 24.06 21.87 20.58 18.58

สมุทรสงคราม 26.28 25.76 25.76 19.57 25.31 27.49 25.46 27.06 19.30 18.77 16.76

สมุทรสาคร 48.64 37.30 34.82 38.81 35.81 30.57 32.82 30.37 27.44 25.43 28.52

สระแก้ว 35.61 36.38 36.21 35.17 33.27 49.36 41.26 46.28 43.81 35.80 33.23

สระบุรี 57.68 61.95 49.41 52.75 47.58 53.73 63.79 48.65 47.41 39.90 35.87

สิงห์บุรี 57.91 56.23 37.57 34.84 40.63 51.72 44.27 39.63 28.28 31.64 32.39

สุโขทัย 29.42 31.39 29.87 31.70 26.92 23.32 25.04 29.28 24.85 26.70 23.53

สุพรรณบุรี 47.08 45.62 43.06 44.31 44.55 42.50 38.44 42.92 37.87 38.82 33.57

สุราษฎร์ธานี 51.58 40.29 40.19 43.05 41.20 39.17 40.81 31.98 31.37 27.02 29.99

สุรินทร์ 27.51 25.81 23.86 26.84 27.64 29.84 27.45 24.14 25.36 26.07 22.73

หนองคาย 22.77 25.24 22.78 25.96 23.63 30.24 32.32 19.52 23.77 24.74 25.43

หนองบัวล�าภู 22.88 24.41 20.55 20.47 23.37 24.51 23.89 20.53 21.29 19.92 16.26

อ่างทอง 37.61 38.38 47.92 32.08 36.72 34.70 37.31 35.99 32.52 28.95 27.37

อ�านาจเจริญ 16.39 18.51 17.64 17.60 18.64 19.15 18.58 23.57 15.35 12.71 25.23

อุดรธานี 28.90 24.09 32.10 30.76 22.10 26.66 30.41 24.20 21.78 19.18 18.60

อุตรดิตถ์ 35.51 32.53 33.61 35.60 39.82 37.56 29.78 37.56 31.11 32.66 36.46

อุทัยธานี 38.41 37.75 34.02 30.92 29.67 33.02 31.85 33.72 31.96 29.83 27.54

อุบลราชธานี 33.89 32.67 33.90 29.28 32.75 36.54 36.80 31.32 29.54 29.97 30.57

ที่มา : ระบบข้อมูล 3 ฐาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัดที่เสียชีวิต 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
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     อัตราผู้เสียชีวิตต่อแสนประชากรรายจังหวัด ปี 2564 รปูที่ 3 

ที่มา : ระบบข้อมูล 3 ฐาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

รูปที่ 3 อัตราผู้เสียชีวิตต่อแสนประชากรรายจังหวัด ปี 2564  

         
ที่มา : ระบบข้อมูล 3 ฐาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

13.26
14.54
14.74
15.16
16.26
16.76
17.03

18.24
18.58
18.60
19.39
19.51
19.55
19.78
20.05
21.06
21.87
22.22
22.27
22.73
23.01
23.53
23.59
23.69
23.76
23.84
24.65
25.23
25.43
25.58
25.93
26.51
26.55
26.81
26.98
27.37
27.54
27.61
27.64
27.81
27.87
28.03
28.52
28.54
28.62
28.64
28.89
29.10
29.23
29.40
29.52
29.99
30.25
30.57
31.05
31.48
31.68
32.39
32.63
33.21
33.23
33.28
33.57
34.12
34.24
34.62

35.87
36.46
36.57

38.18
38.73

40.54
41.19
41.97
42.77

53.92

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

ปัตตานี
สตลู
ยะลา

นราธวิาส
หนองบัวล าภู
สมทุรสงคราม
แมฮ่อ่งสอน

นนทบรุี
สมทุรปราการ

อดุรธานี
ศรสีะเกษ

นครศรธีรรมราช
น่าน
กระบี่
พัทลงุ

ขอนแกน่
บรุรัีมย์
สงขลา
ตาก

สรุนิทร์
ชยัภมูิ
สโุขทัย
นครพนม

แพร่
ภเูก็ต

สกลนคร
มหาสารคาม
อ านาจเจรญิ
หนองคาย

ล าปาง
ปทมุธานี
ยโสธร

กาฬสนิธุ์
นครปฐม
รอ้ยเอ็ด
อา่งทอง
อทุัยธานี

พังงา
ตรัง

ราชบรุี
กาญจนบรุี

นครราชสมีา
สมทุรสาคร

ระนอง
พระนครศรอียธุยา

มกุดาหาร
บงึกาฬ
พะเยา

ก าแพงเพชร
เพชรบรุี

เลย
สรุาษฎรธ์านี
เพชรบรูณ์

อบุลราชธานี
เชยีงใหม่

พจิติร
นครสวรรค์

สงิหบ์รุี
ลพบรุี
ตราด

สระแกว้
เชยีงราย
สพุรรณบรุี
พษิณุโลก
ชยันาท

ประจวบครีขีันธ์
สระบรุี

อตุรดติถ์
ฉะเชงิเทรา

ล าพนู
ชมุพร

นครนายก
ชลบรุี

ปราจนีบรุี
จันทบรุี
ระยอง

อัตราผู้เสียชีวิตต่อแสนประชากร ปี 2564อัตรำผู้เสียชีวิตต่อแสนนประชำกร ปี 2564
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   สถำนกำรณ์กำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุทำงถนน

จำกฐำนข้อมลู 43 แฟ้ม ของกระทรวงสาธารณสขุ ทีไ่ด้รวบรวมข้อมลูผูบ้าดเจบ็จากอุบตัเิหตุ

ทางถนนจากโรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุทัว่ประเทศ พบว่า ปี 2564 มผีูบ้าดเจ็บ (Admit) 

ในข้อมูลแฟ้มผู้ป่วยใน (IPD) จ�านวน 192,841 คน และเมื่อพิจารณาจากข้อมูลผู้บาดเจ็บ ระหว่าง 

ปี 2558 - 2564 พบว่า ตัง้แต่ปี 2562 จ�านวนของผูบ้าดเจ็บจากอบุติัเหตุทางถนน เร่ิมมแีนวโน้มลดลง  

รายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 4 จ�านวนผู้บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุทางถนน ปี 2558 – 2564 (ปีปฏิทิน)

ปี (ปฏิทิน) จ�านวนผู้บาดเจ็บ (คน)
2558 182,732

2559 226,609

2560 239,891

2561 242,512

2562 254,536

2563 233,941

2564 192,841

         ที่มา : ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม กระทรวงสาธารณสุข
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       จ�านวนผู้บาดเจ็บ (Admit) จากอุบัติเหตุทางถนน ปี 2558 - 2564รปูที่ 4 รูปที่ 4 จำนวนผู้บาดเจบ็ (Admit) จากอุบัติเหตุทางถนน ปี 2558 - 2564 

 
ที่มา : ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม กระทรวงสาธารณสุข 
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จ ำนวนผู้บำดเจ็บ (Admit) (คน) ปี 2558 - 2564

       ที่มา : ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม กระทรวงสาธารณสุข

สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน และกำรวิเครำะห์
ข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำล

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2563 เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและ 

ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 โดยให้ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน 

ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ด�าเนินการ 

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ภายใต้ชื่อ “ชีวิตวิถี ใหม่ ขับขี ่
อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม ่

ที่ห่างไกลจากอุบัติเหตุ สรุปผลการด�าเนินการ ดังนี้ 

ช่วงเทศกำลปีใหม่ พ.ศ. 2564
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1,120
ครัง้

1,102
ครัง้

541
ครัง้

 1.  ภำพรวมกำรด�ำเนินงำน 
1.1 สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 (รวม 7 วัน) 

จ�ำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุ ผู้บำดเจ็บ 
และผู้เสียชีวิต ดังนี้

ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ

บริเวณจุดเกิดเหตุที่ท�ำให้มีผู้เสียชีวิต

สถำนะของผู้เสียชีวิต

สำเหตุที่เกิดอุบัติเหตุ ดังนี้ 

ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุ

พฤติกรรมเสี่ยงของผู้เสียชีวิตที่เกิดจำก
กำรไม่ใช้อุปกรณ์ด้ำนควำมปลอดภัย

ช่วงอำยุของผู้เสียชีวิต

จ�ำนวนครัง้
กำรเกิดอบุตัเิหตุ 

3,333
ครัง้

255
ครัง้

308
รำย

10
รำย

2,957
คัน

180
รำย

1,260
ครัง้

3,326
คน

68
ครัง้

55
รำย

90
รำย

213
คนั

32
รำย

355
ครัง้

392
รำย

35
ครัง้

29
รำย

230
รำย

62
รำย

105
คนั

1,676
ครัง้

ทำงตรง

ผูข้บัขี่ กลุม่เดก็
1 - 14 ปี

ขบัรถเรว็เกนิกว่ำ
กฎหมำยก�ำหนด

ไม่สวม
หมวกนริภยั 

รถจักรยำนยนต์ 
ถนน

กรมทำงหลวง 

จ�ำนวน
ผู้บำดเจ็บ 

ทำงโค้ง 

ผู้โดยสำร กลุ่มเยำวชน
15 - 24 ปี 

ดื่มแล้วขับ

ไม่คำด
เข็มขัดนิรภัย 

รถปิคอัพ 
ถนน

ทำงหลวงชนบท

จ�ำนวน
ผู้เสียชีวิต

ทำงแยก 

คนเดินถนน กลุ่มวัยแรงงำน
25 - 59 ปี

กลุ่มผู้สูงอำยุ 
60 ปีขึ้นไป 

ตัดหน้ำ
กระชั้นชิด

รถเก๋ง 
ถนนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
(อบจ.เทศบำล/อบต.) 

สรุปผลกำรด�ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ พ.ศ. 2564 
ในช่วงควบคุมเข้มข้น (ระหว่ำงวันที่ 29 ธันวำคม 2563 – 4 มกรำคม 2564)
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จังหวัดที่มีอัตรำผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน : 

ระยะทาง 1,000 กม. 5 อันดับแรก ได้แก่ 

1.2 การจัดตั้งด่านชมุชน 
จ�านวน 16,925 ด่าน มีเจ้าหน้าที่ประจ�าด่านเฉลี่ยวันละ 116,138 คน 

1.3 ผลการบังคับใช้กฎหมาย 

รวมท้ังสิ้น 3,103,857 คัน เปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 

พ.ศ. 2563 (6,562,909 คนั) ลดลง 3,459,052 คนั (-52.71 %) 

รวมท้ังสิ้น 632,608 ราย เปรียบเทียบกับ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

พ.ศ. 2563 (1,461,588 ราย) ลดลง 828,980 ราย (-56.72 %)  

ซึ่งผลการเรียกตรวจและการด�าเนินคดี ในประเด็นขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด 

เมาแล้วขับ และการไม่สวมหมวกนิรภัย ลดลงเมื่อเทียบกับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ทุกกรณี 

1.4 ผลการด�าเนินการตามตัวช้ีวัดตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564

1 สถติเิมือ่เทยีบกบัช่วงเทศกาลปีใหม่ เฉลีย่ 3 ปีย้อนหลัง จ�านวนคร้ังการเกดิอบุติัเหตุ  

จ�านวนผู้เสียชีวิต จ�านวนผู้บาดเจ็บ (Admit) ลดลง เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง

2 จ�านวนครัง้ของการเกดิอบัุตเิหตุในอ�าเภอเสีย่งทีเ่ป็นสแีดง ลดลง เมือ่เทยีบกบัสถติิ

ในช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง

3 การเกดิอบัุตเิหตุใหญ่ ลดลง เม่ือเทยีบกับสถติใินช่วงเทศกาลปีใหม่ เฉลีย่ 3 ปีย้อนหลงั

4 สถิติอุบัติเหตุท่ีเกิดบนถนน ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม จ�านวนครั้ง

การเกิดอุบัติเหตุ จ�านวนผู้เสียชีวิต และจ�านวนผู้บาดเจ็บ (Admit) ลดลง เมื่อเทียบกับสถิติในช่วง

เทศกาลปีใหม่ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง

ผู้ถูกด�าเนินคดี

ตาม 10 มาตรการ 

(29.40) (29.40) (29.40) (29.40) (29.40) 
จงัหวดัภเูกต็ จงัหวดันนทบรีุ จงัหวดัสมทุรปรำกำร จงัหวดัพระนครศรอียธุยำ จงัหวดัตรงั 

1,000 กม.

มียานพาหนะ

ที่ถูกเรียกตรวจ 
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5 การเสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ ลดลง เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ เฉลี่ย 3 ปี

ย้อนหลัง

6 จ�านวนผู้ถูกด�าเนินคดีขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก�าหนด และด่ืมแล้วขับ ลดลง  

เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง

7 การเกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะ เท่ากัน กับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ย้อนหลัง 3 ปี 

1.5 การวิเคราะห์
จากการวิเคราะห์ของศนูย์อ�านวยการความปลอดภยัทางถนน พบว่า ข้อมลูของกระทรวง

คมนาคมในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ปรมิาณการเดนิทางของประชาชนโดยรถโดยสารสาธารณะ

ลดลงร้อยละ 30 เนือ่งจากประชาชนได้มกีารเดนิทางล่วงหน้าแล้วตัง้แต่วนัที ่26 ธนัวาคม 2563 และ 

รวมท้ังปริมาณการเดินทางเข้า - ออก กรุงเทพมหานครลดลง ร้อยละ 13 ตลอดจนในช่วงเวลา 

ดงักล่าวหน่วยงานทกุภาคส่วนได้มกีารบูรณาการการด�าเนนิการป้องกนัและลดอบุติัเหตุทางถนนควบคู ่

กับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

แต่อย่างไรก็ตาม ยงัพบว่าจ�านวนผูเ้สยีชวีติเพิม่ขึน้จากเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 เนือ่งจากประชาชน 

ได้ปรับเปลี่ยนมาใช้รถส่วนบุคคลมากข้ึนและดัชนีความรุนแรงของอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่  

พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงพฤติกรรมของผู้ขับขี่ในด้านความเร็ว ประกอบกับ 

ผู้ขับขี่ยังคงมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก�าหนด ซึ่งมี

ผู้เสียชีวิต คิดเป็นร้อยละ 45.91 รองลงมา คือ สาเหตุดื่มแล้วขับ ร้อยละ 25.76 ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่

เกดิจากการขบัขีแ่ละโดยสารรถจกัรยานยนต์ ร้อยละ 73.21 และอบุตัเิหตเุกดิบนถนนกรมทางหลวง 

ร้อยละ 37.80 ถนนองค์การบริหารส่วนต�าบล ร้อยละ 35.67 โดยเฉพาะบริเวณทางตรง ทางโค้ง  

และทางแยก โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน ร้อยละ 58.67 และเป็นคนในพ้ืนท่ี  

ร้อยละ 59.18 และมีสัดส่วนการเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ร้อยละ 56.38

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารายละเอียดปัจจัยที่เป็นสาเหตุหลักในแต่ละด้านเพิ่มเติม พบว่า

ด้านพฤติกรรม

การขบัรถเรว็ การเกิดอบุติัเหตุทีม่สีาเหตุจากการขบัรถเร็ว 1,120 คร้ัง  

ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ 1,092 คน มีผู้เสียชีวิต 179 ราย การเกิดเหตุส่วนใหญ ่

เกดิเหตุบนถนนกรมทางหลวง 467 ครัง้ โดยประเภทรถทีเ่กดิอบุตัเิหตทุีม่สีาเหตจุาก 

ความเรว็สงูสดุ คือรถจกัรยานยนต์ เกดิเหตุ 971 คร้ัง และช่วงเวลาทีเ่กดิอบุติัเหตุ
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ที่มีสาเหตุจากการขับรถเร็วสูงที่สุด คือ ช่วงเวลา 15.01 – 18.00 น. เกิดเหตุ 265 ครั้ง  ส�าหรับ 

ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่มีสาเหตุจากความเร็ว พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ขับข่ี  

และผู้โดยสารในรถคันต้นเหตุ จ�านวน 122 ราย และเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ จ�านวน 90 ราย 

การด่ืมแล้วขับ การเกิดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากการดื่มแล้วขับ 

1,102 ครัง้ ส่งผลให้มผีูบ้าดเจ็บ 1,099 คน ผู้เสียชวีติ 113 ราย การเกดิเหตุ 

ส่วนใหญ่เกดิเหตุบนถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 633 ครัง้ โดยประเภทรถ 

ที่เกิดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากการดื่มแล้วขับสูงสุด คือรถจักรยานยนต์  

เกิดเหตุ 997 ครั้ง ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากการด่ืมแล้วขับ 

สูงที่สุด คือ ช่วงเวลา 18.01 - 21.00 น. เกิดเหตุ 242 ครั้ง 

ส�าหรับข้อมูลผู้ประสบเหตุจากการดื่มแล้วขับ พบว่า ผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่  

(ในต�าบล/แขวง) 854 ราย โดยเป็นผู้ขับขี่ 1,063 คน (ผู้ขับขี่ในรถคันต้นเหตุ จ�านวน 881 คน และ

รถคู่กรณี 65 คน) ผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่ คือ ผู้ขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ 1,070 คน โดยเป็น

ผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย 792 คน 

ด้านยานพาหนะ

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ จ�านวน 2,957 คันส่งผลให้ม ี

ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จ�านวน 3,141 คน คิดเป็น ร้อยละ 84.48 ของผู้ประสบเหตุทั้งหมด  

โดยผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงาน อายุระหว่าง 30 – 39 ปี (ร้อยละ 15.15)  

รองลงมา คือ เด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 15 –19 ปี (ร้อยละ 15.12) 

มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ประสบเหตุ เป็นเด็กอายุต�่ากว่า 15 ปี (ยังไม่ถึงเกณฑ์ขอรับ 

ใบอนุญาตขับขี่) คิดเป็นร้อยละ 4.86 ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งหมด

มีผู ้ประสบเหตุจากรถจักรยานยนต์เป็นผู ้ขับขี่ที่ไม่มีใบขับขี่  

133 ราย และมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่สวมหมวกนิรภัย จ�านวน 2,167 ราย 

(คิดเป็นร้อยละ 68.99 ของผู้ประสบเหตุจากรถจักรยานยนต์ทั้งหมด) 

ด้านถนน

ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ ถนนใน อบต./หมู่บ้าน จ�านวน 1,676 ครั้ง แต่เมื่อ

พจิารณาอตัราการเกดิอบุตัเิหตทุางถนน ต่อความยาวระยะทาง 1,000 กม. พบว่า ถนนกรมทางหลวง

มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนน สูงที่สุด โดยในทุก 1,000 กม. จะมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนน   

ประมาณ 25 ครั้ง รองลงมา คือ ถนนกรมทางหลวงชนบท  8 ครั้ง และ ถนนในความรับผิดชอบ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ครั้ง 
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ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนได้ตรวจสอบข้อมูลลักษณะถนนที่เกิดเหตุเพิ่มเติม 

นอกเหนือจากการรายงานข้อมูลทางระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-Report)  พบว่า 

 2.  กำรถอดบทเรียน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ในฐานะ

ส�านกังานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อ�านวยการ

ความปลอดภัยทางถนน ได้รวบรวมข้อคดิเหน็ และ

ข้อเสนอแนะของหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง เพือ่น�าไปใช้

ปรับปรุงพัฒนาการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย

ทางถนนในระยะต่อไปให้เกดิประสทิธภิาพ โดยสรุป

สาระส�าคัญ ดังนี้

(1) การเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดบนทางตรง 

พบว่า มีการเกิดเหตุทางตรงที่มีทางแยกร่วม 

จ�านวน 1,399 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 41.97 

ของการเกดิอบุตัเิหตทุัง้หมด โดยเมือ่พจิารณา 

เฉพาะอบัุตเิหตทุีเ่กิดบนทางตรงท่ีมทีางแยกร่วม  

พบว่า ส่วนใหญ่เป็นทางตรงที่มีทางแยกเข้า

ซอย/ทางเชื่อม จ�านวน 906 ครั้ง คิดเป็น 

ร้อยละ 64.76 ของการเกิดเหตุบนทางตรงที่ม ี

ทางแยกร่วมทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีการ 

เกิดเหตุบนทางตรงที่มีจุดกลับรถร่วม จ�านวน 

85 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.55 และเกิดบริเวณ 

ที่เป็นทางลาดชันหรือขึ้น - ลงเขา 27 ครั้ง 

(2) การเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดบนทางโค้ง 

พบว่า มีการเกิดเหตุบนทางโค้งที่มีทางแยกร่วม 

จ�านวน 224 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 6.72 ของการ

เกิดอุบัติเหตุท้ังหมด โดยเม่ือพิจารณาเฉพาะ

อบุติัเหตุทีเ่กิดบนทางโค้งท่ีมทีางแยกร่วม พบว่า  

ส่วนใหญ่เป็นทางโค้งที่มีทางแยกเข้าซอย/ 

ทางเชือ่ม จ�านวน 179 ครัง้ คดิเป็นร้อยละ 79.91 

ของการเกิดเหตุบนทางโค้งที่มีทางแยกร่วม

ทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีการเกิดเหตุบนทางโค้ง 

ที่มีจุดกลับรถร่วม จ�านวน 14 ครั้ง คิดเป็น 

ร้อยละ 0.42 ของการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด และ

เกิดบริเวณที่เป็นทางลาดชันหรือขึ้น - ลงเขา 

29 ครั้ง
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2.1 การบริหารจัดการในการด�าเนนิการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงาน 
ในภาพรวมของประเทศ

2.2  ด้านถนน

ปัญหา ข้อจ�ากัด ข้อสังเกต

ปัญหา ข้อจ�ากัด ข้อสังเกต

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

1. การด�าเนินงานขาดความต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี
2. ศปถ.ส่วนกลางขาดข้อมูลปัญหา ข้อจ�ากัดของ 
พื้นที่  เพื่อน�ามาประกอบการน�ามาวางแผน 
แก้ปัญหารายวัน
3. การก�าหนดมาตรการ/แนวทางในการด�าเนนิงาน 
ในอ�าเภอเสี่ยงแต่ละระดับ ยังไม่สอดคล้องกับ 
สภาพความเสีย่ง โดยให้ความส�าคญักบัอ�าเภอทีมี่ 
ความเสี่ยงน้อย มากกว่าอ�าเภอที่มีความเสี่ยงสูง 
4. ไม่มีการก�าหนดตัวชี้วัดในระดับจังหวัดและ
อ�าเภอ
5. แนวทางและงบประมาณในการตรวจวัด
แอลกอฮอล์ในเลือดกรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
ที่ผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตขาดความต่อเนื่อง

1. แม้ว่าประเภทถนนท่ีมีการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด
คือ ถนนใน อบต./หมู่บ้าน แต่เมื่อพิจารณาอัตรา
การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ต่อความยาวระยะทาง 
1,000 กม. พบว่า ถนนกรมทางหลวงมีอัตราการ
เกดิอบุตัเิหตทุางถนน สงูทีส่ดุ คอื ในทกุ 1,000 กม.  
จะมีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 25 ครั้ง 
รองลงมา คือ ถนนกรมทางหลวงชนบท 8 ครั้ง  
และถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 3 ครั้ง 
2. การเกิดอุบัติเหตุท่ีมีสาเหตุจากการด่ืมสุรา 
แล้วขับ ส่วนใหญ่เกดิบนถนนใน อบต./ในหมูบ้่าน 
ในขณะที่การเกิดอุบัติเหตุท่ีมีสาเหตุจากการ 
ขับรถเร็วส่วนใหญ่เกิดบนถนนกรมทางหลวง

1. ควรใช ้รูปแบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ 
ในช่วงเทศกาล ไปปรบัใช้ในการด�าเนนิงานช่วงปกตใิห้เกดิ
ความต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยมีการบูรณาการทรัพยากร 
ทั้งบุคคลและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ�าเป็น เพื่อป้องกันและ 
ลดอุ บัติ เหตุทางถนนให ้ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  
โดยปรับแนวทางการด�าเนินการให ้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในช่วงปกติ
2. ควรก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานในระดับอ�าเภอ 
ให้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยง โดยเน้นมุ่งเป้าที่อ�าเภอ 
เสี่ยงสูง มีการก�าหนดมาตรการเฉพาะ การจัดสรร 
งบประมาณ ทรพัยากรต่างๆ เพือ่สนบัสนุนการด�าเนนิงาน
ให้เหมาะสม และเกิดความต่อเนื่องตลอดทั้งปี
3. ผลักดันให้มีการก�าหนดตัวชี้วัดในการด�าเนินงาน 
ด้านความปลอดภยัทางถนนในระดบัพืน้ที ่(จงัหวดั อ�าเภอ 
ท้องถิ่น) โดยจัดท�าเป้าหมาย แนวทาง และเกณฑ์ในการ
ประเมินผลให้มีความชัดเจน 
4. ผลกัดนัให้รฐับาลจดัสรรให้มงีบประมาณสนบัสนนุการ
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดอย่างต่อเนื่อง

1. ควรมีการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์สาเหตุ ความเสี่ยง 
ของถนนแต่ละประเภทในเชิงลึก พร้อมทั้งก�าหนด
แนวทาง และด�าเนินการ ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
กับสภาพปัญหา เป็นไปตามมาตรฐาน และเกิดความ
ปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง 
2. ควรมีการประสานความร่วมมือกันระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท 
จัดท�าแนวทางหรือคู ่มือมาตรฐาน เพื่อพัฒนาระบบ
การก่อสร้าง การตรวจสอบ และซ่อมบ�ารุงถนนที่อยู่ 
ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
มาตรฐาน 
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2.3 ด้านผู้ ใช้รถใช้ถนน

ปัญหา ข้อจ�ากัด ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

3. ถนนที่อยู ่ในความรับผิดชอบ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่ยังไม่ได้มาตรฐาน 
เนื่องมีจ�านวนมาก และมีข้อจ�ากัดในเรื่องของ 
งบประมาณ และองค์ความรู้ในการด�าเนินการ

ปัญหา ข้อจ�ากัด ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

1. การบังคับใช้กฎหมายลดลง พาหนะ ที่ถูก 
เรียกตรวจ 3,103,857 คนั ลดลง 52.71 เปอร์เซ็นต์ 
เม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา มีผู้ถูกด�าเนินคดีลดลง 
828,908 ราย หรือ 56.72 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให ้
จ�านวนผูเ้สยีชีวิตสงูข้ึนทัง้ทีป่รมิาณการจราจรลดลง 
เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนของสาเหตุการดื่มแล้วขับ 
พบว่า สัดส่วนผู ้ขับขี่ที่บาดเจ็บแอลกอฮอล  ์
เกนิกว่ากฎหมายก�าหนดถึงร้อยละ 47.5 ซ่ึงปี 2562 
มีสัดส่วนผู้ที่มีแอลกอฮอล์เกินกฎหมายก�าหนด
ร้อยละ 39.2 
2. ประชาชนยังไม ่เห็นความส�าคัญของการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และไม่ให้ความ
ร่วมมือกับภาครัฐเท่าที่ควร จึงส่งผลให้ผู้บาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนยังมีอัตราท่ีสูง
ทั้งในช่วงเทศกาลและช่วงปกติ 
3. ปัจจบุันด่านบงัคับใชก้ฎหมายและดา่นบริการ
เป็นจดุเดยีวกนั เนือ่งจากปัจจบุนัการตัง้ด่านตรวจ 
วดัปริมาณแอลกอฮอล์ในเลอืดยงัเป็นการสุม่ตรวจ  
จับภาพขณะขับ ข่ีจากกล้องวงจรปิด และ 
ดพูฤติกรรมการขบัขีส่�าหรบัผูไ้ม่มสีวมหมวกนริภยั 
ซึ่งไม่ครอบคลุมรถทุกประเภท 
4. มบีางกรณเีมือ่เกิดอบัุตเิหตแุล้ว ผูขั้บข่ีไม่ได้รับ 
การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ซึ่ง 
เกดิจากหลายสาเหต ุเช่น ผูขั้บข่ีไม่ยนิยอม ผูข้บัขี่
หมดสติ และการเสียชีวิต ณ เกิดเหตุ เป็นต้น  
ซึ่งเป็นผลจากช่องว่างของกฎหมาย
5. กรณีที่ผู้ขับขี่มีข้อหาดื่มแล้วขับ เม่ือพ้นโทษ
แล้วยังไม่มีการติดตามพฤติกรรม เพื่อไม่ให้มีการ
ดื่มแล้วขับ

1. ควรมีการสื่อสาร ให้ประชาชนทราบสถิติ ผลกระทบ 
และการด�าเนินการทางกฎหมาย กรณีการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนที่มีสาเหตุจากดื่มแล้วขับ  
2. ส่งเสรมิให้กรมคุมประพฤต ิน�าผู้ถกูคุมประพฤตเิมาขบั  
มาจัดกระบวนการเรียนรู ้ผลกระทบจากเมาขับ หรือ 
ไปบ�าเพ็ญประโยชน์โดยการดูแลผู้พิการหรือผู้บาดเจ็บ
จากคดีเมาแล้วขับ 
3. ควรผลักดันให้ ศปถ.จังหวัด และ ศปถ.อ�าเภอ ติดตาม
กรณีเมาขับ ชนคนเจ็บ/ตาย หรือเด็กเยาวชนเมาขับ  
ทุกเดือน รวมถึงใช้กลไกระดับอ�าเภอ (ศปถ.อ�าเภอ) และ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ (พชอ.) 
ด�าเนินมาตรการควบคุมการดื่มแล้วขับในระดับพื้นที ่ 
โดยมีการกระตุ ้นเตือน ส่ือสารความเส่ียงสม�่าเสมอ  
สร้างแนวคดิใหม่คอื “จะขับรถต้องไม่ดืม่” หามาตรการเสรมิ 
ลดการขับขี่หลังดื่ม ควบคู่ไปกับการสร้างบทลงโทษ 
ทางสังคม องค์กร และการบังคับใช้กฎหมาย 
4. ควรมีการแยกการตั้งด่านบังคับใช้กฎหมายออกจาก
ด่านบริการให้ชัดเจน 
5. ควรเน้นย�า้ให้มกีารตัง้ด่านตรวจวดัปรมิาณแอลกอฮอล์
ในเลือดของผู้ขับขี่รถทุกประเภท รวมถึงให้เจ้าหน้าที่
ต�ารวจตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่
ทุกรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนท่ีมีผู้บาดเจ็บหรือ 
เสียชวีติ และควรมกีารตดิตาม จดัเกบ็ข้อมลูผลการตรวจวดั 
ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่อย่างต่อเนื่อง 
6. ผลักดันให้มีการด�าเนินมาตรการชุมชน มาตรการ
องค์กร เพื่อสร้างจิตส�านักและวัฒนธรรมความปลอดภัย 
ในการใช้รถใช ้ถนน ให ้ เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
ในทุกชุมชน ทุกองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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2.4  ด้านยานพาหนะ

2.5  ด้านการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ

ปัญหา ข้อจ�ากัด ข้อสังเกต

ปัญหา ข้อจ�ากัด ข้อสังเกต

ปัญหา ข้อจ�ากัด ข้อสังเกต

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

1 . ยานพาหนะที่ เ กิ ดอุบั ติ เหตุ สู งสุ ด  คื อ  
รถจักรยานยนต์
2. ผู ้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ 
จ�านวน 3,141 คน คิดเป็น ร้อยละ 84.48 ของ 
ผู้ประสบเหตุทั้งหมด 

- ส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงาน อายุระหว่าง 30 
– 39 ปี (ร้อยละ 15.15) รองลงมา คือ เด็กและ
เยาวชน อายุระหว่าง 15 –19 ปี (ร้อยละ 15.12) 

- มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ท่ีประสบเหตุ เป็น
เด็กอายุต�่ากว่า 15 ปี (ยังไม่ถึงเกณฑ์ขอรับ 
ใบอนุญาตขับขี่) คิดเป็นร้อยละ 4.86 ของผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ทั้งหมด
3. ผู ้ประสบเหตุจากรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวม
หมวกนิรภัย จ�านวน 2,167 ราย (คิดเป็นร้อยละ  
68.99 ของผู ้ประสบเหตุจากรถจักรยานยนต์
ทั้งหมด) 

1. การประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือหลังเกิดเหตุ
ให้กับประชาชน และสื่อมวลชนรับทราบยังไม่
เพียงพอเท่าที่ควร
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางพื้นที่ยังไม่มี
รถกู้ชีพกู้ภัย อาจท�าให้การเข้าช่วยเหลือเมื่อเกิด 
อุบัติเหตุในระดับชุมชน ท้องถิ่นในบางพื้นท่ี 
มีความล่าช้า

6. ประชาชนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
ส่วนใหญ่มีการใช้รถจักรยานยนต์ในการสัญจร
และไม่สวมหมวกนิรภัย 

1. ควรผลักดันให้มีสถานประกอบการตรวจสภาพ 
รถจักรยานยนต์ รวมถึงก�าหนดระเบียบ ข้อก�าหนด 
แนวทางทีช่ดัเจน ให้รถจกัรยานยนต์มกีารตรวจสภาพรถ  
ให้มีความปลอดภัยและพร้อมต่อการใช้งาน

2 . ส่ง เ ส ริมหรื อสนั บส นุน ให้ประชาชน เ ลือก ใช ้ 
รถจักรยานยนต์ ประเภท 2 ล้อหน้าหรือ 2 ล้อหลัง
3. ควรผลักดันให้มีการก�าหนดแนวทาง มาตรการที่เป็น
รูปธรรมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกรณี 
รถจักรยานยนต์ทุกประเภท
4. ควรมีมาตรการเชิงรุกในการส่งเสริมให ้ ผู ้ขับขี่ 
รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยให้เกิดผลอย่างเป็น 
รูปธรรม ทั้งในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเข้มงวด  
การใช้มาตรการทางสังคม ชุมชน ครอบครัว รวมถึง 
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังต่อเนื่อง

1. ให้มีการเน้นย�้าประชาสัมพันธ์ประเด็นการช่วยเหลือ
หลังการเกิดเหตุให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง 
โดยก�าหนดแนวทางที่ชัดเจน ผ่านช่องทางการส่ือสาร
สาธารณะทีห่ลากหลาย มีเนือ้หาทีก่ระชบั เข้าใจง่าย เช่น 
ช่องทางการติดต่อ หน่วยงานที่รับผิดชอบ การแจ้งเหตุ
และการช่วยเหลือเบื้องต้น เป็นต้น
2. ควรมีการสร้างเครือข่ายของหน่วยงานองค์กรที่มี 
รถกู้ชีพ กู ้ภัย เพื่อประสานการท�างานร่วมกันในการ 
เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
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2.6 ด้านการบริหารจัดการข้อมูล

ปัญหา ข้อจ�ากัด ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

1. จากการรายงานข้อมูลประจ�าวัน 
พบว่า ชุดข้อมูลที่น�ามาวิเคราะห์
ช ่วงอายุผู ้บาดเจ็บและเสียชีวิต  
ข้อมูลมีการกระจุกตัวอยู่ที่ ช่วงอายุ 
50 ปีขึ้นไป 
2. รายงานอุบัติ เหตุ ใหญ ่ และ
รายงานการเกิดเหตุปกติ มีหลาย 
หน่วยงานน�าข้อมลูไปใช้ประโยชน์ต่อ 
แต่พบว่ายังขาดข้อมูลเชิงลึก
3. การน�าเสนอข้อมูลผู ้บาดเจ็บ
ที่เป็นผู ้ป่วยนอก (OPD) เพื่อให้
ประชาชนรับทราบ และเกิดความ
ตระหนักถึงผลกระทบของอุบัติเหตุ
ทางถนน ยังไม่มีหรือมีน้อย
4. ค�านยิามในการจดัเกบ็ข้อมลูของ
แต่ละหน่วยงานไม่ตรงกัน
5. ไม่มีระบบการจดัการข้อมลูระดบั
ท้องถิ่น 

1. ควรน�ารูปแบบการรายงานข้อมูลในช่วงเทศกาล ไปขยายผล 
เพือ่พฒันาระบบข้อมลูอบุตัเิหตทุางถนนในระดบัพืน้ที ่(จงัหวดั อ�าเภอ 
ท้องถิ่น) ในช่วงปกติ ให้มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการข้อมูล 
อย่างเป็นระบบและมีความน่าเชื่อถือ
2. พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลของศูนย์อ�านวยการความ
ปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ทุกระดับ (ศปถ.จังหวัด ศปถ.อ�าเภอ และ 
ศปถ.อปท.) ตั้งแต่การจัดเก็บ การรายงานข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้

- ทบทวนและปรับปรงุแบบฟอร์มในการจดัเกบ็ข้อมลู รายละเอยีด
ของข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ นิยามที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการรายงาน
ข้อมลูเพือ่ให้ได้ข้อมลูทีค่รบถ้วน สามารถน�าไปใช้วเิคราะห์เพือ่วางแผน
การด�าเนินงานในระยะต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ปรับปรุงรูปแบบและแนวทางในการส่ือสารข้อมูลต่อสาธารณะ 
ให้มีความเข้มข้น เน้นเนื้อหาที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ และใช้ช่องทางการ
น�าเสนอให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

- ปรับปรุง พัฒนารูปแบบ เนื้อหาในการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์
ความเสี่ยง และน�าข้อมูลไปใช้ในการก�าหนดแผนการด�าเนินงาน 
ทุกระดับ เช่น การวิเคราะห์ช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยแยกช่วงอาย ุ
ให้เห็นได้ชัด 

- เน้นย�้าให้มีการสอบสวนเชิงลึกในกรณีที่มีการเกิดอุบัติเหตุใหญ่
ท้ังช่วงเทศกาลและช่วงปกติ เพื่อน�าข้อมูลไปวิเคราะห์ได้ครอบคลุม
ทุกประเด็นปัญหา และสามารถน�าไปก�าหนดแผน มาตรการแก้ไข 
ได้อย่างเหมาะสม

- จัดท�าระบบฐานข้อมูลกลางให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงกัน 
ทุกระดับ (ส่วนกลาง จังหวัด อ�าเภอ ท้องถิ่น) 

- การก�าหนด/แต่งตั้งทีมในการจัดการข้อมูลในพื้นที่ทุกระดับ 
ให้มีความชัดเจน พร้อมทั้งมีการเตรียมความพร้อม พัฒนาศักยภาพ
ของผูรั้บผดิชอบให้มคีวามรู ้ความเข้าใจ สามารถจดัการข้อมลูได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
3. ควรมีการน�าเสนอข้อมูลผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้ป่วยนอก (OPD) ด้วย 
เพือ่ให้เหน็ถึงขนาดของปัญหาทีแ่ท้จรงิ เพราะถ้าน�าเสนอเฉพาะข้อมลู 
Admit คิดเป็นประมาณ ร้อยละ 15 ของผู้บาดเจ็บทั้งหมด (OPD + 
Admit) ท�าให้ประชาชนเห็นว่ามีจ�านวนไม่มาก ไม่น่าจะส่งผลกระทบ
ถงึตนเอง แต่หากน�าเสนอข้อมลูผูบ้าดเจบ็ทีเ่ข้าไปรกัษาในโรงพยาบาล
ทั้งหมด ในช่วง 7 วัน มีประมาณ 25,000 - 30,000 คน จะท�าให้เกิด
ความตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาเพิ่มขึ้น
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2.7 ด้านการด�าเนนิการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงานในระดับพื้นที่

2.8 ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการสร้างจิตส�านึก

ปัญหา ข้อจ�ากัด ข้อสังเกต

ปัญหา ข้อจ�ากัด ข้อสังเกต

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

1. บางพืน้ทีข่าดความเข้มงวดการจดัตัง้
ด่านชุมชน ด่านความม่ันคง และออก
มาตรการร่วมกัน
2. บางพ้ืนที่ไม่ได้รายงานกิจกรรมการ
ด�าเนินงานอุบัติเหตุทางถนนประจ�าวัน  
เนื่องจากบางส่วนติดภารกิจในการ
ตรวจคัดกรอง COVID-19 ช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 
3. ขาดการน�าข้อมูลช่วงเทศกาลไปใช้
ประโยชน์ เช่น การวิเคราะห์ ข้อค้นพบ 
และแนวทางการแก้ไข 
4. ยังขาดการน�าข้อมูลมาวิเคราะห์  
เพื่อวางแผนรองรับก่อนเทศกาล

1. ช่วงก่อนเทศกาลมีประกาศและเผยแพร่ 
ยกเลิกการตั้งด่านเน่ืองด้วยสถานการณ์ 
COVID-19 ซ่ึงมีผลต่อการด�าเนินมาตรการ
และพฤติกรรมของประชาชนบางส่วนที่
อาศัยช่องว่างของการด�าเนินมาตรการฝ่าฝืน
กฎหมาย แม้ว่าในระหว่างเทศกาลจะมีการ
ประกาศกลบัมาตัง้ด่านกต็าม แต่มปีระชาชน
บางส่วนท่ีไม่ได้ติดตามสถานการณ์เพราะ
เป็นช่วงเฉลิมฉลอง อีกทั้งก�าลังเจ้าหน้าที ่
ในช่วงเทศกาลมจี�ากดักว่าท่ีผ่านมา จงึส่งผลให้ 
พฤตกิรรมเสีย่งมีจ�านวนเพิม่ขึน้ในหลายเรือ่ง
โดยเฉพาะพฤติกรรมดื่มแล้วขับ

1. ผลักดันให้ ศปถ.อ�าเภอ ศปถ.อปท. ขับเคล่ือนการด�าเนินงาน 
ด้านความปลอดภยัทางถนนตลอดทัง้ปี โดยมกีารสร้างความเข้มแขง็ 
กลไกการท�างาน และการประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
ในพืน้ท่ี เน้นเข้มงวดการจดัตัง้ด่านชมุชน ด่านความม่ันคง และการ
ก�าหนดมาตรการที่สอดคล้องกับการท�างานเชิงบูรณาการ 
2. ควรมกีารเสรมิทกัษะผูร้บัผดิชอบในระดบัพืน้ทีใ่นการวเิคราะห์
ข้อมูล สถานการณ์ในระดับพื้นที่ เพื่อสามารถน�าข้อมูลไปก�าหนด
แผนการด�าเนนิงานในพืน้ทีใ่ห้สอดคล้องเหมาะสมกบัสภาพปัญหา
3. ในช่วงเทศกาลให้มีการเน้นย�้าให้ด่านชุมชน มีการด�าเนินการ
แบบบูรณาการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และ 
ร่วมกับการตรวจคัดกรอง COVID-19 
4. ควรมีการน�าข้อมูลช่วงเทศกาล มาร่วมกันวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อสะท้อนข้อมูลให้พื้นที่ด�าเนินการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในระยะต่อไป 
5. เน้นย�้าการด�าเนินการเชิงรุก โดยประสานความร่วมมือกับ
ผู้น�าชุมชน  อสม./อปพร. รวมถึงผู้ปกครอง บุคคลในครอบครัว  
ให้ช่วยตรวจสอบป้องปรามผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง  พร้อมทั้ง รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือในชุมชน เช่น ประกาศเสียงตามสาย  
การประชุมหมู่บ้าน ฯลฯ เพื่อสร้างการรับรู้ความตระหนักให้แก่
คนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

1. ควรบูรณาการหน ่วยงานส่ือทั้ งภาครัฐและเอกชน  
เพือ่เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร และสร้างการรบัรูใ้ห้กบัประชาชน 
อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความส�าคัญกับประเด็นความเส่ียงหลัก 
(การขับรถเร็ว การดื่มสุราแล้วขับ การขับขี่รถจักรยานยนต์)
2. ควรมีการณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในชุมชน เพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะประเด็น
การสวมหมวกนริภยั การไม่ขับขีย่านพาหนะเมือ่ดืม่เครือ่งดืม่ 
แอลกอฮอล์ และการขับขี่ยานพาหนะของเยาวชนที่ยังไม่ม ี
ใบอนุญาตขับขี่  เน้นย�้าการประชาสัมพันธ์เพื่อเปล่ียน
พฤติกรรมจาก “ดื่มแล้วขับ” เป็น “ดื่มไม่ขับ”  
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ปัญหา ข้อจ�ากัด ข้อสังเกต

ปัญหา ข้อจ�ากัด ข้อสังเกต

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

2. การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลสถิติ
จากรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีท่ีเป็น
ประธานประจ�าวันในการแถลง
จ�านวนและสถิติสื่อมวลชน อาจยัง
ไม่เพียงพอ ยังขาดการวิเคราะห์และ
สื่อสารประเด็นที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุ 
ให้ประชาชนเข้าใจว่าไม่ใช่เรื่องของ
เจ้าหน้าที่ หรือสอดแทรกหลักการ
ขับขี่อย่างปลอดภัย
3. การประชาสัมพันธ ์ เรื่องการ
ป้องกันอุบัติเหตุควบคู ่ไปกับการ
ป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และการด�าเนนิคดี 
หรือสถิติคดีที่ เข ้ ากระบวนการ 
คุมประพฤติยังไม่เพียงพอเท่าที่ควร
4 . ช่อ งทาง ในการสื่ อ ส ารและ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนยังมีน้อย เน้ือหา
ซบัซ้อน และเข้าใจยาก จงึได้รบัความ
สนใจจากประชาชนน้อย

จากข้อมูลการของบริษัท กลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด
เกีย่วกบัการท�าประกนัภยัภาคบงัคบั  
(ประกันภัย พ.ร .บ. )  ของรถที่ 
ประสบเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่  
พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา พบว่า 

3. ควรผลักดันให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร 
กระทรวงศึกษาธกิาร บรูณาการความร่วมมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ก�าหนดหลักสูตร กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก
เรื่องความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน เน้นการสื่อสาร
ให้เห็นถึงความรุนแรงและผลกระทบของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
รวมถึงการสร้างวินัยจราจร 
4. การสื่อสารมาตรการที่มีผลกระทบกับความปลอดภัยทางถนน 
ในวงกว้าง และอาจเกิดผลกระทบทางลบต่อความปลอดภัย 
ทางถนน ควรมีการปรึกษาหารือร่วมกับภาคีเครือข่าย หรือพูดคุยใน 
คณะอนุกรรมการด้านการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส�านึก 
และความตระหนักในการใช้รถใช้ถนน หรือ คณะท�างานของ ศปถ. 
ก่อนเผยแพร่ 
5. การประชาสัมพันธ์ของ ศปถ.ส่วนกลาง ควรเพิ่มมุมมองทาง
วิชาการที่เข้าใจง่าย เพื่อให้มีมุมมองอื่น ๆ ให้สื่อได้น�ามาเผยแพร่
นอกจากการแถลงตัวเลข 
6. ควรมีการประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุควบคู่ไปกับ
การป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะ
เดินทาง เป็นข้อควรปฏิบัติที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ พร้อมทั้งแจ้งเตือน
ประชาชนก่อนเข้า 7 วันอันตราย เพื่อให้ประชาชนได้วางแผนการ
เดินทางล่วงหน้า และควรมีการน�าข้อมูลการด�าเนินคดีหรือสถิติคดี
ที่เข้ากระบวนการคุมประพฤติมาประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งเตือนและ
สร้างความตระหนกัให้ประชาชนมจีติส�านกึในการใช้รถใช้ถนนมากขึน้ 
7. ควรเพิ่มการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ผ่าน social network   
(Facebook/twitter/IG) หรอื YouTube ให้มากขึน้ โดยสร้างเนือ้หา
การสือ่สารทีเ่ข้าถงึง่าย น่าสนใจและจงูใจในการเข้าไปอ่านเพือ่ให้เกดิ
การรับรู้ ตระหนัก และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

1. ควรมีมาตรการ แนวทางเน้นย�้าให้ผู้มียานพาหนะในครอบครอง 
ทุกคน ต้องมีการจัดท�าประกันภัยภาคบังคับ(ประกันภัย พ.ร.บ.)  
เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนน
2. มีการสื่อสาร รณรงค์ สร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ  
ความคุ้มครอง ประโยชน์ที่ได้รับจากการท�าประกันภัยภาคบังคับ 
(ประกันภัย พ.ร.บ.) 

2.9 ประเด็นอื่น ๆ
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- ผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนน 
จากรถที่ไม่ท�าประกันภัยภาคบังคับ 
(ประกนัภยั พ.ร.บ.) จ�านวน 182 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 46.32

- มีผู้ประสบเหตุบางส่วนที่เป็น 
ผูข้บัขีร่ถทีไ่ม่มกีารต่อภาษ ีและไม่ได้
ท�าประกันภัยภาคบังคับ (ประกันภัย 
พ.ร.บ.) ไม่มีใบขับข่ี รวมถึงไม่สวม
หมวกนิรภัย 

3. ควรมีการด�าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเมื่อตรวจสอบ 
พบว่าผู้ขับขี่ที่ประสบเหตุมีการท�าความผิด เช่น การไม่มีใบอนุญาต
ขับข่ี การไม่สวมหมวกนิรภัย การขับขี่รถที่ไม่ต่อภาษี และไม่มีการ
ท�าประกันภัยภาคบังคับ (ประกันภัย พ.ร.บ.) เป็นต้น

สรปุและประมวลโดย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส�านักงานเลขานกุารคณะกรรมการศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2564 เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและ 

ลดอบัุติเหตทุางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 โดยให้ศนูย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน  

ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ด�าเนินการ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ภายใต้ชื่อ “สงกรานต์สุขใจ ขับข่ี

ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางในช่วงสงกรานต์ อย่างมีความสุข 

และปลอดภัย โดยสรุปผลการด�าเนินการ ดังนี้

สรุปผลกำรด�ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน
ช่วงเทศกำลสงกรำนต์ พ.ศ. 2564 

ในช่วงควบคุมเข้มข้น 
(ระหว่ำงวันที่ 10 – 16 เมษำยน 2564) 

ช่วงเทศกำลสงกรำนต์ พ.ศ. 2564
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 1.  สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ พ.ศ. 2564 
1.1 สถิติภาพรวมการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564

ประเด็น สาระส�าคัญ

สถิติอุบัติเหตุ
ทำงถนน

อัตรำกำรเกิด
อุบัติเหตุทำงถนน

ต่อปริมำณกำรเดินทำง 
10,000 คัน

สำเหตุของ
กำรเกิดอุบัติเหตุ

สถิติอุบัติเหตุ
ทางถนน

ค่าเฉลี่ย 
3 ปี 2563 2564

2564 เทียบ
ค่าเฉลี่ย 3 ปี 

(+/-)

2564 เทียบ 
2563 (+/-)

1. อุบัติเหตุเกิดขึ้น (ครั้ง) 3,584 1,307 2,365 - 1,219 + 1,508

2. ผู้บาดเจ็บ (คน) 3,715 1,260 2,357 - 1,358 + 1,097

3. ผู้เสียชีวิต (ราย) 398 167 277 - 121 + 110

สถิติ
ปี พ.ศ.

2560 2561 2562 2563 2564

ปริมาณการเดินทาง (คัน) 8,446,242 8,756,752 12,973,517 3,005,694 3,374,798

การเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) 3,690 3,724 3,338 1,307 2,365

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ/
ปริมาณการเดินทาง 
10,000 คัน

4.37 4.25 2.57 4.35 7.01

การเกิดอุบัติเหตุ 2,365 ครั้ง มีสาเหตุสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่

1) ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก�าหนด จ�านวน 757 ครั้ง (ร้อยละ 32.01) 

- มีสาเหตุจากขับรถเร็วปัจจัยเดียว  จ�านวน 529 ครั้ง (ร้อยละ 22.37)

- มีสาเหตุจากขับรถเร็วร่วมกับสาเหตุอื่น ๆ เช่น ดื่มแล้วขับ ตัดหน้า

กระชั้นชิด ทัศนวิสัยไม่ดี สภาพถนน ฯลฯ จ�านวน 228 ครั้ง (ร้อยละ 9.64)

2) รองลงมา คือ ดื่มสุราแล้วขับ จ�านวน 669 ครั้ง (ร้อยละ 28.29) 

- มีสาเหตุจากดื่มสุราแล้วขับปัจจัยเดียว 512 ครั้ง (ร้อยละ 21.65) 

- มีสาเหตุจากดื่มสุราแล้วขับร่วมกับสาเหตุอื่น ๆ  เช่น ขับรถเร็ว ตัดหน้า

กระชั้นชิด ทัศนวิสัยไม่ดี สภาพถนน ฯลฯ จ�านวน 157 ครั้ง (ร้อยละ 6.64)

3) อันดับสาม คือ ตดัหน้ากระชั้นชิด จ�านวน 432 ครั้ง (ร้อยละ 18.27) 

- มีสาเหตุจากตัดหน้ากระชั้นชิดปัจจัยเดียว 316 ครั้ง (ร้อยละ 13.36) 

- มีสาเหตุจากตัดหน้ากระชั้นชิดร่วมกับสาเหตุอื่น ๆ เช่น การขับรถเร็ว 

ดื่มแล้วขับ ทัศนวิสัยไม่ดี สภาพถนน ฯลฯ จ�านวน 116 ครั้ง (ร้อยละ 4.90)

หมายเหตุ : การเกิดอุบัติเหตุบางเหตุการณ์ มีสาเหตุร่วมมากกว่า 1 สาเหตุ
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ประเด็น สาระส�าคัญ

ยำนพำหนะ
ที่เกิดเหตุ

ประเภทถนน
ที่เกิดเหตุ

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมีจ�านวน 2,430 คัน ดังนี้ 

1) ประเภทยานยานพานะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่

- ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ จ�านวน 2,093 คัน 

ร้อยละ 86.13  (รถส่วนบุคคล จ�านวน 2,090 คัน ร้อยละ 86.01 และรถโดยสาร

สาธารณะ จ�านวน 3 คัน ร้อยละ 0.12) 

- รองลงมา คือ รถกระบะ จ�านวน 150 คัน (ร้อยละ 6.17) 

- อันดับสาม คือ รถเก๋ง จ�านวน 67 คัน (ร้อยละ 2.76)

2) ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ เป็นคันต้นเหตุ จ�านวน 1,788 คัน  

(ร้อยละ 73.58)  เป็นคู่กรณี จ�านวน 307 คัน (ร้อยละ 12.63) และไม่สามารถ

ระบุได้ว่าเป็นคันต้นเหตุหรือคู่กรณี 335 คัน (ร้อยละ 13.79)

1) ถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดอุบัติเหตุ 

จ�านวน 1,245 ครั้ง (ร้อยละ 52.64) ดังนี้

- ถนนที่เกิดอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่มีช่องจราจร 2 ช่องจราจร เกิดอุบัติเหตุจ�านวน 

728 ครัง้ (ร้อยละ 30.78) รองลงมา คอื ถนนทีไ่ม่มเีส้นแบ่งจราจร จ�านวน 288 ครัง้  

(ร้อยละ 12.18) และมีช่องจราจร 4 ช่องจราจร จ�านวน 176 ครั้ง (ร้อยละ 7.44) 

ตามล�าดับ

- ถนนท่ีเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ไม่มีเกาะกลางถนน เกิดอุบัติเหตุ จ�านวน  

1,065 คร้ัง (ร้อยละ 45.03) รองลงมา คอื มเีกาะกลางถนนแบบยก จ�านวน 97 คร้ัง  

(ร้อยละ 4.10) และมเีกาะกลางถนนแบบกดเป็นร่อง จ�านวน 39 ครัง้ (ร้อยละ 1.65)

2) รองลงมา คือ ถนนกรมทางหลวง จ�านวน 863 ครั้ง (ร้อยละ 36.49)

- ถนนที่เกิดอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่มีช่องจราจร 2 ช่องจราจร เกิดอุบัติเหตุจ�านวน 

503 คร้ัง (ร้อยละ 21.27) รองลงมา คอื มช่ีองจราจร 4 ช่องจราจร จ�านวน 155 ครัง้  

(ร้อยละ 6.55) และเกิดอุบัติเหตุบนถนนที่ไม่มีเส้นแบ่งจราจร จ�านวน 153 ครั้ง 

(ร้อยละ 6.47)

- ถนนที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ไม่มีเกาะกลางถนน เกิดอุบัติเหตุจ�านวน  

639 ครั้ง (ร้อยละ 29.30) รองลงมา คือ มีเกาะกลางถนนแบบยก จ�านวน 83 ครั้ง 

(ร้อยละ 3.51) และมเีกาะกลางถนนแบบกดเป็นร่อง จ�านวน 39 ครัง้ (ร้อยละ 1.65)

3) อันดับสาม คือ ถนนทางหลวงชนบท จ�านวน 273 ครั้ง (ร้อยละ 10.02)

- ถนนที่เกิดอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่มีช่องจราจร 2 ช่องจราจร เกิดอุบัติเหตุจ�านวน 

141 ครั้ง (ร้อยละ 5.96) รองลงมา คือ ไม่มีเส้นแบ่งช่องจราจร จ�านวน 49 ครั้ง 

(ร้อยละ 2.07) และเกิดอุบัติเหตุบนถนนท่ีมีช่องจราจร 4 ช่องจราจร จ�านวน  

41 ครั้ง (ร้อยละ 1.73)  
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- ถนนที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ไม่มีเกาะกลางถนน เกิดอุบัติเหตุจ�านวน  

196 ครั้ง (ร้อยละ 8.29) รองลงมา คือ มีเกาะกลางถนนแบบยก จ�านวน 15 ครั้ง 

(ร้อยละ 0.63) และมีเกาะกลางถนนแบบเกาะสี จ�านวน 12 ครั้ง (ร้อยละ 0.51)

หมายเหตุ : เกิดเหตุบนถนนประเภทอื่น ๆ เช่น ทางพิเศษ คลองประปา ถนน 

ในสถานศึกษาจ�านวน 20 ครั้ง (ร้อยละ 0.85)

การเกิดอุบัติเหตุ 2,365 ครั้ง ส่วนใหญ่เกิดอุบัติเหตุบริเวณถนนที่มีลักษณะ

เสี่ยง หรือเป็นจุดคับขัน เช่น ทางโค้ง ทางแยก มีจุดกลับรถร่วม มีสิ่งกีดขวาง ทาง

ขึ้นเนิน ฯลฯ จ�านวน 1,211 ครั้ง (ร้อยละ 51.21) และเกิดเหตุบนถนนทางตรง 

ที่ไม่มีลักษณะเสี่ยงหรือจุดคับขันร่วม จ�านวน 1,154 ครั้ง (ร้อยละ 48.79) โดยมี

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

1) บรเิวณถนนทีเ่กดิเหตมุลีกัษณะเป็นทางตรง ท่ีมจีดุเสีย่งหรอืบรเิวณคบัขันอืน่ ๆ   

ร่วมด้วย 791 ครั้ง ดังนี้

- มีทางแยกร่วม จ�านวน 620 ครั้ง (ร้อยละ 26.22)

- มีจุดกลับรถร่วม จ�านวน 83 ครั้ง (ร้อยละ 3.51)

- สะพาน/เชิงสะพาน จ�านวน 41 ครั้ง (ร้อยละ 1.73)

- ทางขึ้นเขา/ลาดชัน/ทางขึ้นเนิน จ�านวน 25 ครั้ง (ร้อยละ 1.06)

- มีการเปลี่ยนความกว้างช่องจราจร จ�านวน 10 ครั้ง (ร้อยละ 0.42)

- ลักษณะเสี่ยงอื่น ๆ  (เปลี่ยนช่องจราจร มีสิ่งกีดขวาง จุดตัดทางรถไฟ) จ�านวน 

12 ครั้ง (ร้อยละ 0.51)

2) บริเวณถนนที่เกิดเหตุมีลักษณะเป็นทางโค้ง จ�านวน 420 ครั้ง โดยมีจุดเสี่ยง

หรือบริเวณ  คับขันอื่น ๆ ร่วมด้วย จ�านวน 119 ครั้ง  ดังนี้               

- มีทางแยกร่วม จ�านวน 91 ครั้ง (ร้อยละ 3.85)

- มีจุดกลับรถร่วม จ�านวน 9 ครั้ง (ร้อยละ 0.38)

- ทางขึ้นเขา/ลาดชัน/ทางขึ้นเนิน จ�านวน 12 ครั้ง (ร้อยละ 0.51)

- สะพาน/เชิงสะพาน จ�านวน 5 ครั้ง (ร้อยละ 0.21)

- ลักษณะเสี่ยงอื่น ๆ (ซ่อมบ�ารุง มีสิ่งกีดขวาง) จ�านวน 3 ครั้ง (ร้อยละ 0.08) 

ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่

- ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ เวลา 15.01 – 18.00 น. จ�านวน 493 ครั้ง 

(ร้อยละ 20.85)

- รองลงมา คือ เวลา 18.01 – 21.00 น. จ�านวน  465 ครั้ง (ร้อยละ 19.66)

- อันดับสาม คือ เวลา 12.01 – 15.00 น. จ�านวน 340 ครั้ง (ร้อยละ 14.38)

หมายเหตุ : มีการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลาอื่น ๆ รวมจ�านวน 1,067 ครั้ง

บริเวณถนน
ที่เกิดเหตุ

ช่วงเวลำ
ที่เกิดเหตุ

ประเด็น สาระส�าคัญ
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- ผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่ คือ คนในพื้นที่ (ในต�าบล/แขวง) จ�านวน 1,836 คน 

  (ร้อยละ 69.70)

- รองลงมา คือ คนนอกพื้นที่ (ในจังหวัด) จ�านวน 487 คน (ร้อยละ 18.49)

- อันดับสาม คือ คนนอกพื้นที่ (นอกเขตจังหวัด) จ�านวน 311 คน (ร้อยละ 11.81)

1) ผูเ้สยีชีวิตส่วนใหญ่เป็นผูขั้บข่ี 213 ราย  (ร้อยละ 76.90) รองลงมาเป็นผูโ้ดยสาร 

44 ราย (ร้อยละ 15.88) เป็นคนเดินถนน 19 ราย (คิดเป็นร้อยละ 6.86) และ  

ไม่สามารถระบุได้ 1 ราย 

2) ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ จ�านวน 144 ราย (ร้อยละ 51.99) 

รองลงมาคือ  เสียชีวิตที่โรงพยาบาล จ�านวน 125 ราย (ร้อยละ 45.13) และ  

เสียชีวิตระหว่างน�าส่งโรงพยาบาล จ�านวน 8 ราย (ร้อยละ 2.89)

สาเหตุการเสียชีวิต 3 อันดับแรก ได้แก่
1) ขับรถเรว็เกนิกว่ากฎหมายก�าหนด ส่งผลให้เกิดอบุตัเิหตทุีม่ผีูเ้สยีชวีติ จ�านวน 

126 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 134 ราย (ร้อยละ 48.38)  

- มีสาเหตุจากขับรถเร็วปัจจัยเดียว จ�านวน 79 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 82 ราย  

(ร้อยละ 29.60)

ช่วงอายุของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่

- ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่ อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน โดยมีอายุระหว่าง  

40 - 49 ปี จ�านวน  431 คน (ร้อยละ 16.36) 

- รองลงมา คือ อายุระหว่าง 30 - 39 ปี จ�านวน 389 คน (ร้อยละ 14.77)

- อันดับสาม คือ อายุระหว่าง 50 - 59  ปี จ�านวน 387 คน (ร้อยละ 14.69)

หมายเหตุ : ส�าหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุต�่ากว่า 20 ปี บาดเจ็บและเสียชีวิต 

รวมจ�านวน 510 คนร้อยละ (19.36)

ภูมิล�ำเนำของ
ผู้ประสบเหตุ 

ข้อมูล
ผู้เสียชีวิต

สำเหตุ
ของกำรเสียชีวิต

อำยุ
ของผู้บำดเจ็บ

และเสียชีวิต

ประเด็น

ประเด็น

สาระส�าคัญ

สาระส�าคัญ

1.2 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ กรณีที่มีผู้เสียชีวิตช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 
ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 

การเกิดอุบัติเหตุกรณีท่ีมีผู้เสียชีวิตช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 

10 - 16 เมษายน 2564 เกิดขึ้นจ�านวน 261 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต จ�านวน 277 ราย  มีรายละเอียด ดังนี้
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- มีสาเหตุจากขับรถเร็วร่วมกับสาเหตุอื่น ๆ เช่น เมาแล้วขับ ทัศนวิสัยไม่ด ี

สภาพถนน ฯ จ�านวน 47 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 52 ราย (ร้อยละ 18.77)

2) รองลงมา คือ ดื่มสุราแล้วขับ ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต จ�านวน  

56 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 57 ราย (ร้อยละ 20.58) 

- มีสาเหตุจากดื่มสุราแล้วขับปัจจัยเดียว จ�านวน 37 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 37 ราย 

(ร้อยละ 13.36) 

- มีสาเหตุจากดื่มสุราแล้วขับร่วมกับสาเหตุอื่นๆ เช่น ขับรถเร็ว ทัศนวิสัยไม่ดี 

สภาพถนน ฯ จ�านวน 19 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 20 ราย (ร้อยละ 7.22)

3) อันดับสาม คือ ตัดหน้ากระชั้นชิด ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต จ�านวน 49 ครั้ง  

มีผู้เสียชีวิต 52 ราย (ร้อยละ 18.77) 

- มีสาเหตุจากตัดหน้ากระช้ันชิดปัจจัยเดียว จ�านวน 28 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต  

30 ราย (ร้อยละ 10.83) 

- มสีาเหตจุากตดัหน้ากระชัน้ชดิร่วมกบัสาเหตุอืน่ ๆ  เช่น การขับรถเรว็ ดืม่แล้วขับ  

ทัศนวิสัยไม่ดี สภาพถนน ฯ จ�านวน 2 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 22 ราย (ร้อยละ 7.94)

ประเด็น สาระส�าคัญ

ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุกรณีที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด  

1) ถนนกรมทางหลวง มีการเกดิอบุติัเหตุทีส่่งผลให้มีผูเ้สยีชีวติ จ�านวน 136 ครัง้ 

ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 151 ราย (ร้อยละ 54.51) 

2) รองลงมา คอื ถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มกีารเกิดอบัุตเิหตท่ีุส่งผลให้ม ี

ผู้เสียชีวิต จ�านวน 83 ครั้ง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 84 ราย (ร้อยละ 30.32)

3) อนัดบัสาม คอื ถนนทางหลวงชนบท มกีารเกดิอบุตัเิหตทุีส่่งผลให้มผีูเ้สยีชวิีต 

จ�านวน 37 ครั้ง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 37 ราย (ร้อยละ 13.36)

หมายเหตุ : เกิดอุบัติเหตุบนถนนประเภทอื่น ๆ เช่น ทางพิเศษ คลองประปา 

ทางในสถานศึกษา จ�านวน 5 ครั้ง

การเกดิอบุติัเหตุทีม่ผีูเ้สยีชวีติ จ�านวน 261 คร้ัง มผีูเ้สยีชีวติ 277 ราย โดยส่วนใหญ่ 

บริเวณถนนที่เกิดเหตุมีลักษณะเสี่ยง หรือเป็นจุดคับขัน เช่น ทางโค้ง ทางแยก  

มีจุดกลับรถร่วม มีสิ่งกีดขวาง ทางขึ้นเนิน ฯลฯ จ�านวน 140 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 

153 ราย (ร้อยละ 55.23) และเกิดอุบัติเหตุบนถนนทางตรง ที่ไม่มีลักษณะเสี่ยง 

หรือจุดคับขันร่วม จ�านวน 121 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 124 ราย (ร้อยละ 44.77)  

โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

ประเภทถนน
ที่เกิดหตุ

บริเวณถนน
ที่เกิดเหตุ
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1) บรเิวณถนนทีเ่กดิเหตมุลีกัษณะเป็นทางตรง ท่ีมจีดุเสีย่งหรอืบรเิวณคบัขันอืน่ ๆ   

ร่วมด้วย จ�านวน 90 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 99 ราย ดังนี้

- มทีางแยกร่วม เกดิอบัุตเิหต ุจ�านวน 67 ครัง้ มผีูเ้สยีชีวติ 70 ราย (ร้อยละ 25.27)

- มจีดุกลบัรถร่วม เกดิอบุตัเิหต ุจ�านวน 16 ครัง้ มผีูเ้สยีชวีติ 20 ราย (ร้อยละ 7.22)

- ทางขึน้เขา/ลาดชนั/ทางข้ึนเนนิ เกดิอุบัตเิหต ุจ�านวน 4 ครัง้ มผีูเ้สยีชีวติ 5 ราย  

(ร้อยละ 1.81)

- สะพาน/เชงิสะพาน เกิดอบุตัเิหต ุจ�านวน 2 ครัง้ มผีูเ้สยีชีวติ 2 ราย (ร้อยละ 0.72)

- มีการเปลี่ยนความกว้างช่องจราจร เกิดอุบัติเหตุ จ�านวน 1 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 

2 ราย (ร้อยละ 0.72)

2) บริเวณถนนที่เกิดเหตุมีลักษณะเป็นทางโค้ง จ�านวน 50 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต  

54 ราย โดยเป็นทางโค้งที่ไม่มีลักษณะอื่นร่วมด้วย จ�านวน 32 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 

33 ราย (ร้อยละ 11.91) และเป็นทางโค้งที่มีจุดเสี่ยงหรือบริเวณคับขันอื่น ๆ  

ร่วมด้วย จ�านวน 18 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 21 ราย (ร้อยละ 7.58) ดังนี้     

- มีทางแยกร่วม เกิดอุบัติเหตุ จ�านวน 9 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 9 ราย (ร้อยละ 3.25)

- มจุีดกลบัรถร่วม เกดิอบุตัเิหต ุจ�านวน 6 ครัง้ มผีูเ้สยีชวีติ 7 ราย (ร้อยละ 2.53)

- สะพาน/เชงิสะพาน เกิดอบุตัเิหต ุจ�านวน 3 ครัง้ มผีูเ้สยีชีวติ 5 ราย (ร้อยละ 1.81)

ประเด็น สาระส�าคัญ

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุท่ีมีผู้เสียชีวิต จ�านวน 262 คัน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต  

277 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ประเภทยานพาหนะที่มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ จ�านวน 199 

คัน (ร้อยละ  75.95) ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 204 ราย (ร้อยละ 73.65) ดังนี้

- ผู้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ เป็นผู้ขับขี่ จ�านวน 179 ราย (ร้อยละ 87.75)* 

ผู้โดยสาร จ�านวน 23 ราย (ร้อยละ 11.27)* และคนเดินถนน จ�านวน 2 ราย 

(ร้อยละ 0.98)*

- ผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสารทีเ่สยีชวีติจากรถจกัรยานยนต์ จ�านวน 202 ราย ส่วนใหญ่                 

มีพฤติกรรมเสี่ยงไม่สวมหมวกนิรภัย จ�านวน 159 ราย (ร้อยละ 78.71)* และม ี

ผูส้วมหมวกนริภยั  เพยีง 43 ราย (ร้อยละ 21.29)* โดยผูเ้สยีชวีติจากรถจกัรยานยนต์ 

ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย ส่วนใหญ่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ จ�านวน 80 ราย 

* ค�ำนวณร้อยละจำกผู้เสียชีวิตจำกรถจักรยำนยนต์ทั้งหมด 204 รำย

2) ยานพาหนะทีม่ผีูเ้สยีชีวติ รองลงมา คือ รถกระบะ จ�านวน 25 คนั (ร้อยละ 9.54)  

ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 29 ราย (ร้อยละ 10.47)

ประเภท
ยำนพำหนะ
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- ผู้เสียชีวิตจากรถกระบะ เป็นผู้ขับข่ี จ�านวน 12 ราย (ร้อยละ 41.38)**  

ผู้โดยสาร จ�านวน 9 ราย (ร้อยละ 31.03)** คนเดินถนน 8 ราย (ร้อยละ 27.59)** 

- ผู ้ขับขี่และผู ้โดยสารรถกระบะท่ีเสียชีวิต จ�านวน 21 ราย ส่วนใหญ ่

มีพฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย จ�านวน 13 ราย (ร้อยละ 61.90)**  

และมีการคาดเข็มขัดนิรภัยเพียง 8 ราย (ร้อยละ 38.10)** โดยผู้เสียชีวิต 

ที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ส่วนใหญ่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ จ�านวน 8 ราย

** ค�ำนวณร้อยละจำกผู้เสียชีวิตจำกรถกระบะทั้งหมด 29 รำย

3) อันดับ 3 คือ รถเก๋ง จ�านวน 10 คัน (ร้อยละ 3.81) ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต  

11 ราย (ร้อยละ 3.97) ดังนี้

- ผู้เสียชีวิตจากรถเก๋ง เป็นผู้ขับขี่ จ�านวน 4 ราย (ร้อยละ 36.36)*** ผู้โดยสาร 

จ�านวน 5 ราย (ร้อยละ 45.45)* ** และคนเดินถนน 2 ราย (ร้อยละ 18.18)***

- ผู้ขบัขีแ่ละผูโ้ดยสารรถเก๋งท่ีเสยีชีวิต จ�านวน 9 ราย ส่วนใหญ่มีพฤตกิรรมเสีย่ง

ที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย จ�านวน 6 ราย (ร้อยละ 66.67)*** และมีการคาดเข็มขัด

นิรภัยเพียง 3 ราย (ร้อยละ 33.33) *** โดยผู้ประเสียชีวิตที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 

ส่วนใหญ่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ จ�านวน 4 ราย

*** ค�ำนวณร้อยละจำกผู้เสียชีวิตจำกรถจำกรถเก๋งทั้งหมด 11 รำย

หมายเหตุ : ยานพาหนะประเภทอื่น ๆ เช่น รถตู้ รถโดยสาร รถบรรทุก รถเพื่อ

การเกษตร ฯลฯ มกีารเกดิอบุตัเิหต ุรวมจ�านวน 28 คนั ส่งผลให้มผีูเ้สยีชวีติ 33 ราย 

ประเด็น สาระส�าคัญ

ดัชนี
ควำมรุนแรง 

(ย้อนหลัง 5 ปี)

สถิติ
ปี พ.ศ.

2560 2561 2562 2563 2564

จ�านวนครั้ง 3,690 3,724 3,338 1,307 2,365

ผู้เสียชีวิต 390 418 386 167 277

ดัชนีความรุนแรง 10.57 11.22 11.56 12.78 11.71

กำรค�ำนวณ : จ�ำนวนผู้เสียชีวิต หำรจ�ำนวนครั้งกำรเกิดอุบัติเหตุ คูณ 100
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อุบัติเหตุใหญ่หรืออุบัติเหตุน่าสนใจเกิดขึ้น 15 ครั้ง 

มีผู้บาดเจ็บ 35 ราย

ผู้เสียชีวิต 28 คน

พื้นที่ที่มีการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ จ�านวน 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี 

เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี ตรัง ตาก นครสวรรค์ ปัตตานี มหาสารคาม สุพรรณบุรี 

สุราษฎร์ธานี ศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ซ�้า 2 ครั้ง มี 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี 

และจังหวัดขอนแก่น

จงัหวดัทีเ่กดิอบุตัเิหตใุหญ่ 1 ครัง้ ม ี11 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชลบรุี 

ตรัง ตาก นครสวรรค์ ปัตตานี มหาสารคาม สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี ศรีสะเกษ 

และจังหวัดอุบลราชธานี

การเกิดอุบัติเหตุใหญ่จ�านวน 15 ครั้ง 

มสีาเหตสุงูสดุและพฤตกิรรมเสีย่งสงูสดุ คอื ขบัรถเรว็เกนิทีก่ฎหมายก�าหนด 

จ�านวน 7 ครั้ง (ร้อยละ 46.67)

รองลงมา คือ หลับใน จ�านวน 3 ครั้ง (ร้อยละ 20.00) 

อันดับสาม คือ ตัดหน้ากระชั้นชิด จ�านวน 2 ครั้ง (ร้อยละ 13.33)

หมายเหตุ : - สาเหตุอื่น ๆ เช่น ดื่มแล้วขับ ประมาท ทัศนวิสัยไม่ดี สภาพรถ  

สภาพถนน รวม 9 ครั้ง

       - การเกิดอุบัติเหตุบางเหตุการณ์มีสาเหตุร่วมมากกว่า 1 สาเหตุ

เกิดเหตุสูงสุดบนถนนกรมทางหลวง จ�านวน 12 ครั้ง (ร้อยละ 80.00)

รองลงมา คือ ถนนกรมทางหลวงชนบท จ�านวน 2 ครั้ง (ร้อยละ 13.33)

อันดับสาม คือ ถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวน 1 ครั้ง (ร้อยละ 6.67) 

สถิติ

พื้นที่เกิดเหตุ

สำเหตุ
กำรเกิดอุบัติเหตุ 

ถนนที่เกิดเหตุ

ประเด็น สาระส�าคัญ

1.3 สถิตกิารเกิดอบุตัเิหตุใหญ่ช่วงควบคุมเข้มข้นเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ดงันี้

หมายเหตุ : อุบัติเหตุใหญ่ หมายถึง อุบัติเหตุทางถนนที่มีผู้เสียชีวิตตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป  

หรือผู้บาดเจ็บ (Admit) ตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป หรือมีผู้บาดเจ็บ (Admit) และเสียชีวิต  

รวมกันตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป
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 2.  สรุปผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในแผนบูรณำกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ
       ทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ พ.ศ. 2564

2.1 ระดับภาพรวม

เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการด�าเนนิงานตามตัวชี้วัด

1) จ�านวนครั้งการเกิดอุบัติ เหตุ 

จ�านวนผู้เสียชี วิต และจ�านวน 

ผู้บาดเจบ็ (Admit) ลดลงไม่น้อยกว่า  

5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับสถิต ิ

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี 

ย้อนหลัง

2) จ�านวนการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ 

ลดลงไม่น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ 

เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาล

สงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง

3) จ�านวนผู้เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ 

ลดลงไม่น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ 

เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาล

สงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง

4 ) ดั ชนี ความ รุนแรงของการ 

เกิดอุบัติเหตุ ลดลงไม่น ้อยกว่า  

5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับสถิต ิ

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี 

ย้อนหลัง

ปี 2564 มีจ�านวนการเกิดอุบัติเหตุ 2,365 ครั้ง เมื่อเทียบกับสถิต ิ

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (2560 - 2562)  

3,584 ครั้ง ลดลง 2,365 ครั้ง (34.01 เปอร์เซ็นต์)

ปี 2564 มีผู้บาดเจ็บ 2,357 คน เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาล

สงกรานต์เฉล่ีย 3 ปี ย้อนหลัง (2560 - 2562) 3,715 คน ลดลง  

1,358 คน (36.56 เปอร์เซ็นต์)

ปี 2564 มีผู้เสียชีวิต 277 ราย เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาล

สงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (2560 - 2562) 398 ราย ลดลง  

121 คน (30.40 เปอร์เซ็นต์)

ปี 2564 มีการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ 15 ครั้ง เมื่อเทียบกับสถิต ิ

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (2560 - 2562)  

37 ครั้ง ลดลง 22 ครั้ง (59.82 เปอร์เซ็นต์)

ผูเ้สยีชีวติ ณ จดุเกดิเหต ุปี 2564 จ�านวน 144 ราย เมือ่เทียบกบั

สถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (2560 - 2562) 

206 ราย ลดลง 62 ราย (30.21 เปอร์เซ็นต์)

ดัชนีความรุนแรง ปี 2564 เท่ากับ 11.71 เมื่อเทียบกับสถิติ 

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (2560 - 2562)  

ดัชนีความรุนแรง เท่ากับ 11.11 เพิ่มขึ้น 5.41 เปอร์เซ็นต์
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2.2 ระดับหน่วยงาน

เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการด�าเนนิงานตามตัวชี้วัด

1) จ�านวนครั้งการเกิดอุบัติ เหตุ  

จ�านวนผู ้ เสียชีวิต และจ�านวน 

ผู้บาดเจ็บ (Admit) ที่เกิดบนถนน 

ในความรับผิดชอบของกระทรวง

ค ม น า ค ม  ล ด ล ง ไม่ น ้อย กว่า  

5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับสถิต ิ

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี 

ย้อนหลัง

2) จ�านวนครั้งการเกิดอุบัติ เหตุ 

จ�านวนผู ้ เสียชีวิต และจ�านวน 

ผู ้บาดเจ็บ (Admit) ท่ี เ กิดบน 

ถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

ลดลงไม่น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ 

เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาล

สงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง

3 ) จ� า น ว น ผู ้ถู ก ด� า เ นิ น ค ดี ใ น

พฤติกรรมเสี่ยงหลัก ได้แก่ ขับรถ 

เ ร็ ว เ กินกว ่ า กฎหมายก� าหนด  

ดื่มแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัยและ 

ไม ่ คาด เข็ม ขัดนิ ร ภัย  เพิ่ มขึ้ น 

ไม่น้อยกว่า 5 เปอร์เซน็ต์ เมือ่เทยีบกับ 

สถิ ติ ใ นช ่ ว ง เทศกาลสงกราน 

ต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง

สถิติอุบัติเหตุท่ีเกิดบนถนนในความรับผิดชอบของกระทรวง

คมนาคม มีดังนี้

ปี 2564 มีจ�านวนการเกิดอุบัติเหตุ 1,136 ครั้ง เมื่อเทียบกับ

สถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (2560 - 2562) 

1,347 ครั้ง ลดลง 211 ครั้ง (15.66 เปอร์เซ็นต์)

ปี 2564 มผีูบ้าดเจบ็ 1,089 คน เมือ่เทยีบกบัสถติใินช่วงเทศกาล

สงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (2560 - 2562) จ�านวน 1,935 คน 

ลดลง 846 คน (43.72 เปอร์เซ็นต์)

ปี 2564 มีผู้เสียชีวิต 188 ราย เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาล

สงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (2560 - 2562) 232 ราย ลดลง 

44 ราย (19.08 เปอร์เซ็นต์)

สถติิอุบตัเิหตท่ีุเกดิบนถนนในความรบัผดิชอบขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น มีดังนี้

ปี 2564 มีจ�านวนการเกิดอุบัติเหตุ 1,245 ครั้ง เมื่อเทียบกับ

สถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (2560 - 2562) 

1,803 ครั้ง ลดลง 558 ครั้ง (30.95 เปอร์เซ็นต์)

ปี 2564 มผีูบ้าดเจ็บ 1,252 คน เมือ่เทียบกบัสถิตใินช่วงเทศกาล

สงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (2560 - 2562) 1,854 คน ลดลง 

602 คน (32.47 เปอร์เซ็นต์)

ปี 2564 มีผู้เสียชีวิต 84 ราย เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาล

สงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (2560 - 2562)  97 ราย ลดลง  

13 ราย (13.70 เปอร์เซ็นต์)

จ�านวนผู้ถูกด�าเนินคดีในพฤติกรรมเสี่ยงหลัก มีดังนี้

ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก�าหนด ปี 2564 ถูกด�าเนินคดี 

68,780 คน เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย  

3 ปี ย้อนหลัง (2560 - 2562) 102,521 คน ลดลง 33,741 คน 

(32.91 เปอร์เซ็นต์)

ดืม่สรุาแล้วขบั ปี 2564 ถกูด�าเนนิคด ี24,826 คน เมือ่เทียบกบั

สถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (2560 - 2562) 

16,367 คน ลดลง 8,459 คน (34.07 เปอร์เซ็นต์)
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เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการด�าเนนิงานตามตัวชี้วัด

ไม่สวมหมวกนิรภัย ปี 2564 ถูกด�าเนินคดี 113,901 คน เมื่อ

เทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (2560 

- 2562) 317,911 คน ลดลง 204,010 คน (64.17 เปอร์เซ็นต์)

ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ปี 2564 ถูกด�าเนินคดี 54,922 คน

เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง 

(2560 - 2562) 151,548 คน ลดลง 96,626 (63.76 เปอร์เซน็ต์)

4) จ�านวนรถโดยสารสาธารณะ  

ทีเ่กดิอบุตัเิหตแุละจ�านวนผูเ้สยีชวีติ  

ลดลงไม่น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ 

เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง

สถิติอุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะ มีดังนี้

ปี 2564 มีจ�านวนการเกิดอุบัติเหตุ 9 ครั้ง เมื่อเทียบกับสถิต ิ

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (2560 -2562)  

207 ครั้ง ลดลง 198 ครั้ง (95.65 เปอร์เซ็นต์)

ปี 2564 มีผู้เสียชีวิต 7 ราย เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาล

สงกรานต์เฉล่ีย 3 ปี ย้อนหลัง (2560 -2562) 26 ราย ลดลง  

19 ราย (73.42 เปอร์เซ็นต์)

2.3 ระดับพื้นที่

เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการด�าเนนิงานตามตัวชี้วัด

1) จ�านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ 

จ�านวนผู ้ เสียชี วิต และจ�านวน 

ผู ้บาดเจ็บ (Admit) ของจังหวัด 

ลดลงไม่น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ 

เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง

เมื่อเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด ปี 2564 กับ

สถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง พบว่า

จังหวัดท่ีมีจ�านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ ลดลงไม่น้อยกว่า  

5 เปอร์เซ็นต์ มีจ�านวนทั้งสิ้น 65 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 84.21 

ของจังหวัด 76 จังหวัด

จังหวัดที่มีจ�านวนผู้บาดเจ็บ ลดลงไม่น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์   

มีจ�านวนทั้งสิ้น 60 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 86.84 ของจังหวัด  

76 จังหวัด

จังหวัดที่มีจ�านวนผู้เสียชีวิต ลดลงไม่น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์    

มีจ�านวนทั้งสิ้น 51 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 67.11 ของจังหวัด  

76 จังหวัด
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2) จ�านวนผู้เสียชีวิตในอ�าเภอเสี่ยง 

ที่ เป็นสีแดง ลดลงไม่น ้อยกว่า  

5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับสถิติใน

ช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี 

ย้อนหลัง

3) จ�านวนผู้เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหต ุ

ของจั งห วัด ลดลงไม่น้อยกว่า  

5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับสถิติใน

ช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี 

ย้อนหลัง

เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการด�าเนนิงานตามตัวชี้วัด

อ�าเภอเสี่ยงสีแดงที่มีผู้เสียชีวิต ลดลงไม่น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ 

เมื่อเทียบกับสถิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง  

มีจ�านวนทั้งสิ้น 29 อ�าเภอ คิดเป็นร้อยละ 93.54 ของอ�าเภอเสี่ยง

สีแดงทั้งหมด 31 อ�าเภอ

จังหวัดที่มีผู ้ เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ ลดลงไม่น ้อยกว่า  

5 เปอร์เซน็ต์ เมือ่เทยีบกบัสถติในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลีย่ 3 ปี 

ย้อนหลัง มีจ�านวนทั้งสิ้น 50 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 65.79 ของ

จังหวัด 76 จังหวัด

 3. สรุปภำพรวมและข้อสังเกตจำกสรุปสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำล
สงกรำนต์ พ.ศ. 2564 ในช่วงควบคุมเข้มข้น (ระหว่ำงวันที่ 10 – 16 เมษำยน 2564)

3.1 ภาพรวมการเกิดอบุตัเิหตทุางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 เม่ือเปรียบ
เทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560 - 2562) มีสถิติลดลงในทุกมิติ ทั้งมิติของ
จ�านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จ�านวนผู้บาดเจ็บ และจ�านวนผู้เสียชีวิต แต่หากน�าปัจจัย
ปริมาณการเดินทางของพาหนะ 10,000 คัน มาเปรียบเทียบกับจ�านวนครั้งการเกิด
อุบัติเหตุ พบว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนต่อปริมาณการเดินทางยังคงมีแนวโน้ม 
เพิ่มสูงขึ้น โดยสามารถสรุปประเด็นส�าคัญจากสถิติในภาพรวมได้ดังนี้

1 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ยังคงมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ที่ส�าคัญ 

3 อันดับแรก ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก�าหนด ดื่มสุราแล้วขับ และตัดหน้ากระชั้นชิด  

โดยการเกดิอบุตัเิหตสุ่วนใหญ่ บางเหตกุารณ์มกัมสีาเหตุร่วมมากกว่า 1 สาเหตุ อาท ิขบัรถเรว็ร่วมกบั 

ดื่มสุรา ดื่มสุราร่วมกับตัดหน้ากระชั้นชิด ตัดหน้ากระชั้นชิดร่วมกับทัศนวิสัยไม่ดี  

2 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ รองลงมา คือ รถปิคอัพ และ 

รถเก๋ง โดยยานพาหนะทีเ่กดิอบุติัเหตสุ่วนใหญ่เป็นคันต้นเหตุ คดิเป็นร้อยละ 73.58 ส่วนประเภทถนน 

ที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 52.64 และส่วนใหญ่ 

ลักษณะเป็นถนนที่มี 2 ช่องจราจร และไม่มีเกาะกลางถนน
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3 บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ พบว่าบริเวณท่ีเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นบริเวณท่ีมีลักษณะ

เสี่ยงหรือเป็นจุดคับขัน (เช่น ทางตรงมีทางแยกร่วม มีจุดกลับรถร่วม ทางขึ้นเนิน ทางลาดชัน  

ทางโค้งมีทางแยกร่วม ทางโค้งขึ้นเขา เป็นต้น) คิดเป็นร้อยละ 51.21 และเป็นทางตรงที่ไม่มีลักษณะ

เสี่ยงหรือจุดคับขันร่วม คิดเป็นร้อยละ 48.79  

4 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ เวลา 15.01 - 18.00 น. รองลงมา คือ เวลา 18.01 

- 21.00 น. อันดับสาม คือ เวลา 12.01 - 15.00 น. 

5 ผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นท่ี (อยู่ในต�าบล/แขวงที่เกิดอุบัติเหตุ) มากถึง 

ร้อยละ 69.70 รองลงมาเป็นคนนอกพื้นท่ี (อยู่ในจังหวัดที่เกิดเหตุ) อันดับสามเป็นคนนอกพื้นที่  

(นอกเขตจงัหวดั) โดยผูบ้าดเจบ็และผูเ้สยีชวีติส่วนใหญ่ อยูใ่นกลุม่วยัท�างาน โดยมอีายสุงูสุด คอื อายุ 

40 - 49 ปี รองลงมา คือ อายุ 30 - 39 ปี อันดับสาม คือ อายุ 50 - 59 ปี นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเด็ก

และเยาวชนอายุต�่ากว่า 20 ปี บาดเจ็บและเสียชีวิต รวม 510 คน คิดเป็นร้อยละ 19.36

3.2 ส�าหรับการเกิดอุบัติเหตุในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 
เกิดขึ้นจ�านวน 261 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต จ�านวน 277 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปี
ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560 - 2562) มีสถิติลดลง ร้อยละ 37 โดยสามารถสรุปประเด็นส�าคัญ

จากสถิติในกรณีดังกล่าวได้ดังนี้ 

1 ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่ ร้อยละ 76.9 รองลงมาเป็นผู้โดยสารและเป็นคนเดิน

ถนน ตามล�าดับ และส่วนใหญ่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ร้อยละ 51.99 รองลงมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาล

และเสียชีวิตระหว่างน�าส่งโรงพยาบาล ตามล�าดับ 

2 สาเหตกุารเกิดอบัุตเิหตุในกรณท่ีีมผีูเ้สยีชวีติเป็นสาเหตเุดียวกนักบัสาเหตขุองการเกดิ

อุบัติเหตุ ในภาพรวม คือ มีสาเหตุจากพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมาย

ก�าหนด ดื่มสุราแล้วขับ และตัดหน้ากระชั้นชิด

3 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ยังคงเป็นรถจักรยานยนต์  

ร้อยละ 75.95 รองลงมา คือ รถปิคอัพ และรถเก๋ง โดยผู้ขับข่ีและผู้โดยสารของรถจักรยานยนต ์

ที่เสียชีวิต ส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมเสี่ยง คือ ไม่สวมหมวกนิรภัย ส่วนผู้ขับขี่และผู้โดยสารของรถปิคอัพ

และรถเก๋งที่เสียชีวิต ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเสี่ยง คือ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 

4 บรเิวณเกดิอบัุตเิหตใุนกรณีท่ีมผีูเ้สยีชวีติ พบว่าส่วนใหญ่เป็นบรเิวณทีมี่ลกัษณะเสีย่ง

หรือเป็น  จุดคับขัน (เช่น ทางตรงมีทางแยกร่วม มีจุดกลับรถร่วม ทางขึ้นเนิน ทางลาดชัน ทางโค้ง 

มีทางแยกร่วมทางโค้งข้ึนเขา เป็นต้น) คิดเป็นร้อยละ 55.23 และเป็นทางตรงที่ไม่มีลักษณะเส่ียง 

หรือจุดคับขันร่วม คิดเป็นร้อยละ 44.77 
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5 การเกดิอบัุตเิหตใุนกรณท่ีีมีผูเ้สยีชวีติ ส่วนใหญ่เกดิขึน้บนถนนในความรบัผดิชอบของ          

กรมทางหลวง คิดเป็นร้อยละ 54.51 รองลงมาเป็นถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 30.32 

และอันดับสามเป็นถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ร้อยละ 13.30 ท้ังนี้ สะท้อน

ให้เห็นว่าการเกิดอุบัติเหตุบนถนนของกรมทางหลวงมีความรุนแรงท่ีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต จึงควรน�า

ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการก�าหนดมาตรการ เพื่อแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น

3.3 สรปุผลการด�าเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหต ุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564

1 ระดับภาพรวม พบว่า สถิตจ�านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จ�านวนผู้เสียชีวิต และ

จ�านวนผู้บาดเจ็บ จ�านวนการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ และจ�านวนผู้เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ ในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ พ.ศ. 2564 เทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง ลดลงมากกว่า  

5 เปอร์เซ็นต์ เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก�าหนด แต่ดัชนีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น 5.41 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่า 

เป้าหมายตัวชี้วัดที่ก�าหนด

2 ระดับหน่วยงาน พบว่า จ�านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จ�านวนผู้เสียชีวิต และจ�านวน 

ผู้บาดเจ็บ (Admit) ที่เกิดบนถนนของกระทรวงคมนาคม และถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และจ�านวนรถโดยสารสาธารณะท่ีเกิดอุบัติเหตุและจ�านวนผู้เสียชีวิตจากรถโดยสาธารณะ ในช่วง

เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564  เทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง ลดลง

มากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นไปตามตัวชี้วัด     ที่ก�าหนด แต่จ�านวนผู้ถูกด�าเนินคดีพฤติกรรมเสี่ยงหลัก 

ได้แก่ ขบัรถเรว็เกนิกว่ากฎหมายก�าหนด ดืม่สรุาแล้วขบั ไม่สวมหมวกนิรภยั และไม่คาดเขม็ขดันริภยั 

มีจ�านวนลดลง ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก�าหนด

3 ระดบัพ้ืนที ่พบว่า สถิตกิารเกดิอบุติัเหตุทางถนน จ�านวนผูบ้าดเจบ็ จ�านวนผู้เสยีชวีติ 

และจ�านวนผู้เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ ของจังหวัด และสถิติผู้เสียชีวิตในอ�าเภอเสี่ยง ในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ พ.ศ. 2564 เทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง ส่วนใหญ่มีสถิต ิ

ลดลงมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก�าหนด ดังนี้

จงัหวดัทีม่จี�านวนครัง้การเกดิอบุติัเหตุทางถนนลดลง เป็นไปตามตัวชีว้ดัทีก่�าหนด 

จ�านวน 65 จังหวัด

จงัหวดัทีม่จี�านวนผูบ้าดเจบ็ลดลง เป็นไปตามตวัชีว้ดัทีก่�าหนด จ�านวน 60 จงัหวดั

จงัหวดัท่ีมีจ�านวนผูเ้สยีชวีติลดลง เป็นไปตามตัวชีว้ดัทีก่�าหนด จ�านวน 51 จังหวดั

อ�าเภอเสีย่งสแีดงทีม่ผีูเ้สยีชวีติลดลง เป็นไปตามตัวชีวั้ดท่ีก�าหนด จ�านวน 29 อ�าเภอ 
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3.4 ข้อสังเกตส�าคัญจากสรปุสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
พ.ศ. 2564

พฤติกรรมของผูขั้บข่ียงัคงเป็นสาเหตุหลกัส�าคญัของการเกดิอบัุติเหตุ รองลงมาเป็นปัจจยั

ทางด้านถนนและสภาพแวดล้อม และปัจจยัทางด้านยานพาหนะ ตามล�าดับ โดยมีความเส่ียงทีส่�าคัญ 

ดังนี้

1 การขบัรถเรว็เกนิกว่ากฎหมายก�าหนด เป็นสาเหตขุองการเกิดอบุตัเิหตสุงูสดุ และเป็น

สาเหตขุองการเกดิอบัุตเิหตใุนกรณีท่ีมผีูเ้สยีชีวิตสงูสดุด้วย โดยมดีชันคีวามรนุแรง เท่ากบั 17.70 สงูกว่า 

ดัชนีความรุนแรงของสถิติในภาพรวม 6.53 และมีสถิติเพ่ิมขึ้นจากเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562  

ร้อยละ 3.7 ดังนั้น จึงควรเร่งแก้ปัญหาเรื่องความเร็วอย่างจริงจัง โดยมีการตรวจสอบและน�าข้อมูล 

ด้านอื่น ๆ เช่น ข้อมูลด้านพื้นที่ สภาพแวดล้อม ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ อายุของผู้ประสบเหตุ ฯลฯ  

มาวิเคราะห์ร่วมด้วย เพื่อก�าหนดมาตรการในการแก้ปัญหาท้ังระบบให้สอดคล้องกับความเส่ียง 

ของแต่ละพื้นที่

2 รถจักรยานยนต์ ยังคงเป็นยานพาหนะที่มีการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คิดเป็น 

ร้อยละ 75.95 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ร้อยละ 73.65 ของจ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั้งหมด  

277 ราย โดยผู ้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 78.71  

ดังนั้น จากข้อมูลดังกล่าว จึงมุ่งเน้นการก�าหนดมาตรการ เพ่ือแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 

แบบมุ่งเป้ากลุ่มหมายในกลุ่มผู ้ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นส�าคัญ โดยเฉพาะมาตรการส่งเสริม/ 

สนับสนุนให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย 

3 บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่เป็นบริเวณที่มีลักษณะเสี่ยงหรือเป็นจุดคับขัน เช่น 

ทางตรงทีม่ทีางแยกร่วม มจีดุกลบัรถร่วม ทางข้ึนเนนิ ทางลาดชนั ทางโค้งมทีางแยกร่วม ทางโค้งขึน้เขา  

เป็นต้น ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงและส่งผลให้มีผู ้เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนถนน 

กรมทางหลวง ดงันัน้ จงึควรน�าข้อมลูดงักล่าวไปใช้ประกอบการวางแผน/ก�าหนดมาตรการแก้ไขปัญหา 

ในระดับพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม อาทิ การจัดตั้งด่านตรวจ/ด่านชุมชน ในบริเวณที่มักเกิดอุบัติเหตุ 

บ่อยครั้ง การแก้ไขปัญหาทางด้านกายภาพ/สภาพถนนให้มีความปลอดภัย เป็นต้น 

4 มีผู้ประสบเหตุจากการดื่มสุราแล้วขับ ที่เป็นเด็กและเยาวชน อายุต�่ากว่า 20 ปี  

(ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) จ�านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7 ของ 

ผู้ประสบเหตุจากการดื่มสุราแล้วขับทั้งหมด ดังนั้น ควรมีการตรวจสอบและด�าเนินมาตรการทาง

กฎหมายเพื่อก�ากับ ควบคุม ลงโทษผู้ประกอบการร้านค้าที่มีการจ�าหน่ายสุราให้แก่เด็กและเยาวชน 

รวมถึงให้ความส�าคัญกับการใช้มาตรการครอบครัว ชุมชน สังคมเพื่อป้องปรามพฤติกรรมเส่ียง 

จากการดื่มสุราแล้วขับในกลุ่มเด็กและเยาวชน

สรปุและประมวลโดย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส�านักงานเลขานกุารคณะกรรมการศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน

38 ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 2564



  ส่วนที่ 2
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และมาตรการ
ด้านความปลอดภัยทางถนน

  กรอบ 12 เป้าหมายโลกด้านความปลอดภัยทางถนน 
     (Global Road Safety Performance Target)
  ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดการด�าเนนิงานด้านอุบัติเหตุทางถนน
     ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
  แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 
  แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 



  กรอบการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนระดับโลก

องค์การสหประชาชาติ ได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิก 

ยกระดบัการแก้ปัญหาด้านความปลอดภยัทางถนนเป็นวาระทีส่�าคญั

ของทกุประเทศ โดยได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนนิการกรอบปฏิญญา

มอสโก ใช้ชือ่ว่า A decade of action for road safety 2010 - 2020 

มีเป้าหมายให้สามารถลดอัตราการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

ทางถนนของทั้งโลก ร้อยละ 50 ภายใน 10 ปี หรือ ในปี พ.ศ. 2563

 

กรอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนระดับโลก 

ปี พ.ศ. 2552 

องค์การสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกยกระดับการแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนน
เป็นวาระที ่สำคัญของทุกประเทศ โดยได้กำหนดแนวทางการดำเนินการกรอบปฏิญญามอสโก ใช้ชื ่อว่า                  
A decade of action for road safety 2010 - 2020 มีเป ้าหมายให ้สามารถลดอัตราการเส ียช ีวิต 
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนนของทั้งโลก ร้อยละ 50 ภายใน 10 ปี หรือ ในปี พ.ศ. 2563 

ปี พ.ศ. 2558 

องค์การสหประชาชาติได้กำหนดมาตรการจำเป็นเร่งด่วนต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGSs) เพื ่อให้นานาประเทศนำกรอบทิศทางดังกล่าวไปปฏิบัติ                
ให้บรรลุผลสำเร็จเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในช่วงระยะเวลา 15 ปี 
(พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2573) ซึ่งประเด็นความปลอดภัยทางถนนถูกจัดอยู่ใน 2 เป้าหมายสำคัญ คือ 

 
 

 

กรอบ 12 เป้าหมายโลกดา้นความปลอดภัยทางถนน  
(Global Road Safety Performance Target) 

 

ปี พ.ศ. 
2552

ปี พ.ศ. 
2558

องค์การสหประชาชาติ ได้ก�าหนดมาตรการจ�าเป็นเร่งด่วน

ต่อการบรรลุเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development 

Goals : SDGSs) เพื่อให้นานาประเทศน�ากรอบทิศทางดังกล่าว 

ไปปฏบิติั ให้บรรลผุลส�าเร็จเกิดการพัฒนาอย่างยัง่ยนื ในด้านเศรษฐกจิ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม ในช่วงระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2558 –  

พ.ศ. 2573) ซึง่ประเดน็ความปลอดภยัทางถนนถกูจดัอยูใ่น 2 เป้าหมาย 

ส�าคัญ คือ

กรอบ 12 เป้าหมายโลกด้านความปลอดภัยทางถนน 
(Global Road Safety Performance Target)

40 ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 2564



ภายในปี 2573 ทกุประเทศเข้าเป็นภาค ี

ตราสารกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย 

ทางถนนทีส่�าคญัของสหประชาชาตหินึง่ตราสาร

หรือมากกว่า

• เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพ

ส�าหรับทุกคนในทุกวัย โดยมีการก�าหนดค่าเป้าหมายไว้ในเป้าประสงค์ท่ี 3.6 คือ การลดจ�านวน 

การตายและบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง ภายใน พ.ศ. 2563 

• เป้าหมายที่ 11 ท�าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง 

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน โดยมีการก�าหนดค่าเป้าหมายไว้ในเป้าประสงค์ที่ 11.2  

คือ การจัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้

ส�าหรับทกุคน พฒันาความปลอดภัยทางถนน โดยการขยายการขนส่งสาธารณะ และค�านงึเป็นพเิศษ

ถึงกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ 

ภายใน พ.ศ. 2573 

 

กรอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนระดับโลก 

ปี พ.ศ. 2552 

องค์การสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกยกระดับการแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนน

เป็นวาระที ่สำคัญของทุกประเทศ โดยได้กำหนดแนวทางการดำเนินการกรอบปฏิญญามอสโก ใช้ชื ่อว่า                  

A decade of action for road safety 2010 - 2020 มีเป ้าหมายให ้สามารถลดอัตราการเส ียช ีวิต 

อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนนของทั้งโลก ร้อยละ 50 ภายใน 10 ปี หรือ ในปี พ.ศ. 2563 

ปี พ.ศ. 2558 

องค์การสหประชาชาติได้กำหนดมาตรการจำเป็นเร่งด่วนต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals : SDGSs) เพื ่อให้นานาประเทศนำกรอบทิศทางดังกล่าวไปปฏิบัติ                

ให้บรรลุผลสำเร็จเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในช่วงระยะเวลา 15 ปี 

(พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2573) ซึ่งประเด็นความปลอดภัยทางถนนถูกจัดอยู่ใน 2 เป้าหมายสำคัญ คือ 

 

 

 

กรอบ 12 เป้าหมายโลกดา้นความปลอดภัยทางถนน  

(Global Road Safety Performance Target) 

 

 

กรอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนระดับโลก 

ปี พ.ศ. 2552 

องค์การสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกยกระดับการแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนน

เป็นวาระที ่สำคัญของทุกประเทศ โดยได้กำหนดแนวทางการดำเนินการกรอบปฏิญญามอสโก ใช้ชื ่อว่า                  

A decade of action for road safety 2010 - 2020 มีเป ้าหมายให ้สามารถลดอัตราการเส ียช ีวิต 

อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนนของทั้งโลก ร้อยละ 50 ภายใน 10 ปี หรือ ในปี พ.ศ. 2563 

ปี พ.ศ. 2558 

องค์การสหประชาชาติได้กำหนดมาตรการจำเป็นเร่งด่วนต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals : SDGSs) เพื ่อให้นานาประเทศนำกรอบทิศทางดังกล่าวไปปฏิบัติ                

ให้บรรลุผลสำเร็จเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในช่วงระยะเวลา 15 ปี 

(พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2573) ซึ่งประเด็นความปลอดภัยทางถนนถูกจัดอยู่ใน 2 เป้าหมายสำคัญ คือ 

 

 

 

กรอบ 12 เป้าหมายโลกดา้นความปลอดภัยทางถนน  

(Global Road Safety Performance Target) 

 

ปี พ.ศ. 
2560

รฐัสมาชกิองค์การสหประชาชาต ิ  ได้มมีติเห็นชอบ 12 เป้าหมาย 

โลกส�าหรับการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน (Global 

Road Safety Performance Targets) ประกอบด้วย

  เป้าหมายที่ 2

  เป้าหมายที่ 3   เป้าหมายที่ 4
ภายในปี 2573 มากกว่าร้อยละ 75 ของ

การเดินทางบนถนนสายใหม่ทุกสายต้องผ่าน

มาตรฐานทางเทคนิคส�าหรับผู้ใช้ถนนทุกคน 

ที่ค�านึงถึงความปลอดภัยทางถนน

ภายในปี 2573 มากกว่าร้อยละ 75 ของ

การเดินทางบนถนนสายที่มีอยู่แล้วต้องผ่าน

มาตรฐานทางเทคนิคส�าหรับผู้ใช้ถนนทุกคน 

ที่ค�านึงถึงความปลอดภัยทางถนน

  เป้าหมายที่ 1 
ภายในปี 2563 ทกุประเทศจัดท�าแผนการ

ปฏิบัติการพหุภาคีด้านความปลอดภัยทางถนน

ระดับชาต ิทีค่รอบคลมุรอบด้านและมีเป้าหมาย

ที่ก�าหนดกรอบเวลา

41ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 2564



  เป้าหมายที่ 7

  เป้าหมายที่ 9

  เป้าหมายที่ 11

  เป้าหมายที่ 6  เป้าหมายที่ 5

  เป้าหมายที่ 8

  เป้าหมายที่ 10

  เป้าหมายที่ 12

ภายในปี 2573 เพิ่มสัดส่วนของผู้ขับขี ่

รถจกัรยานยนต์ทีส่วมหมวกนิรภยัทีไ่ด้มาตรฐาน

อย่างถูกต้อง ให้ใกล้เคียงร้อยละ 100

ภายในปี 2573 ลดจ�านวนการบาดเจ็บ

และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจาก 

ผู ้ขับขี่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงครึ่งหนึ่ง 

และ/หรือ ลดจ�านวนการบาดเจ็บและเสียชีวิต

ที่เก่ียวกับการใช้วัสดุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและ

ประสาทอื่นลง

ภายในปี 2573 ทกุประเทศออกข้อบงัคบั

ก�าหนดเวลาขับและระยะเวลาหยุดพักส�าหรับ 

ผู้ประกอบอาชีพขับรถ และ/หรือ เข้าเป็นภาคี

ข้อบังคับระหว่างประเทศ/ภูมิภาคในด้านนี้

ภ าย ใน ปี 2573  ลดสั ดส่วนของ 

ยานพาหนะที่ขับขี่เกินการจ�ากัดความเร็วท่ี

ก�าหนด ลงคร่ึงหนึง่และลดการบาดเจ็บเสียชวีติ

ที่เกี่ยวกับการขับขี่ด้วยความเร็วลดลง

ภายในปี 2573 ยานพาหนะใหม่ (หมายถงึ 

ทั้งที่ผลิต ขาย หรือน�าเข้า) และยานพาหนะ 

ใช้แล้วทกุคันต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภยั

ที่มีคุณภาพสูง เช่น กฎสหประชาชาติที่แนะน�า 

ข้อบังคับทางเทคนิคระดับโลก หรือข้อก�าหนด

ระดับชาติอื่น ๆ ที่ได้รับการยอมรับที่เทียบเท่า

ภายในปี 2573 เพิ่มสัดส่วนของผู้ขับขี่

และโดยสารยานยนต์ที่ใช้เข็มขัดนิรภัยหรือ

ใช ้ระบบอุปกรณ์รัดตรึงนิรภัยส�าหรับเด็ก 

ที่ได้มาตรฐานให้ใกล้เคียงร้อยละ 100

ภายในปี 2573 ทุกประเทศมีกฎหมาย

ระดับชาติที่จ�ากัดหรือห้ามการใช้โทรศัพท์

เคลื่อนที่ขณะขับขี่

ภายในปี 2573 ทุกประเทศจัดท�าและ

บรรลุเป้าหมายระดับชาติ เพื่อลดระยะเวลา

ระหว่างการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและการ

ให้การดูแลฉุกเฉิน โดยผู้เชี่ยวชาญครั้งแรก

42 ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 2564
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องค์การสหประชาชาติได้รับรอง กรอบปฏญิญาสตอกโฮล์ม 
(Stockholm Declaration) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการด�าเนนิงาน

ด้านความปลอดภยัทางถนนให้ลดผูเ้สยีชวีติจากการจราจรทางบกให้ได้ 

อย่างน้อย ร้อยละ 50 ในระหว่าง ค.ศ. 2020 – 2030 (พ.ศ. 2563 – 

2573) ตามกรอบเป้าหมายหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGSs) จ�านวน 

18 ข้อ ดังนี้ 

ปี พ.ศ. 
2563

ตกลงร่วมกันท่ีจะน�าวาระ 2030 (2030 Agenda) ซึ่งมีเป้าหมายในการลดการ 

เสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลง ร้อยละ 50 ภายในปี ค.ศ. 2030  

ไปสู่การปฏิบัติ โดยให้มีการบูรณาการการด�าเนินงานทุกภาคส่วนภายใต้ 

กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

เชื่อมโยงการด�าเนินการด้านความปลอดภัยทางถนน กับการด�าเนินการด้านต่างๆ 

ท้ังด้านสุขภาพกายและใจ การพัฒนา การศึกษาความยุติธรรม ความเสมอภาค 

ทางเพศ การสร้างเมืองท่ียั่งยืน สิ่งแวดล้อมและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตลอดจนปัจจัยทางสังคมด้านความปลอดภัย

ให้ด�าเนินการเพื่อลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ 50  

ในช่วงปี 2020 – 2030 เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ 3.6 ตามกรอบการพัฒนา

อย่างยั่งยืน (SDGs) โดยก�าหนดเป้าหมายเพื่อลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บร้ายแรง

ในทกุกลุม่ผูใ้ช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะผูใ้ช้ถนนทีเ่ป็นกลุม่เสีย่ง เช่น คนเดนิเท้า ผู้ขบัขี่

รถจักรยานยนต์ ผู้ใช้จักรยาน และผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ

ให้ความส�าคัญกับการบาดเจ็บร้ายแรงจากอุบัติเหตุทางถนนในเด็กและเยาวชน

 

 

ปี พ.ศ. 2563 
องค์การสหประชาชาติได้รับรองกรอบปฏิญญาสตอกโฮล์ม (Stockholm Declaration) เพื่อเป็น

กรอบแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนให้ลดผู้เสียชีวิตจากการจราจรทางบกให้ได้อย่างน้อย 
ร้อยละ 50 ในระหว่าง ค.ศ. 2020 – 2030 (พ.ศ. 2563 – 2573) ตามกรอบเป้าหมายหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGSs) จำนวน 18 ข้อ ดังนี้  

 

 

 

ข้อ 1 ตกลงร่วมกันที่จะนำวาระ 2030 (2030 Agenda) ซึ่งมีเป้าหมายในการลดการเสียชีวิตและการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลง ร้อยละ 50 ภายในปี ค.ศ. 2030 ไปสู่การปฏิบัติ โดยให้มีการบูรณาการการ
ดำเนินงานทุกภาคส่วนภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 

ข้อ 2 เชื ่อมโยงการดำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนน กับการดำเนินการด้านต่างๆ  ทั้งด้าน
สุขภาพกายและใจ การพัฒนา การศึกษาความยุติธรรม ความเสมอภาคทางเพศ การสร้างเมืองที่ยั ่งยืน 
สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดจนปัจจัยทางสังคมด้านความปลอดภัย 

ข้อ 3 ให้ดำเนินการเพ่ือลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ 50 ในช่วงปี 2020 
– 2030 เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ 3.6 ตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โดยกำหนดเป้าหมาย
เพื่อลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บร้ายแรงในทุกกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะผู้ใช้ถนนที่เ ป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น       
คนเดินเท้า ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ผู้ใช้จักรยาน และผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ 

ข้อ 4 ให้ความสำคัญกับการบาดเจ็บร้ายแรงจากอุบัติเหตุทางถนนในเด็กและเยาวชน 
ข้อ 5 ให้มีการพัฒนายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนนโดยให้มีการ

ดำเนินการทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(SDGs) 

 

 

ปี พ.ศ. 2563 
องค์การสหประชาชาติได้รับรองกรอบปฏิญญาสตอกโฮล์ม (Stockholm Declaration) เพื่อเป็น

กรอบแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนให้ลดผู้เสียชีวิตจากการจราจรทางบกให้ได้อย่างน้อย 
ร้อยละ 50 ในระหว่าง ค.ศ. 2020 – 2030 (พ.ศ. 2563 – 2573) ตามกรอบเป้าหมายหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGSs) จำนวน 18 ข้อ ดังนี้  

 

 

 

ข้อ 1 ตกลงร่วมกันที่จะนำวาระ 2030 (2030 Agenda) ซึ่งมีเป้าหมายในการลดการเสียชีวิตและการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลง ร้อยละ 50 ภายในปี ค.ศ. 2030 ไปสู่การปฏิบัติ โดยให้มีการบูรณาการการ
ดำเนินงานทุกภาคส่วนภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 

ข้อ 2 เชื ่อมโยงการดำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนน กับการดำเนินการด้านต่างๆ  ทั้งด้าน
สุขภาพกายและใจ การพัฒนา การศึกษาความยุติธรรม ความเสมอภาคทางเพศ การสร้างเมืองที่ยั ่งยืน 
สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดจนปัจจัยทางสังคมด้านความปลอดภัย 

ข้อ 3 ให้ดำเนินการเพ่ือลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ 50 ในช่วงปี 2020 
– 2030 เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ 3.6 ตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โดยกำหนดเป้าหมาย
เพื่อลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บร้ายแรงในทุกกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะผู้ใช้ถนนที่เ ป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น       
คนเดินเท้า ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ผู้ใช้จักรยาน และผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ 

ข้อ 4 ให้ความสำคัญกับการบาดเจ็บร้ายแรงจากอุบัติเหตุทางถนนในเด็กและเยาวชน 
ข้อ 5 ให้มีการพัฒนายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนนโดยให้มีการ

ดำเนินการทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(SDGs) 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2

ข้อ 
3

ข้อ 
4
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ให้มกีารพฒันายทุธศาสตร์และแผนปฏบัิติงานด้านความปลอดภยัทางถนนโดยให้ม ี

การด�าเนินการทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อน 

เป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

น�ามติ หรือข้อบังคับด้านความปลอดภัยทางถนนไปใช้ในการปฏิบัติ โดยให้มีการ

บงัคบัใช้กฎหมาย และมมีาตรฐานความปลอดภยัในการออกแบบและก่อสร้างถนน 

ยานพาหนะ และการใช้ถนน

เสริมสร้างศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ความปลอดภัยของยานพาหนะ  

การปรบัปรงุโครงสร้างพืน้ฐาน ระบบขนส่งสาธารณะ การดแูลหลงัการเกิดอบุตัเิหตุ 

และการเก็บข้อมูล

ส่งเสริมให้มีการคมนาคมท่ีปลอดภัย สะอาด ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ

ราคาที่เหมาะสมแก่ประชาชน

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและน�าเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านความปลอดภัย มาปรับใช ้

ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนการช่วยเหลือเม่ือเกิดอุบัติเหตุ  

และการเยียวยาผู้ประสบอุบัติเหตุ

ให้ผูป้ระสบอบุตัเิหตไุด้รบัการดแูลและเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขท่ีมคีณุภาพ

อย่างทันท่วงที

ด�าเนินการจัดการเรื่องความเร็ว โดยให้มีการด�าเนินการด้านการบังคับใช้กฎหมาย

เพื่อป้องกันการใช้ความเร็วเกินก�าหนด ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง

ก�าหนดให้ยานพาหนะทุกประเภทที่ผลิต ขาย และใช้ ภายใน ปี 2030 ต้องมีการ 

ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน

ก�าหนดให้มกีารลงทนุและปรบัปรงุโครงสร้างพืน้ฐานทางถนน โดยค�านงึถงึมาตรฐาน

ความปลอดภัยขั้นต�่าส�าหรับผู้ใช้รถใช้ถนน

ให้ภาคธรุกจิ ภาคอตุสาหกรรม และทกุภาคส่วน ร่วมด�าเนนิงานด้านความปลอดภัย

ทางถนน ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกรอบเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 

โดยให้ค�านึงถึงความปลอดภัยในทุกกระบวนการ ต้ังแต่การจัดซ้ือ การผลิต และ

การจ�าหน่าย
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ให้หน่วยงานสาธารณะทุกระดับ พิจารณาเร่ืองจัดหายานพาหนะและระบบขนส่ง

มวลชนทีป่ลอดภยัและยัง่ยนื รวมทัง้สนบัสนนุให้ภาคเอกชนด�าเนนิการดงักล่าวด้วย

สนับสนุนให้เพิ่มการลงทุนในด้านความปลอดภัยทางถนน หากเห็นว่าเป็นกิจกรรม

และโครงการที่เป็นประโยชน์ และเกิดความคุ้มค่า

ให้ความส�าคญัในการก�ากบัดแูลและการรายงานความคบืหน้าในการด�าเนนิงานด้าน

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนน�าเป้าหมายระดับโลก (Voluntary 

Global Road Safety Performance Targets) ในการด�าเนนิงานด้านความปลอดภยั

ทางถนน มาประกอบในการพิจารณาด�าเนินงานตามความสมัครใจ

ให้องค์การอนามัยโลกรวบรวมยุทธศาสตร์ แผนงาน กิจกรรมที่ประสบความส�าเร็จ

ในประเทศสมาชิก และจัดท�าเป็นรายงานเพื่อเผยแพร่ภายในปี 2024

คณะรฐัมนตร ีมมีตเิมือ่วนัท่ี 29 มถินุายน 2553 ได้ให้ความส�าคญักบัแนวทางการ

ด�าเนินงานตามกรอบปฏิญญามอสโก โดยก�าหนดให้ปี พ.ศ. 2554 - 2563 เป็นทศวรรษ

ข้อ 
15 

ข้อ 
16

ข้อ 
17 

ข้อ 
18 

กรอบการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศ

แห่งความปลอดภยัทางถนน และก�าหนดให้ความปลอดภยัทางถนนเป็น  

“วาระแห่งชาติ” โดยมอบหมายให้ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัย 

ทางถนน น�ากรอบปฏิญญามอสโก ภายใต้กรอบทศวรรษ

แห่งความปลอดภัยทางถนนโลก 5 เสาหลัก ไปใช้เป็น 

กรอบแนวทางการในการด�าเนินงาน 

ประกอบด้วย

1

การบริหาร
จัดการความ

ปลอดภัย
ทางถนน

2

ถนนและ
การสัญจร

อย่าง
ปลอดภัย

3. 

ยานพาหนะ
ปลอดภัย

4. 

ผู้ใช้รถใช้ถนน
อย่างปลอดภัย

 

การตอบสนอง
หลังเกิด
อุบัติเหตุ

5

4

3

2

1

ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดการด�าเนินงานด้านอุบัติเหตุทางถนน 
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
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แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ ในประเด็นโครงสร้างพืน้ฐาน ระบบโลจสิตกิส์ และดจิทิลั ได้ก�าหนดให้การ

ลดจ�านวนผูเ้สยีชวีติจากอบัุตเิหตทุางถนน เป็นเป้าหมายและตวัชีว้ดัในแผนย่อยโครงสร้างพืน้ฐานด้าน

คมนาคม และระบบโลจสิตกิส์ โดยมเีป้าหมายลดอตัราผู้เสียชวีติจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือ 12 คน

ต่อประชากร 1 แสนคน ในปี พ.ศ. 2570 และให้เหลือ 5 คนต่อประชากร 1 แสนคน ในปี พ.ศ. 2580

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

นโยบายรัฐบาล

ค่าเป้าหมาย

ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580
12 คน ต่อประชากร 

1 แสนคน

12 คน ต่อประชากร 

1 แสนคน

8 คน ต่อประชากร 

1 แสนคน

5 คน ต่อประชากร 

1 แสนคน

รัฐบาล ได้ก�าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยก�าหนดนโยบายด้านความ

ปลอดภัยทางถนนไว้ในนโยบายด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของ

ไทย ข้อ 5.6 พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน ข้อย่อย 5.6.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม 

ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ และสามารถรองรับการขนส่งและการเดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

ไร้รอยต่อ ข้อย่อย 5.6.2 แก้ไขปัญหาจราจรตดิขัดในพืน้ทีเ่ขตเมอืง โดยการพฒันา ระบบขนส่งมวลชน

สาธารณะทีมี่ประสทิธภิาพและเหมาะสมกบัศกัยภาพของแต่ละพืน้ที ่โดยเฉพาะเมอืงหลกัในภมูภิาค  

การน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุม ส่ังการจราจรและวางแผนการเดินทาง  

การกวดขันวินัยจราจร และการจดัระเบยีบทีจ่อดรถ โดยเฉพาะการจดัให้มทีีจ่อดรถใต้ดนิและบนดนิ

เพิ่มเติม ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมทั้งพัฒนาทางเท้า ทางจักรยาน และสิ่งอ�านวยความ

สะดวกต่างๆ ให้สามารถรองรับความต้องการเดินทาง เพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) เพื่อให้

ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
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ศนูย์อ�านวยการความปลอดภยัทางถนน ได้น�ากรอบการด�าเนนิงานด้านความปลอดภยั

ทางถนนระดบัโลกและระดบัชาต ิมาเป็นกรอบแนวทางการจัดท�าแผนแม่บทความปลอดภยัทางถนน 

เพือ่เป็นแผนหลกัในการก�าหนดทศิทาง เป้าหมาย ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ แนวทางปฏบิติั และการตดิตาม

ประเมินผลการด�าเนินงาน โดยให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมใช้เป็นกรอบ

การขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน

แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน

แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน

ใน พ.ศ. 2552 องค์การสหประชาชาติได้มีการจัดประชุมในเดือนพฤศจิกายน

ที่ประเทศรัสเซีย เพ่ือเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกได้ยกระดับการแก้ปัญหาด้านความ

ปลอดภัยทางถนนเป็นวาระที่ส�าคัญของทุกประเทศในโลก โดยใช้ชื่อว่า A Decade of 

Action for Road Safety 2010 - 2020 องค์การสหประชาชาติคาดหวังว่าจะสามารถ

ลดอตัราการเสยีชวีติอนัเนือ่งมาจากอบุตัเิหตุทางถนนของท้ังโลก ร้อยละ 50 ภายใน 10 ปี  

ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกและมีศักยภาพในการจัดการปัญหาดังกล่าวดังที่ได้

แสดงให้เห็นจากการท�างานในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาควรจะได้ก�าหนดเป้าหมายการแก้ปัญหา

ดังกล่าว ให้เป็นวาระที่ส�าคัญของประเทศ และควรตั้งเป้าหมายการลดอัตราการเสียชีวิต

ให้ได้ครึ่งหนึ่งใน 10 ปี ข้างหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ 

ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงได้มีการจัดท�าแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนมาแล้ว  

จ�านวน 4 ฉบับ โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ลดอตัราการเสยีชวีติ จากการเกิดอบุติัเหตุทางถนน 

จาก 22.21 คนต่อแสนประชากรใน พ.ศ. 2547 ลงเหลือ 10 คนต่อแสนประชากร 

ใน พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565 – 2570  

ซึ่งอยู่ระหว่างการเรียบเรียง ได้ก�าหนดเป้าหมายการลดจ�านวนผู้เสียชีวิตให้เหลือเท่ากับ  

12 คนต่อประชากรแสนคน หรือ 8,478 คน ในปี 2570 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายภายใต ้

แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ โดยแผนแม่บททั้ง 4 ฉบับมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
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แผนแม่บทฉบับที่ 1 พ.ศ. 2548 - 2551 เป็นแผนแม่บทฉบับแรก
ใช้ยุทธศาสตร์ 5 E ในการขับเคลื่อนแผนตามแนวทางสากลท่ีใช้ในการด�าเนินการด้าน
ความปลอดภัยทางถนน โดยมีการก�าหนดตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของแผนในแต่ละปี  
มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศในช่วง  
พ.ศ. 2548-2551 แผนฯ ดังกล่าวได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้ดีขึ้น โดยยกระดับความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล และม ี
เป้าหมายให้สามารถลดอตัราการเสยีชวีติจากการเกดิอบุตัเิหตทุางถนนต่อหนึง่แสนประชากร 
ลงจาก 22.21 ใน พ.ศ. 2547 เหลือ 20.00 ภายใน พ.ศ. 2551 โดยใช้ยุทธศาสตร์หลัก  
5 ด้าน ประกอบด้วย 

1 ยุทธศาสตร์ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement) 
2 ยุทธศาสตร์ด้านงานวิศวกรรม (Engineering) 
3 ยทุธศาสตร์ด้านการให้ความรู ้การประชาสมัพนัธ์ และการมส่ีวนร่วม (Education) 
4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency) 
5 ยุทธศาสตร์ด้านการประเมินผลและสารสนเทศ (Evaluation)

แผนแม่บทฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 - 2555 เป็นแผนแม่บทที่มีการปรับ
ยทุธศาสตร์ให้สอดคล้องกบัแนวทางในการปรบัเปลีย่นระบบงบประมาณของประเทศเป็นการ
จดัสรรงบประมาณด้วยระบบยุทธศาสตร์จดัสรร การปรับระบบงบประมาณเป็นแบบ Function 
Agenda และ Area ท�าให้มีการปรับเปลี่ยนการก�าหนดยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวทางในการจัดสรรงบประมาณของประเทศ และได้เสนอให้มีการออกระเบียบส�านักนายก
รัฐมนตรีเพื่อสร้างกลไกการจัดการโครงสร้างที่เข้มแข็งโดยมีหลักการส�าคัญ คือ

1 การก�าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางขับเคลื่อนของแผนต้องสามารถ 
บูรณาการทั้งในระดับยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวง กรม และในระดับพ้ืนที่ซ่ึงสอดคล้องกับ
กฎหมายและแนวทางในการบริหารจัดการที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

2 ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติที่ดีของต่างประเทศชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญของการ 
วางรากฐานด้านวฒันธรรมด้านความปลอดภยั (Safety Culture) ระบบทีเ่อือ้ต่อความปลอดภยั 
(Safe System) 

3 มกีารน�าเป้าหมายขององค์การสหประชาชาต ิ(UN) และองค์การอนามัยโลก (WHO) 
ที่เป็นมาตรฐานสากลมาเป็นกรอบในการก�าหนดเป้าหมายของแผนแม่บทความปลอดภัย 
ทางถนน ฉบับที่ 2 
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แผนแม่บทฉบับที่ 3 พ.ศ. 2556 - 2559 เป็นแผนแม่บทที่ได้มีการทบทวนแผน

ความปลอดภัยทางถนนขององค์การสหประชาชาติซึ่งใช้กรอบ 5 เสาหลักในการขับเคลื่อนทศวรรษ

แห่งความปลอดภัยทางถนน และน�ามาปรบัให้เข้ากบับรบิทของประเทศไทย โดยเน้นการแก้ไขปัญหา

ทั้งระบบ มุง่วางรากฐานให้เกิดระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัย (Safe System) และน�าไปสู่วัฒนธรรม

ความปลอดภัย (Safety Culture) ในระยะ 10 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นผลลัพธ์สูงสุด โดยท�าให้เกิด 

การพัฒนาความปลอดภัยทางถนนของประเทศมีความ

ชดัเจน และน�าไปสูก่ารบรรลเุป้าหมายตามมาตรฐานสากล 

รัฐบาลและศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน 

มีแผนบริหารเชิงมหภาค เพ่ือก�าหนดแนวทางในการ 

ด�าเนินการจัดสรรทรัพยากรท่ีต้องสนองต่อเป้าหมาย 

ในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับ

ปฏิบัติมีทิศทางในการด�าเนินงานความปลอดภัยทางถนน

ของประเทศเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

แผนแม่บทฉบับที่ 3 พ.ศ. 2556 - 2559 เป็นแผนแม่บท    

ที ่ได ้ม ีการทบทวนแผนแห่งความปลอดภัยทางถนนขององค์การ

สหประชาชาติซึ่งใช้กรอบ 5 เสาหลักในการขับเคลื่อนทศวรรษแห่งความ

ปลอดภัยทางถนน และนำมาปรับให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย         

โดยเน้นการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ มุ่งวางรากฐานให้เกิดระบบที่เอื้อต่อ

ความปลอดภัย (Safe System) และนำไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัย 

(Safety Culture) ในระยะ 10 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นผลลัพธ์สูงสุด โดยทำให้เกิด  

•  การพัฒนาความปลอดภัยทางถนนของประเทศมีความ

ชัดเจน และนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานสากล  

•  รัฐบาลและศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนมีแผน

บริหารเชิงมหภาค เพ่ือกำหนดแนวทางในการดำเนินการจัดสรรทรัพยากรที่ต้องสนองต่อเป้าหมายในทศวรรษ

แห่งความปลอดภัยทางถนน  

•  หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องทั ้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติมีทิศทางในการด ำเนินงาน 

ความปลอดภัยทางถนนของประเทศเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับที่ 3 ได้นำแนวทางขององค์การสหประชาชาติกำหนด

กรอบแนวคิดเพื ่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบใน 3 ระดับ หรือเรียกว่า Tri-Circle of 

Influence ประกอบด้วย  
1. วงกลมเพื่อทำให้เกิดระบบที่เอ้ือต่อความปลอดภัย (Safe System Influence)  

2. วงกลมเพื่อทำให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture Influence)  

2. วงกลมเพื่อทำให้เกิดทิศทางนโยบายที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อนโยบายด้านความปลอดภัย  

(Road Safety Derived Policies Influence) 

 

 

ภาพกรอบแนวคิดแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556 – 2559 

แผนแม่บทฉบับที่ 2 ได้วางยุทธศาสตร์ทั้งหมด 6 ด้าน คือ
1 ยุทธศาสตร์การปรับนโยบายเร่งด่วนระดับชาติ

2 ยุทธศาสตร์การสร้างเสถียรภาพในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

3 ยุทธศาสตร์การท�าแผนนิติบัญญัติ

4 ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ปัญหาความปลอดภัยทางถนน

      ในส่วนกลาง

5 ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ปัญหาความปลอดภัยทางถนน

      ส่วนภูมิภาค

6 ยุทธศาสตร์วิจัย พัฒนา และติดตามประเมินผลด้านความปลอดภัยทางถนน

แผนแม่บทฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 - 2555 เป็นแผนแม่บทที่มีการปรับยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแนวทางในการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณของประเทศเป ็นการจ ัดสรรงบประมาณด้วยร ะบบยุทธศาสตร์จัดสรร การปรับระบบงบประมาณเป็นแบบ Function Agenda และ Area ทำให้มีการปรับเปลี่ยนการกำหนดยุทธศาสตร์ใหม่เพื ่อให้สอดคล้องกับแนวทางในการจัดสรรงบประมาณของประเทศ                 และได้เสนอให้มีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเพ่ือสร้างกลไกการจัดการโครงสร้างที่เข้มแข็งโดยมีหลักการสำคัญ คือ 
1. การกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางขับเคลื่อนของแผนต้องสามารถบูรณาการทั้งในระดับยุทธศาสตร์ชาติ  กระทรวง กรม และในระดับพ้ืนที่ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายและแนวทางในการบริหารจัดการที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  2. ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติที่ดีของต่างประเทศชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการวางรากฐานด้านวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย (Safety Culture) ระบบที่เอ้ือต่อความปลอดภัย (Safe System)  3. มีการนำเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ (UN) และองค์การอนามัยโลก (WHO) ที่เป็นมาตรฐานสากลมาเปน็กรอบในการกำหนดเป้าหมายของแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ฉบับที่ 2  แผนแม่บทฉบับที่ 2 ได้วางยุทธศาสตร์ทั้งหมด 6 ด้าน คือ 1. ยุทธศาสตร์การปรับนโยบายเร่งด่วนระดับชาติ 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างเสถียรภาพในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน 3. ยุทธศาสตร์การทำแผนนิติบัญญัติ 
4. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ปัญหาความปลอดภัยทางถนนในส่วนกลาง 5. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ปัญหาความปลอดภัยทางถนนส่วนภูมิภาค  6. ยุทธศาสตร์วิจัย พัฒนา และติดตามประเมินผลด้านความปลอดภัยทางถนน   

วัฒนธรรมความปลอดภัย
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แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับท่ี 3 ได้น�าแนวทางขององค์การ
สหประชาชาติก�าหนดกรอบแนวคิดเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น
ระบบใน 3 ระดับ หรือเรียกว่า Tri-Circle of Influence ประกอบด้วย 

1 วงกลมเพื่อท�าให้เกิดระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัย (Safe System Influence) 

2 วงกลมเพื่อท�าให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture Influence) 

3 วงกลมเพือ่ท�าให้เกดิทิศทางนโยบายทีม่ผีลกระทบเชงิบวกต่อนโยบายด้านความ

ปลอดภัย (Road Safety Derived Policies Influence)

แผนแม่บทฉบับที่ 3 พ.ศ. 2556 - 2559 เป็นแผนแม่บท    
ที ่ได ้ม ีการทบทวนแผนแห่งความปลอดภัยทางถนนขององค์การ
สหประชาชาติซึ่งใช้กรอบ 5 เสาหลักในการขับเคลื่อนทศวรรษแห่งความ
ปลอดภัยทางถนน และนำมาปรับให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย         
โดยเน้นการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ มุ่งวางรากฐานให้เกิดระบบที่เอื้อต่อ
ความปลอดภัย (Safe System) และนำไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัย 
(Safety Culture) ในระยะ 10 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นผลลัพธ์สูงสุด โดยทำให้เกิด  

•  การพัฒนาความปลอดภัยทางถนนของประเทศมีความ
ชัดเจน และนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานสากล  

•  รัฐบาลและศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนมีแผน
บริหารเชิงมหภาค เพ่ือกำหนดแนวทางในการดำเนินการจัดสรรทรัพยากรที่ต้องสนองต่อเป้าหมายในทศวรรษ
แห่งความปลอดภัยทางถนน  

•  หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องทั ้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติมีทิศทางในการด ำเนินงาน 
ความปลอดภัยทางถนนของประเทศเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับที่ 3 ได้นำแนวทางขององค์การสหประชาชาติกำหนด
กรอบแนวคิดเพื ่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบใน 3 ระดับ หรือเรียกว่า Tri-Circle of 
Influence ประกอบด้วย  

1. วงกลมเพื่อทำให้เกิดระบบที่เอ้ือต่อความปลอดภัย (Safe System Influence)  
2. วงกลมเพื่อทำให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture Influence)  
2. วงกลมเพื่อทำให้เกิดทิศทางนโยบายที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อนโยบายด้านความปลอดภัย  

(Road Safety Derived Policies Influence) 
 

 
ภาพกรอบแนวคิดแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556 – 2559 

ภาพกรอบแนวคิดแผนแม่บท
ความปลอดภัยทางถนน 

พ.ศ. 2556 – 2559

แผนแม่บทฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 – 2564  
เพือ่ให้ประเทศไทยมแีผนเชงิมหภาคใช้ในการบรหิารจดัการ

ปัญหาอบุติัเหตทุางถนนอย่างต่อเนือ่งจงึได้จดัท�าแผนแม่บท

ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 – 2564 เพื่อใช้เป็น 

กรอบแนวทางในการบูรณาการภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ร่วมป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยมติคณะ

รฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่12 กมุภาพนัธ์ 2562 อนมุตัแิผนแม่บทฯ 

โดยมีเป้าประสงค์ 

แผนแม่บทฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561 – 2564  เพ่ือให้ประเทศไทยมีแผนเชิงมหภาคใช้ในการบริหารจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องจึงได้จัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 – 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบูรณการภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 อนุมัติแผนแม่บทฯ โดยมีเป้าประสงค ์ 
1. ระบบบริหารจัดการภาครัฐด้านความปลอดภัยทางถนนมีการทำงานในลักษณะบูรณาการทั ้งแผนงานและงบประมาณที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ และมีองค์กรวิชาการความปลอดภัยทางถนน ในการติดตามและเสนอแนะแนวทางในการขับเคลื ่อนนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนที ่สำคัญระดับประเทศ 

2. ประเทศไทยมีระบบขนส่งสาธารณะทางถนนที่มีมาตรฐานและปลอดภัย สำหรับคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง  
3. ประเทศไทยมีถนนและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและลดความรุนแรงอันเกิดจากการชน 4. ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตยานพาหนะที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกกลุ่ม  
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และมีแนวทางการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

แผนแม่บทฉบับที ่ 5 พ.ศ. 2565 – 2570 (ฉบับร่าง)               เป็นผลจากการดำเนินการสังเคราะห์ประเด็นด้านความปลอดภัยทางถนนจาก 4 แหล่ง ประกอบด้วย การทบทวนกรอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน การทบทวนปัจจัยความสำเร็จจากต่างประเทศ การวิเคราะห์การเชื่อมโยงแผนความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงาน และการทบทวนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย  โดยมีเป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตให้เหลือเท่ากับ 12 ต่อแสนประชากร หรือ 8,478 คน ในปี 2570 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์แห่งชาติประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และ ดิจิทัล กำหนดให้ระหว่างปี 2566 – 2570 ต้องมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเท่ากับ 12 คนต่อแสนประชากร ทั้งนี้ แผนแม่บทฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2565 – 2570 อยู่ระหว่างดำเนินการเรียบเรียง 

51ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 2564



1 ระบบบรหิารจดัการภาครฐัด้านความปลอดภยัทางถนนมกีารท�างานในลักษณะบรูณาการ 

ทัง้แผนงานและงบประมาณท่ีเข้มแข็งและมปีระสทิธภิาพ และมอีงค์กรวชิาการความปลอดภยัทางถนน  

ในการติดตามและเสนอแนะแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน 

ที่ส�าคัญระดับประเทศ

2 ประเทศไทยมีระบบขนส่งสาธารณะทางถนนที่มีมาตรฐานและปลอดภัย ส�าหรับ 

คนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง 

3 ประเทศไทยมถีนนและสภาพแวดล้อมทีป่ลอดภัยและลดความรนุแรงอนัเกดิจากการชน

4 ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตยานพาหนะท่ีมีความปลอดภัย

ตามมาตรฐานสากลส�าหรับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกกลุ่ม 

5 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และมีแนวทางการใช้ชีวิต 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทฉบับที ่5 พ.ศ. 2565 – 2570 (ฉบับร่าง) เป็นผลจากการด�าเนินการ 

สังเคราะห์ประเด็นด้านความปลอดภัยทางถนนจาก 4 แหล่ง ประกอบด้วย การทบทวน 

กรอบการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน การทบทวนปัจจัยความส�าเร็จจากต่างประเทศ  

การวิเคราะห์การเชื่อมโยงแผนความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงาน และการทบทวนสถานการณ์

ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายการลดจ�านวนผู้เสียชีวิตให้เหลือเท่ากับ  

12 ต่อแสนประชากร หรือ 8,478 คน ในปี 2570 ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมายภายใต้แผนแม่บท 

ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นท่ี 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล ก�าหนดให้ระหว่าง 

ปี 2566 – 2570 ต้องมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเท่ากับ 12 คนต่อแสนประชากร  

ทั้งน้ี แผนแม่บทฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2565 – 2570 อยู่ระหว่าง

ด�าเนินการเรียบเรียง
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แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน

ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนได้จัดท�าแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน จ�านวน 
4 ฉบับ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการด�าเนินงานของทุกภาคส่วน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแผนแม่บท
ความปลอดภัยทางถนนฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2561 – 2564 ) สิ้นสุดการด�าเนินงานในปี พ.ศ. 2564  
ดังนั้น เพื่อให้การด�าเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สามารถด�าเนินการได้ 
อย่างต่อเนือ่ง กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศนูย์อ�านวยการ
ความปลอดภัยทางถนน จึงได้จัดท�าแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 ขึ้น  
เพื่อก�าหนดประเด็นการขับเคลื่อน เป้าหมาย และตัวชี้วัดแนวทางการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน 
และเพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนการด�าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้สามารถ 
บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งเพื่อเป็นเคร่ืองมือส�าหรับผู ้บริหารในการก�ากับ ดูแล และติดตามผล 
การด�าเนินงานตามเป้าหมายท่ีก�าหนดให้ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงให้เหลือ  
22.86 คน ต่อประชากรแสนคน ภายในปี พ.ศ. 2565

ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ 

การด�าเนินงานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยได้มีการจัดท�าแผนแม่บทความปลอดภัย

ทางถนน เพื่อก�าหนดกรอบแนวทางเป้าหมาย แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งการติดตาม 

ประเมินผลการด�าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

โดยน�ากรอบการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนจากยุทธศาสตร์ แผนงาน 

และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)

2 หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

3 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580

4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2565)

5 นโยบายของรัฐบาล

6 ปฏิญญาสตอกโฮล์ม (Stockholm Declaration)

7 กรอบ 12 เป้าหมายโลกส�าหรับการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน 

(Global Road Safety Performance Target)
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     แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 
ได้ก�าหนดมาตรการในการด�าเนินการ เรียกว่า มาตรการ 33 

ประกอบด้วย

1 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพกลไก/ระบบบริหารจัดการ ประกอบด้วย
(1) โครงสร้างการบรหิารทีเ่ข้มแขง็ มเีป้าหมายในการขบัเคลือ่น ต�าบลขบัขีป่ลอดภยั 100%

(2) ระบบฐานข้อมูลที่เข้มแข็ง

(3) ระบบก�ากับติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพทุกระดับ

2 ลดสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่ส�าคัญ โดยเน้นการบูรณาการมาตรการ
ส่วนกลางและพื้นที่ ทั้ง value chain (ต้นน�้า กลางน�้า และ ปลายน�้า) ได้แก่

(1) การลดความเสีย่งต่อการบาดเจบ็และเสยีชวีติจากอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากรถจกัรยานยนต์ 

โดยการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

(2) การลดความเร็วโดยเฉพาะเขตชุมชนและบริเวณหน้าโรงเรียน

(3) การลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากพฤติกรรมดื่มแล้วขับ

3 การสนบัสนนุ / พฒันา เพือ่เตรียมความพร้อมการด�าเนนิงาน ทัง้แผนงานพืน้ฐาน 
และความเสี่ยงในพื้นที่ทั้ง 3 ความเสี่ยง ได้แก่

(1) คน    (2) ยานพาหนะ    (3) ถนน

แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565  ได้กำหนดมาตรการในการดำเนินการ เรียกว่า มาตรการ 33 ประกอบด้วย 1. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพกลไก/ระบบบริหารจัดการ ประกอบด้วย (1) โครงสร้างการบริหารที่เข้มแข็ง มีเป้าหมายในการขับเคลื่อน ตำบลขับข่ีปลอดภัย 100% 
(2) ระบบฐานข้อมูลที่เข้มแข็ง 
(3) ระบบกำกับติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพทุกระดับ 2. ลดสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สำคัญ โดยเน้นการบูรณาการมาตรการส่วนกลางและพ้ืนที่ ทั้ง value chain (ต้นน้ำ กลางนำ้ และ ปลายน้ำ) ได้แก่ (1) การลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ โดยการ 

ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต ์(2) การลดความเร็วโดยเฉพาะเขตชุมชนและบริเวณหน้าโรงเรียน (3) การลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากพฤติกรรมดื่มแล้วขับ 3. การสนับสนุน / พัฒนา เพ่ือเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ทั้งแผนงานพ้ืนฐานและความเสี่ยง 
ในพ้ืนที่ทั้ง 3 ความเสี่ยง ได้แก่ 

(1) คน   (2) ยานพาหนะ  (3) ถนน เป้าหมาย 
ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศให้ต่ ำกว่า 22.86 คนต่อประชากรแสนคน

ภายในปี พ.ศ. 2565 
พันธกิจ 

1. สร้างความร่วมมือและความรับผิดชอบในการป้องกันและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 2. ส่งเสริมการพัฒนาบุคคลากร ความรู้ มาตรฐาน และนวัตกรรมในการจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงและ
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เป้าประสงค์ 

1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนที่เข้มแข็ง และดำเนินการร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพทุกระดับ 

2. การสร้างแนวร่วมการดำเนินการในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนใน
ระดับส่วนกลางและระดับพื้นท่ี 

3. การลดอุบัติเหตุทางถนนจากพฤติกรรมเสี่ยงจากการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด 4. การลดอุบัติเหตุทางถนนจากพฤติกรรมเสี่ยงจากดื่มแล้วขับ 5. การส่งเสริมพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต ์กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนประจำปี พ.ศ. 2565 ตามเป้าประสงค์ของแผนฯ ประกอบด้วย 

เป้าหมาย
ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

ของประเทศให้ต�่ากว่า 22.86 คนต่อประชากร 

แสนคนภายในปี พ.ศ. 2565

พันธกิจ
1. สร้างความร่วมมือและความรับผิดชอบในการป้องกันและลดการสูญเสียจาก

อุบัติเหตุทางถนน

2. ส่งเสริมการพัฒนาบุคคลากร ความรู้ มาตรฐาน และนวัตกรรมในการจัดการ

เพื่อลดความเสี่ยงและอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
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เป้าประสงค์

1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนที่เข้มแข็ง และด�าเนินการ

ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพทุกระดับ

2. การสร้างแนวร่วมการด�าเนินการในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

ทางถนนในระดับส่วนกลางและระดับพื้นที่

3. การลดอุบัติเหตุทางถนนจากพฤติกรรมเสี่ยงจากการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก�าหนด

4. การลดอุบัติเหตุทางถนนจากพฤติกรรมเสี่ยงจากดื่มแล้วขับ

5. การส่งเสริมพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

กลยุทธ์

แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนประจ�าปี พ.ศ. 2565 ตามเป้าประสงค์ของ
แผนฯ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1
การยกระดับระบบการบริหาร

จัดการและการติดตาม
ประเมินผลด้านความปลอดภัย

ทางถนน

กลยุทธ์ที่ 2 
การยกระดับมาตรการ

จัดการความเสี่ยงและส่งเสริม
พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน

ที่ปลอดภัย
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แนวคิดการจัดท�าแผนปฏบิตักิารความปลอดภัยทางถนน  
พ.ศ. 2565 ใช้กรอบแนวคิด System thinking ร่วมกับ  
กรอบแนวคิด Safe System approach ประกอบด้วย

1 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการแบบมุ่งเป้า โดยการจัดท�า 

แผนปฏิบัติการที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การด�าเนินงานตามตัวช้ีวัดและบทบาทหน้าท่ีของ

หน่วยงานแบบบูรณาการ

2 การเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาบุคลากรด้านความ

ปลอดภัยทางถนนให้มคีวามรูค้วามสามารถ และทกัษะ ทีเ่หมาะสมกบัการปฏบิตังิาน 

และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างบูรณาการของหน่วยงานในพื้นที่

3 ให้ความส�าคัญกับการพัฒนากลไกการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ  

เพือ่ส่งผลให้เกดิการสร้างเจ้าภาพในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของคณะท�างานในการจัดการปัญหาในระดับพื้นที่

4 การสร้างเจ้าภาพร่วมทุกระดับเพื่อแก้ปัญหา และลดปัจจัยเสี่ยงส�าคัญ 

ต่อการเกดิอบุตัเิหตทุางถนนทัง้ความเสีย่งทางกายภาพ และ ความเส่ียงด้านพฤติกรรม

2 กลยุทธ์ ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1 การยกระดับระบบการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลด้านความปลอดภัยทางถนน 
กลยุทธ์ที ่ 2 การยกระดับมาตรการจัดการความเสี่ยงและส่งเสริมพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่

ปลอดภัย 
แนวคิดการจัดทำแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 ใช้กรอบแนวคิด System thinking 
ร่วมกับ กรอบแนวคิด Safe System approach ประกอบด้วย 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการแบบมุ่งเป้า โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ 
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานแบบบูรณาการ 

2. การเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาบุคคลากรด้านความปลอดภัยทางถนนให้มี
ความรู้ความสามารถ และทักษะ ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างบูรณา
การของหน่วยงานในพื้นท่ี 

3. ให้ความสำคัญกับการพัฒนากลไกการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งผลให้เกิดการสร้าง
เจ้าภาพในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะทำงานในการจัดการปัญหา
ในระดับพ้ืนที ่

4. การสร้างเจ้าภาพร่วมทุกระดับเพ่ือแก้ปัญหา และลดปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
ทั้งความเสี่ยงทางกายภาพ และ ความเสี่ยงด้านพฤติกรรม 

 

แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
การยกระดับระบบการบริหารจัดการ

และการติดตามประเมินผล

ด้านความปลอดภัยทางถนน

2.4
การสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพและวัฒนธรรม

ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

1.3
ยกระดับระบบ

การก�ากับติดตาม
ประเมินผล

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การยกระดับมาตรการบูรณาการ

จัดการความเสี่ยงและส่งเสริมพฤติกรรม

การใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย

1
สร้างความร่วมมือ

และความรับผิดชอบ

ในการป้องกันและลดการสูญเสีย

จากอุบัติเหตุทางถนน

เป้าหมาย 

พันธกิจ  

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

ประเด็น 
กลยุทธ์

1.1
การสร้างแนวร่วม
การด�าเนินการ
ในการป้องกัน

และลดความเสี่ยง
ต่อการเกิด

อุบัติเหตุทางถนน
ในระดับส่วนกลาง
และระดับพื้นที่

2.1
การลดอุบัติเหตุ
ทางถนนจาก

พฤติกรรมเสี่ยง
จากการ
ขับรถเร็ว
เกินกว่า
กฎหมาย
ก�าหนด

2.2
การลดอุบัติเหตุ
ทางถนนจาก

พฤติกรรมเสี่ยง
จากดื่มแล้วขับ

2.3
การส่งเสริม
พฤติกรรม
การสวม

หมวกนิรภัย 
100%

1.2
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัย
ทางถนนที่เข้มแข็ง 
และด�าเนินการ
ร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ทุกระดับ

1.1
พัฒนา

ความเข้มแข็ง 
ศปถ. 

ทุกระดับ

2.1
ยกระดับ
มาตรการ

ลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

จากความเร็ว

2.2
ยกระดับ

มาตรการดื่ม/
เมาไม่ขับ

2.3
ส่งเสริม

การเดินทางด้วย
รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย 
(หมวกนิรภัย 

100%)

1.2
เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการจัดเก็บ
และการจัดการ

ข้อมูล

2
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ความรู้ มาตรฐาน 

และนวัตกรรมในการจัดการเพื่อลดความเสี่ยง

และอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ต�่ากว่า 22.86 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนปี พ.ศ. 2565
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  ส่วนที่ 3
ผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน

  ผลการด�าเนนิงานของศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน (ส่วนกลาง)
  ผลการด�าเนนิงานของศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนกรงุเทพมหานคร
  ผลการด�าเนนิงานของศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด/อ�าเภอ/
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ผลการด�าเนนิงานด้านความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
  ผลการติดตามและประเมินผลการด�าเนนิงาน ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน 
     และมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนน
  ตัวอย่างผลการด�าเนนิงานด้านความปลอดภัยทางถนนที่เป็นเลิศ (Best Practice)



ผลการด�าเนินงานของศูนย์อ�านวยการ
ความปลอดภัยทางถนน (ส่วนกลาง)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 

ทางถนนแห่งชาติ (คณะกรรมการ นปถ.) คณะกรรมการศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน 

(คณะกรรมการ ศปถ.) และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ ศปถ. ซ่ึงเป็นหน่วยงานรบัผดิชอบ  

ท้ังในระดับนโยบาย และระดับอ�านวยการ มีการบูรณาการการด�าเนินงานร่วมกันจากทุกภาคส่วน  

ทัง้ภาครฐั รัฐวสิาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนหน่วยงานภาคเีครอืข่าย เพือ่ร่วมก�าหนด

มาตรการและแนวทางการขับเคล่ือนการป้องกนัและลดอบุติัเหตุทางถนนให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ

และบรรลุเป้าหมายทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ดังนี้

 1.  การประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  
เป็นประธานการประชมุ จ�านวน 1 ครั้ง สาระส�าคัญ ดังนี้

การประชมุคณะกรรมการนโยบายการป้องกนัและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ คร้ังที่ 1/2564 เม่ือวันที่  

10 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 3 ช้ัน 5  

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมามีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID – 19) ท�าให้การเดินทางของประชาชนลดลง จึงส่งผลให้การสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

ลดลง แต่ในปี พ.ศ. 2564 นี้ มีการผ่อนคลายมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ประชาชนมกีารสญัจรเดนิทาง ขอให้ทกุหน่วยงานด�าเนนิการ ดงันี้

1 เฝ้าระวังไม่ให้เกิดความสูญเสียมากขึ้น ทั้งการสัญจรทางถนนและทางน�้า 

2 แจ้งผูใ้ต้บงัคับบญัชารบัทราบถงึความห่วงใยของรฐับาล โดยให้ระมดัระวงัในการขบัรถเรว็ 

การดื่มสุรา 

3 ให้ทุกหน่วยงาน ทุกจังหวัด สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในการดูแลความปลอดภัย  

เพิ่มมาตรการต่าง ๆ ให้มากขึ้น 
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          4) ให้ทุกหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  
พ.ศ. 2564 ควบคู่กับการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
อย่างเข้มงวด ถึงแม้การแพร่ระบาดจะลดลง แต่ยังต้องมีการป้องกันอย่างเข้มงวด ทั้งการล้างมือ การสวมหน้ากาก
อนามัย เนื่องจากในขณะนี้ประชาชนยังได้รับวัคซีนไม่ทั่วถึง แต่รัฐบาลได้สั ่งการให้มีวัคซีนเพียงพอสำหรับ
ประชาชนทุกคนแล้ว 
 5) ให้จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ 
ขอให้จังหวัด ทุกจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ และทุกภาคส่วน   
เพิ่มความระมัดระวัง ดำเนินการสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ระมัดระวังในการขับขี่รถยนต์  รถจักรยานยนต์ 
โดยเฉพาะเรื่องการใช้ความเร็ว การดื่มแล้วขับ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการดำเนินการ 
ถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องได้รับการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขไม่ให้มีหลุมมีบ่อ
ชำรุดเสียหาย ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันดำเนินการเพ่ือลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
 

 
 

ทีป่ระชุมมมีตเิห็นชอบ  แผนบรูณาการป้องกนัและลดอบุติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  

พ.ศ. 2564 โดยให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด  

ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ�าเภอ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางการด�าเนินงาน

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ มีข้อสั่งการ 
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ดังนี้

1 ให้น�าข้อมลูสถติอิบุตัเิหตมุาวิเคราะห์ เพือ่ก�าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาและลดปัจจยัเสีย่ง 

2 ให้บงัคบัใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จรงิจัง และต่อเนือ่งตลอดท้ังปี และให้ส�านกังานต�ารวจ

แห่งชาติมีการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องความเร็ว ดื่มแล้วขับ ให้มากขึ้น 

3 สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยให ้

ทุกหน่วยงานด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

4 ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

สงกรานต์ พ.ศ. 2564 ควบคูก่บัการเฝ้าระวงัป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID – 19) อย่างเข้มงวด ถึงแม้การแพร่ระบาดจะลดลง แต่ยังต้องมีการป้องกันอย่างเข้มงวด  

ทัง้การล้างมอื การสวมหน้ากากอนามยั เนือ่งจากในขณะนีป้ระชาชนยงัได้รับวคัซีนไม่ทัว่ถงึ แต่รัฐบาล

ได้สั่งการให้มีวัคซีนเพียงพอส�าหรับประชาชนทุกคนแล้ว

5 ให้จังหวัด อ�าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการการด�าเนินงานร่วมกับ 

ทุกภาคส่วนในพื้นที่ ขอให้จังหวัด ทุกจังหวัด องค์การบริหารส่วนต�าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

อ�าเภอ และทุกภาคส่วน เพิ่มความระมัดระวัง ด�าเนินการสร้างการรับรู ้ให้แก่ผู ้ใช้รถใช้ถนน  

ระมัดระวังในการขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะเรื่องการใช้ความเร็ว การดื่มแล้วขับ  

ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทส�าคัญในการด�าเนินการ ถนนในความรับผิดชอบ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะต้องได้รับการพฒันา ปรบัปรงุแก้ไขไม่ให้มหีลมุมบ่ีอช�ารดุเสยีหาย  

ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันด�าเนินการเพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
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 2.  การประชุมคณะกรรมการศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการประชุมคณะกรรมการศนูย์อ�านวยการ 

ความปลอดภัยทางถนนโดยมีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย  
พลเอก อนพุงษ์ เผ่าจินดา เป็นประธานการประชมุ จ�านวน 4 ครั้ง สาระส�าคัญ 
ดังนี้

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

2.1 การประชมุคณะกรรมการศนูย์อ�านวยการ
ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 
4 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 
ชัน้ 5 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย มติทีป่ระชุม
ที่ส�าคัญ ได้แก่

แนวทางการด�าเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้
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1 แนวทางการด�าเนนิการตามแผนบรูณาการป้องกนัและลดอบุติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ พ.ศ. 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

2 ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจังหวัด ด�าเนินการป้องกันและลด
อบุตัเิหตทุางถนนควบคูก่บัการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID - 19)

3 มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะส�านักงานเลขานุการ 
คณะกรรมการ ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน จัดประชุมเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัต ิ
ให้แก่จังหวัด

4 มอบหมายให้ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ เร่งรัดการด�าเนนิการบงัคบัใช้กฎหมาย กรณกีาร 
กระท�าผิด ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 (การตัดคะแนน) และประเด็นที่ได้มีการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย

5 ให้ทุกหน่วยงานและกรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนได้รับทราบ 
ก่อนถึงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564

6 ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุมหารือเพื่อก�าหนดแนวทาง 
มาตรการแก้ไขปัญหาการใช้ความเร็วของรถจักรยานยนต์

7 มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะส�านักงานเลขานุการ 
คณะกรรมการศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน จัดประชุมหารือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
เพื่อก�าหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมในการด�าเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564

การพิจารณาผลการด�าเนนิการที่ผ่านมา และการเตรียมความพร้อมการด�าเนนิการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 และระหว่าง
วันที่ 10 – 13 ธันวาคม 2563 รวมทั้งติดตามข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนกรณีผู้บาดเจ็บ 
แล้วต่อมาเสียชีวิต นับตั้งแต่เกิดเหตุถึง 30 วัน

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1 ข้อเสนอแนวทางการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 

2563 และระหว่างวันท่ี 10 - 13 ธันวาคม 2563 ผ่านระบบ e–Report ของศูนย์อ�านวยการ 
ความปลอดภัยทางถนน โดยให้ศนูย์อ�านวยการความปลอดภยัทางถนนจงัหวดัเป็นหน่วยรบัผดิชอบ 
การด�าเนินงานในภูมิภาคและให้กองบัญชาการต�ารวจนครบาล และกองบังคับการต�ารวจทางหลวง  
(กองก�ากับการ 8) เป็นหน่วยรับผิดชอบในเขตกรุงเทพมหานคร
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2 มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมจัดท�าแบบการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดจากการ 

ใช้ความเร็ว เมาแล้วขับ เพื่อให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติใช้ในการเก็บข้อมูลและน�ามาวิเคราะห์และ

แก้ไขปัญหา

3 ควรให้หน่วยงานระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นกลไกตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

การป้องกนัและลดอบัุตเิหตทุางถนน พ.ศ. 2554 ให้ความส�าคญัและด�าเนนิการป้องกนัและลดอบุติัเหตุ

ทางถนนตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เช่น แหล่งท่องเท่ียว จังหวัดท่ีเป็นเส้นทางหลักในการเดินทาง 

ไปยังจังหวัดอื่น ๆ เป็นต้น

2.2 การประชมุคณะกรรมการศนูย์อ�านวยการ
ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 2  
ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3  
ชัน้ 5 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย มติทีป่ระชุม
ที่ส�าคัญ ดังนี้

การพิจารณาการจัดท�าแผนงบประมาณประจ�าปี พ.ศ. 2565 และตัวช้ีวัด 
เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดท�าแผนงบประมาณประจ�าปี พ.ศ. 2565 และ 

ตัวชี้วัดเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยมอบหมายการด�าเนินการ ดังนี้

1 ให้หน่วยงานในคณะกรรมการศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน และ 

หน่วยงานภาคเีครอืข่ายน�ากรอบแนวทางการด�าเนนิการดงักล่าวและข้อเสนอแนะไปพจิารณา

จัดท�าแผนงานและโครงการเพื่อใช้ประกอบการจัดท�าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการด�าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

2 ให้กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่แจ้งขอความร่วมมอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ทุกระดับ น�ากรอบแนวทางการด�าเนินการดังกล่าวและข้อเสนอแนะไปใช้ในการด�าเนินการ

จัดท�าค�าของบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และใช้ในการด�าเนินการ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
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การพิจารณานโยบายการด�าเนินงานความปลอดภัยทางถนนในทศวรรษหน้า  
(พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2575)

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบการด�าเนินงานความปลอดภัยทางถนนในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ. 2565 - 2575)โดยให้น�าไปใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงาน และให้ประสานองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เพื่อด�าเนินการไปพร้อมกัน

2.3 การประชมุคณะกรรมการศนูย์อ�านวยการ
ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3  
ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

1 เห็นชอบร่างแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  

พ.ศ. 2564

2 เหน็ชอบในการก�าหนดค่าเป้าหมาย โดยให้ฝ่ายเลขานกุารฯ น�าหลักการตามข้อเสนอแนะ 

ของกรมควบคุมโรคไปใช้ในการก�าหนดค่าเป้าหมายการด�าเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักสากล

3 เห็นชอบการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 

ภายใต้ชื่อ “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน” โดยก�าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 

ธันวาคม 2564

การพิจารณากรอบแนวทางการจัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหต ุ
ทางถนน ประจ�าปี พ.ศ. 2565

ที่ประชุมมีมต ิดังนี้ 

1 เหน็ชอบ (ร่าง) กรอบแนวทางการจดัท�าแผนปฏบิตักิารป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนน

ประจ�าปี พ.ศ. 2565

2 มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในคณะกรรมการศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน  

จัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจ�าปี พ.ศ. 2565 โดยก�าหนดเป้าหมาย  

คอื “อตัราการเสยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนนให้เหลือ 22.68 คนต่อประชากรแสนคน ภายในปี 2565” 

และก�าหนดแผนงาน/โครงการ ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานที่สอดคล้องกับกรอบแนวทาง  

ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดมีแผนงาน/โครงการ ในระดับจังหวัด อ�าเภอ และท้องถิ่น ก็ขอให้ก�าหนด 

เป้าหมายการด�าเนินงานในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิด “ต�าบลขับขี่ปลอดภัย” ต่อไป
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3 ให้ทุกหน่วยงานจัดส่งแผนการด�าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ฝ่ายเลขานุการศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน ภายในวันที่ 

10 มีนาคม 2564

การพิจารณาการเลื่อนการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัย 
ทางถนน ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ “ทศวรรษใหม่ วิถี ใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน”  
(15th Thailand Road Safety Seminar : A New decade, New normal, Safe driving  
is priority) ระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2564 

มติท่ีประชุมเห็นชอบให้เลื่อนการเลื่อนการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความ

ปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน”  

จากเดิมระหว่างวันท่ี 1 - 2 ธันวาคม 2564 ไปเป็นวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2565 เน่ืองจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีสถิติผู้ติดเชื้อต่อวัน

ยังคงสูงมาก และก�าหนดจัดการประชุมแบบออนไลน์ Pre-seminar งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ 

เรือ่งความปลอดภยัทางถนน เพือ่สร้างกระแส และกระตุ้นสงัคมให้เหน็ความส�าคัญของเรือ่งอบุติัเหตุ 

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ร้อยละ 100

2.4 การประชมุคณะกรรมการศนูย์อ�านวยการ
ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 23  
กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3  
ชัน้ 5 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย มติทีป่ระชุม
ที่ส�าคัญ ดังนี้    

  

  

 

 

 

 

การพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ด�าเนินโครงการขับขี่ปลอดภัย ม่ันใจ ไร้แอลกอฮอล์  
จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้การใช้รถใช้ถนน 
กรมการขนส่งทางบก

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

1 เห็นชอบตามที่กรมควบคุมโรคเสนอ

2 ให้ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด 

ขอความร่วมมอืจากโรงพยาบาลนอกสงักัดกระทรวงสาธารณสขุ

ในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ในเลือดให้มากขึ้น
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3 ให้มีการประชาสัมพันธ์กรณีท่ีกลุ ่มเยาวชน 

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเกิดอุบัติเหตุ จะมีการติดตาม

และลงโทษร้านค้าหรือผู้ท่ีจ�าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

ให้แก่เด็กและเยาวชน

การพิจารณาการก�าหนดค่าเป้าหมายอัตรา 
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการก�าหนดค่าเป้าหมายอัตรา

ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด ตามที่คณะ

อนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการติดตาม

ประเมินผล ร่วมกับสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

(TDRI) ท�าการศึกษา โดยจังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิตต�่า  

จะต้องลดจ�านวนผูเ้สยีชวีติลงในอตัราทีน้่อยกว่า และจงัหวดั

ที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง จะต้องลดจ�านวนผู ้เสียชีวิตลง 

ในอัตราทีม่ากกว่า และให้แจ้งหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและจงัหวดั 

ด�าเนินการต่อไป

การพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการความ

ปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ 

เสนอ ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติม 

ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อจะได้ด�าเนินการต่อไป

การพจิารณา (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วง 
วันหยุด

ที่ ประ ชุมมีมติ เห็นชอบ ในหลักการของ 

แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติ เหตุทางถนน 

ช่วงเทศกาลและช่วงวนัหยดุ และมอบให้ฝ่ายเลขานกุารฯ 

ก�าหนดห้วงเวลาด�าเนินการ

67ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 2564



การพิจารณาร่างกรอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2564

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการของร่างกรอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหต ุ

ทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ หารือกับหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องในเรื่องการก�าหนดตัวชี้วัดตามข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของท่ีประชุมก่อนเสนอ 

คณะกรรมการศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน รวมทั้งให้พิจารณาเพิ่มเติมเรื่องถนน 

หรือเส้นทางที่มีการก่อสร้างต้องไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

การพิจารณาร่างกรอบแนวทางการจัดท�าแผนปฏิบัติการประจ�าปี พ.ศ. 2565
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการของร่างกรอบแนวทางการจัดท�าแผนปฏิบัติการประจ�าปี       

พ.ศ. 2565 โดยให้ฝ่ายเลขานกุารฯ น�าข้อคดิเหน็ ข้อเสนอแนะไปด�าเนนิการปรับปรงุแก้ไขก่อนเสนอ

คณะกรรมการศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนต่อไป

 3.  การประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ
       ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน 

3.1 การประชุมคณะอนุกรรมการ 
ด้านการบริหารจัดการ จ�านวน 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
2564 มติที่ประชุมที่ส�าคัญ ดังนี้
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การพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการด�าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหต ุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 เพื่อน�าไปสู่การก�าหนดข้อเสนอเชิงนโยบาย

ท่ีประชมุมมีตขิอให้ผูแ้ทนกรมควบคมุโรคน�าข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะของคณะอนกุรรมการ   

ด้านการบรหิารจดัการความปลอดภยัทางถนน เสนอคณะอนกุรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมลู

และการติดตามประเมินผลเพ่ือพิจารณาด�าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และเห็นชอบการขอรับ 

สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการศึกษา เรื่อง ปริมาณการจราจรที่อยู ่

บนถนนทุกประเภทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 
สาระส�าคัญ ดังนี้

ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 
สาระส�าคัญ ดังนี้

การพิจารณา (ร่าง) แผนบูรณาการ
ป้องกันและลดอบุตัเิหตุทางถนนช่วงเทศกาล 
และช่วงวันหยุดยาว 

ท่ีประชมุมีมตเิหน็ชอบร่างแผนบรูณาการฯ  

และให ้ฝ่ายเลขานุการฯ น�าข ้อแนะน�าของ 

คณะอนุกรรมการไปปรับปรุง
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3.2 การประชมุคณะอนกุรรมการด้านถนนและการสญัจรอย่างปลอดภยั จ�านวน 1 ครัง้ 
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

3.3 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านยานพาหนะปลอดภัย จ�านวน 1 ครั้ง 
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 16 กันยายน 2564

3.4 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย จ�านวน 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 

ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

3.5 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ จ�านวน 1 ครั้ง 
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564   

3.6 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการติดตาม 
ประเมินผล จ�านวน 4 ครั้ง สาระส�าคัญ ดังนี้ 

ครั้งที่  2/2563 เมื่อวันที่  16 พฤศจิกายน 2563  
ณ ห้องประชุมอายรุกจิโกศล ช้ัน 2 อาคาร 1 กรมควบคมุโรค  
โดยมีนายแพทย ์ อัษฎางค ์  รวยอาจิณ รองอธิบด ี

กรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

1 การก�าหนดตัวชี้วัดตามเป้าหมายของ 12 Global Targets Road Safety เพื่อใช้ในการ

ติดตามก�ากับการท�างานด้านความปลอดภัยทางถนน

2 เห็นชอบในข้อปฏิบัติในการจัดการข้อมูลบูรณาการผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน          

(ข้อมูล 3 ฐาน) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการและเผยแพร่ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนดและเกิดประโยชน์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุต่อไป โดยได้รับ

การสนับสนุนจากส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน และ

แผนงานความร่วมมือรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกด้านความปลอดภัยทางถนน (WHO-RTG)

 3.2 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย จำนวน 1 ครั้ง  

                ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  

 3.3 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านยานพาหนะปลอดภัย จำนวน 1 ครั้ง  
                ครั้งท่ี 1/2564 วันที่ 16 กันยายน 2564 

 3.4 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย จำนวน 2 ครั้ง  
                ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2564  
                 ครั้งที่ 2/2564 เม่ือวันที่ 15 กันยายน 2564 

  3.5 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 1 คร้ัง  
       ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2564    

 3.6 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการติดตามประเมินผล จำนวน 4 คร้ัง 
สาระสำคัญ ดังนี้  
       ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล ชั้น 2 อาคาร 1   
กรมควบคุมโรค โดยมีนายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุม ที่ประชุม
มีมติ ดังนี้ 

1) การกำหนดตัวชี้วัดตามเป้าหมายของ 12 Global Targets Road Safety เพื่อใช้ในการติดตาม
กำกับการทำงานด้านความปลอดภัยทางถนน 
  2) เห็นชอบในข้อปฏิบัต ิในการจัดการข้อมูลบูรณาการผู ้ เส ียช ีว ิตจากอุบัต ิ เหตุทางถนน          
(ข้อมูล 3 ฐาน) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการและเผยแพร่ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปตาม      
ที่กฎหมายกำหนดและเกิดประโยชน์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
เลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และแผนงานความร่วมมือรัฐบาลไทยกับองค์การ
อนามัยโลกดา้นความปลอดภัยทางถนน (WHO-RTG) 

 
 

 3.2 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย จำนวน 1 ครั้ง  

                ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  

 3.3 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านยานพาหนะปลอดภัย จำนวน 1 ครั้ง  
                ครั้งท่ี 1/2564 วันที่ 16 กันยายน 2564 

 3.4 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย จำนวน 2 ครั้ง  
                ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2564  
                 ครั้งที่ 2/2564 เม่ือวันที่ 15 กันยายน 2564 

  3.5 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 1 ครั้ง  
       ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2564    

 3.6 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการติดตามประเมินผล จำนวน 4 ครั้ง 
สาระสำคัญ ดังนี้  
       ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล ชั้น 2 อาคาร 1   
กรมควบคุมโรค โดยมีนายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุม ที่ประชุม
มีมติ ดังนี้ 

1) การกำหนดตัวชี้วัดตามเป้าหมายของ 12 Global Targets Road Safety เพื่อใช้ในการติดตาม
กำกับการทำงานด้านความปลอดภัยทางถนน 
  2) เห็นชอบในข้อปฏิบัต ิในการจัดการข้อมูลบูรณาการผู ้ เส ียช ีว ิตจากอุบัต ิ เหตุทางถนน          
(ข้อมูล 3 ฐาน) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการและเผยแพร่ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปตาม      
ที่กฎหมายกำหนดและเกิดประโยชน์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
เลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และแผนงานความร่วมมือรัฐบาลไทยกับองค์การ
อนามัยโลกดา้นความปลอดภัยทางถนน (WHO-RTG) 

 
 

 3.2 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย จำนวน 1 ครั้ง  

                ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  

 3.3 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านยานพาหนะปลอดภัย จำนวน 1 ครั้ง  
                ครั้งท่ี 1/2564 วันที่ 16 กันยายน 2564 

 3.4 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย จำนวน 2 ครั้ง  
                ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2564  
                 ครั้งที่ 2/2564 เม่ือวันที่ 15 กันยายน 2564 

  3.5 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 1 ครั้ง  
       ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2564    

 3.6 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการติดตามประเมินผล จำนวน 4 ครั้ง 
สาระสำคัญ ดังนี้  
       ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล ชั้น 2 อาคาร 1   
กรมควบคุมโรค โดยมีนายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุม ที่ประชุม
มีมติ ดังนี้ 

1) การกำหนดตัวชี้วัดตามเป้าหมายของ 12 Global Targets Road Safety เพื่อใช้ในการติดตาม
กำกับการทำงานด้านความปลอดภัยทางถนน 
  2) เห็นชอบในข้อปฏิบัต ิในการจัดการข้อมูลบูรณาการผู ้ เส ียช ีว ิตจากอุบัต ิ เหตุทางถนน          
(ข้อมูล 3 ฐาน) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการและเผยแพร่ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปตาม      
ที่กฎหมายกำหนดและเกิดประโยชน์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
เลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และแผนงานความร่วมมือรัฐบาลไทยกับองค์การ
อนามัยโลกดา้นความปลอดภัยทางถนน (WHO-RTG) 

 
 

 3.2 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย จำนวน 1 ครั้ง  

                ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  

 3.3 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านยานพาหนะปลอดภัย จำนวน 1 ครั้ง  
                ครั้งท่ี 1/2564 วันที่ 16 กันยายน 2564 

 3.4 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย จำนวน 2 ครั้ง  
                ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2564  
                 ครั้งที่ 2/2564 เม่ือวันที่ 15 กันยายน 2564 

  3.5 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 1 คร้ัง  
       ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2564    

 3.6 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการติดตามประเมินผล จำนวน 4 คร้ัง 
สาระสำคัญ ดังนี้  
       ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล ชั้น 2 อาคาร 1   
กรมควบคุมโรค โดยมีนายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุม ที่ประชุม
มีมติ ดังนี้ 

1) การกำหนดตัวชี้วัดตามเป้าหมายของ 12 Global Targets Road Safety เพื่อใช้ในการติดตาม
กำกับการทำงานด้านความปลอดภัยทางถนน 
  2) เห็นชอบในข้อปฏิบัต ิในการจัดการข้อมูลบูรณาการผู ้ เส ียช ีว ิตจากอุบัต ิ เหตุทางถนน          
(ข้อมูล 3 ฐาน) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการและเผยแพร่ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปตาม      
ที่กฎหมายกำหนดและเกิดประโยชน์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
เลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และแผนงานความร่วมมือรัฐบาลไทยกับองค์การ
อนามัยโลกดา้นความปลอดภัยทางถนน (WHO-RTG) 

 
 

 3.2 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย จำนวน 1 ครั้ง  

                ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  

 3.3 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านยานพาหนะปลอดภัย จำนวน 1 ครั้ง  
                ครั้งท่ี 1/2564 วันที่ 16 กันยายน 2564 

 3.4 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย จำนวน 2 ครั้ง  
                ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2564  
                 ครั้งที่ 2/2564 เม่ือวันที่ 15 กันยายน 2564 

  3.5 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 1 ครั้ง  
       ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2564    

 3.6 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการติดตามประเมินผล จำนวน 4 ครั้ง 
สาระสำคัญ ดังนี้  
       ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล ชั้น 2 อาคาร 1   
กรมควบคุมโรค โดยมีนายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุม ที่ประชุม
มีมติ ดังนี้ 

1) การกำหนดตัวชี้วัดตามเป้าหมายของ 12 Global Targets Road Safety เพื่อใช้ในการติดตาม
กำกับการทำงานด้านความปลอดภัยทางถนน 
  2) เห็นชอบในข้อปฏิบัต ิในการจัดการข้อมูลบูรณาการผู ้ เส ียช ีว ิตจากอุบัต ิ เหตุทางถนน          
(ข้อมูล 3 ฐาน) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการและเผยแพร่ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปตาม      
ที่กฎหมายกำหนดและเกิดประโยชน์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
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70 ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 2564



ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์    
และสาธารณสขุ อาคาร 5 ชัน้ 7 ส�านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ โดยมีนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี  
รองอธบิด ีกรมควบคมุโรค เป็นประธานการประชมุ โดยได้รบัเกยีรตจิาก พลต�ารวจโทอนนัต์ ศรหีริญั  
ประธานคณะท�างานศึกษารายละเอียดระบบบูรณาการการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของ
ประเทศไทย จากวุฒิสภา เข้าร่วมการประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

1 เห็นชอบในการจัดท�ากรอบตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยทางถนนแห่งทศวรรษใหม่  

(พ.ศ. 2564 – 2573) 

2 เห็นชอบต่อการประเมินผลการด�าเนินงานในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน 

ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2554 – 2563) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท�าแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 

ในทศวรรษใหม่

     ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์    
และสาธารณสุข อาคาร 5 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดี   
กรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุม โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจโทอนันต์ ศรีหิรัญ ประธานคณะทำงานศึกษา
รายละเอียดระบบบูรณาการการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย จากวุฒิสภา เข้าร่วมการประชุม     
ทีป่ระชุมมีมติ ดังนี้ 

1) เห็นชอบในการจัดทำกรอบตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยทางถนนแห่งทศวรรษใหม่ (พ.ศ. 2564 – 
2573)  
  2) เห็นชอบต่อการประเมินผลการดำเนินงานในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนที่ผ่านมา   
(พ.ศ. 2554 – 2563) เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนในทศวรรษใหม่ 
 

 
 

     ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์  
และสาธารณสุข อาคาร 5 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดี    
กรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุม โดยได้รับเกียรติจาก นายนิกร จำนง ประธานมูลนิธิประชาปลอดภัย        
พลตำรวจโทอนันต์ ศรีหิรัญ ประธานคณะทำงานศึกษารายละเอียดระบบบูรณาการการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุ       
ทางถนนของประเทศไทย จากวุฒิสภา เข้าร่วมประชุม มีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

1) การบูรณาการข้อมูลการเสียชีวิตจาก 3 ฐาน ช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2564 พบว่า  
มีผู้เสียชีวิต 4,876 ราย  

2) การทบทวนการดำเนินงานตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ฉบับที่ 4 โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ
จากหลายสาขา ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมการศึกษาทบทวนเพื่อนำไปใช้ในการจัดทำแผนแม่บท     
ความปลอดภัยทางถนน ฉบับที่ 5 

     ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์    
และสาธารณสุข อาคาร 5 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดี   
กรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุม โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจโทอนันต์ ศรีหิรัญ ประธานคณะทำงานศึกษา
รายละเอียดระบบบูรณาการการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย จากวุฒิสภา เข้าร่วมการประชุม     
ทีป่ระชุมมีมติ ดังนี้ 

1) เห็นชอบในการจัดทำกรอบตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยทางถนนแห่งทศวรรษใหม่ (พ.ศ. 2564 – 
2573)  
  2) เห็นชอบต่อการประเมินผลการดำเนินงานในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนที่ผ่านมา   
(พ.ศ. 2554 – 2563) เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนในทศวรรษใหม่ 
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และสาธารณสุข อาคาร 5 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดี    
กรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุม โดยได้รับเกียรติจาก นายนิกร จำนง ประธานมูลนิธิประชาปลอดภัย        
พลตำรวจโทอนันต์ ศรีหิรัญ ประธานคณะทำงานศึกษารายละเอียดระบบบูรณาการการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุ       
ทางถนนของประเทศไทย จากวุฒิสภา เข้าร่วมประชุม มีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

1) การบูรณาการข้อมูลการเสียชีวิตจาก 3 ฐาน ช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2564 พบว่า  
มีผู้เสียชีวิต 4,876 ราย  

2) การทบทวนการดำเนินงานตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ฉบับที่ 4 โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ
จากหลายสาขา ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมการศึกษาทบทวนเพื่อนำไปใช้ในการจัดทำแผนแม่บท     
ความปลอดภัยทางถนน ฉบับที่ 5 

     ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์    
และสาธารณสุข อาคาร 5 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดี   
กรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุม โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจโทอนันต์ ศรีหิรัญ ประธานคณะทำงานศึกษา
รายละเอียดระบบบูรณาการการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย จากวุฒิสภา เข้าร่วมการประชุม     
ทีป่ระชุมมีมติ ดังนี้ 

1) เห็นชอบในการจัดทำกรอบตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยทางถนนแห่งทศวรรษใหม่ (พ.ศ. 2564 – 
2573)  
  2) เห็นชอบต่อการประเมินผลการดำเนินงานในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนที่ผ่านมา   
(พ.ศ. 2554 – 2563) เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนในทศวรรษใหม่ 
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ครัง้ที ่2/2564 เมือ่วนัที ่15 มถินุายน 2564 ณ ห้องประชมุศนูย์ปฏบิตักิารฉกุเฉนิด้านการแพทย์ 
และสาธารณสุข อาคาร 5 ช้ัน 7 ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์ปรีชา 
เปรมปรี รองอธิบดี กรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุม โดยได้รับเกียรติจาก นายนิกร จ�านง 
ประธานมูลนิธิประชาปลอดภัย พลต�ารวจโทอนันต์ ศรีหิรัญ ประธานคณะท�างานศึกษารายละเอียด
ระบบบูรณาการการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย จากวุฒิสภา เข้าร่วมประชุม  
มีประเด็นส�าคัญ ดังนี้

1 การบูรณาการข้อมูลการเสียชีวิตจาก 3 ฐาน ช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2564 พบว่า 

มีผู้เสียชีวิต 4,876 ราย 

2 การทบทวนการด�าเนินงานตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ฉบับที่ 4 โดยเชิญ 

ผูเ้ช่ียวชาญจากหลายสาขา ท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมการศกึษาทบทวนเพือ่น�าไปใช้ใน

การจัดท�าแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ฉบับที่ 5

71ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 2564



3 การพิจารณาก�าหนดเป้าหมายการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดในแต่ละป ี

จนถึงปี 2570 โดยก�าหนดให้ภาพรวมอัตราการเสียชีวิตไม่เกิน 12 คนต่อประชากรแสนคน  

ตามทีส่�านกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตไิด้ก�าหนดไว้ ภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี  

(พ.ศ. 2561 – 2580) เพื่อน�าเสนอผลการประชุมต่อคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการ และ

น�าเสนอต่อคณะกรรมการศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนต่อไป

  3) การพิจารณากำหนดเป้าหมายการเสียชีว ิตจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดในแต่ละปี 
จนถึงปี 2570 โดยกำหนดให้ภาพรวมอัตราการเสียชีวิตไม่เกิน 12 คนต่อประชากรแสนคน ตามที่สำนักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้กำหนดไว้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
เพื ่อนำเสนอผลการประชุมต ่อคณะอนุกรรมการด้านการบร ิหารจ ัดการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการ  
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนต่อไป 
 

 
 

ครั ้งท ี ่  3/2564 เม ื ่อว ันที ่  24 ส ิงหาคม 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)                 
ณ กรมควบคุมโรค โดยมีนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุม มีประเด็น
สำคัญ ดังนี้ 

1) ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดฯ          
อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ในการปรับกิจกรรมของ
โครงการฯ หลังจากอนุมัติแล้วกรมควบคุมโรคจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ในระหว่างนี้มีการประชุมหารือ     
เรื่อง Accidental ID เพ่ือใช้ระบุและเชื่อมโยงข้อมูล  
  2) ความก้าวหน้าการประเมินการดำเนินงานตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ฉบับที่ 4  
ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน NGO สถาบันวิชาการ ตามกรอบ Safe System  
8 ด้าน เสร็จสิ้นแล้ว อยู่ในขั้นตอนที่ทีม Editor สังเคราะห์เป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย เพ่ือนำไปประกอบการจัดทำ  
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ฉบับที่ 5 คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนตุลาคม 2564  

3) การจัดทำนิยามกลางที่เกี ่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนน เพราะฐานข้อมูลแต่ละฐานมีนิยาม       
ของตัวแปรที่ใช้แตกต่างกัน จึงมีความจำเป็นที่ต้องกำหนดนิยามกลางขึ้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีความเข้าใจตรงกัน  
ทำให้การบูรณาการข้อมูลจากหลาย ๆ ฐานเป็นไปด้วยด ี

4) สถาบันวิจัยเพื ่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) นำเสนอวิธ ีคิดค่าเป้าหมายการเสียชีวิต         
จากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดในแต่ละปี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อจังหวัดมากที่สุด โดยในปี 2570 ภาพรวม

  3) การพิจารณากำหนดเป้าหมายการเสียชีว ิตจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดในแต่ละปี 
จนถึงปี 2570 โดยกำหนดให้ภาพรวมอัตราการเสียชีวิตไม่เกิน 12 คนต่อประชากรแสนคน ตามที่สำนักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้กำหนดไว้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
เพื ่อนำเสนอผลการประชุมต ่อคณะอนุกรรมการด้านการบร ิหารจ ัดการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการ  
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนต่อไป 
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ณ กรมควบคุมโรค โดยมีนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุม มีประเด็น
สำคัญ ดังนี้ 

1) ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดฯ          
อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ในการปรับกิจกรรมของ
โครงการฯ หลังจากอนุมัติแล้วกรมควบคุมโรคจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ในระหว่างนี้มีการประชุมหารือ     
เรื่อง Accidental ID เพ่ือใช้ระบุและเชื่อมโยงข้อมูล  
  2) ความก้าวหน้าการประเมินการดำเนินงานตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ฉบับที่ 4  
ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน NGO สถาบันวิชาการ ตามกรอบ Safe System  
8 ด้าน เสร็จสิ้นแล้ว อยู่ในขั้นตอนที่ทีม Editor สังเคราะห์เป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย เพ่ือนำไปประกอบการจัดทำ  
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ฉบับที่ 5 คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนตุลาคม 2564  

3) การจัดทำนิยามกลางที่เกี ่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนน เพราะฐานข้อมูลแต่ละฐานมีนิยาม       
ของตัวแปรที่ใช้แตกต่างกัน จึงมีความจำเป็นที่ต้องกำหนดนิยามกลางขึ้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีความเข้าใจตรงกัน  
ทำให้การบูรณาการข้อมูลจากหลาย ๆ ฐานเป็นไปด้วยด ี

4) สถาบันวิจัยเพื ่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) นำเสนอวิธ ีคิดค่าเป้าหมายการเสียชีวิต         
จากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดในแต่ละปี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อจังหวัดมากที่สุด โดยในปี 2570 ภาพรวม

  3) การพิจารณากำหนดเป้าหมายการเสียชีว ิตจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดในแต่ละปี 
จนถึงปี 2570 โดยกำหนดให้ภาพรวมอัตราการเสียชีวิตไม่เกิน 12 คนต่อประชากรแสนคน ตามที่สำนักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้กำหนดไว้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
เพื ่อนำเสนอผลการประชุมต ่อคณะอนุกรรมการด้านการบร ิหารจ ัดการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการ  
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  2) ความก้าวหน้าการประเมินการดำเนินงานตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ฉบับที่ 4  
ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน NGO สถาบันวิชาการ ตามกรอบ Safe System  
8 ด้าน เสร็จสิ้นแล้ว อยู่ในขั้นตอนที่ทีม Editor สังเคราะห์เป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย เพ่ือนำไปประกอบการจัดทำ  
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ฉบับที่ 5 คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนตุลาคม 2564  

3) การจัดทำนิยามกลางที่เกี ่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนน เพราะฐานข้อมูลแต่ละฐานมีนิยาม       
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4) สถาบันวิจัยเพื ่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) นำเสนอวิธ ีคิดค่าเป้าหมายการเสียชีวิต         
จากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดในแต่ละปี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อจังหวัดมากที่สุด โดยในปี 2570 ภาพรวม
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ภายในเดือนตุลาคม 2564 

ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 
ผ่านระบบประชมุทางไกล (Video Conference) 
ณ กรมควบคุมโรค โดยมีนายแพทย์ปรีชา  
เปรมปร ีรองอธบิดกีรมควบคมุโรค เป็นประธาน
การประชุม มีประเด็นส�าคัญ ดังนี้
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4 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) น�าเสนอวิธีคิดค่าเป้าหมายการเสียชีวิต         

จากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดในแต่ละปี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อจังหวัดมากที่สุด โดยใน 

ปี 2570 ภาพรวมอัตราผู้เสียชีวิตของประเทศต้องไม่เกิน 12 คนต่อประชากรแสนคน ซึ่งที่ประชุม 

จะมีการน�าเสนอต่อคณะกรรมการศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนเพื่อพิจารณาต่อไปอัตราผู้เสียชีวิตของประเทศต้องไม่เกิน 12 คนต่อประชากรแสนคน ซึ่งที่ประชุมจะมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการ 
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

 
 
 3.7 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก     
ในการใช้รถใช้ถนน จำนวน 2 ครั้ง  
      ครั้งท่ี 1 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563  
      ครั้งท่ี 2 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564  
  
4. วันโลกรำลึกถึงผู ้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic 
Victims) ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563  
 1) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ 
ความปลอดภัยทางถนน ได้จัดทำสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน  
(World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563  
 2 ) รณรงค ์ประชาส ัมพ ันธ ์  ว ันโลกรำล ึกถ ึงผ ู ้ส ูญเส ียจากอ ุบ ัต ิ เหต ุทางถนน ( World Day of 
Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี พ.ศ. 2563 ทางนิตยสารรายสัปดาห์ 
 3 ) รณรงค ์ประชาส ัมพ ันธ ์  ว ันโลกรำล ึกถ ึงผ ู ้ส ูญเส ียจากอ ุบ ัต ิ เหต ุทางถนน ( World Day of 
Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี พ.ศ. 2563 ในรูปแบบการเผยแพร่สปอตวิทยุ 

อัตราผู้เสียชีวิตของประเทศต้องไม่เกิน 12 คนต่อประชากรแสนคน ซึ่งที่ประชุมจะมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการ 
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเพ่ือพิจารณาต่อไป 
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Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี พ.ศ. 2563 ทางนิตยสารรายสัปดาห์ 
 3 ) รณรงค ์ประชาส ัมพ ันธ ์  ว ันโลกรำล ึกถ ึงผ ู ้ส ูญเส ียจากอ ุบ ัต ิ เหต ุทางถนน ( World Day of 
Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี พ.ศ. 2563 ในรูปแบบการเผยแพร่สปอตวิทยุ 

อัตราผู้เสียชีวิตของประเทศต้องไม่เกิน 12 คนต่อประชากรแสนคน ซึ่งที่ประชุมจะมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการ 
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

 
 
 3.7 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก     
ในการใช้รถใช้ถนน จำนวน 2 ครั้ง  
      ครั้งท่ี 1 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563  
      ครั้งท่ี 2 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564  
  
4. วันโลกรำลึกถึงผู ้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic 
Victims) ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563  
 1) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ 
ความปลอดภัยทางถนน ได้จัดทำสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน  
(World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563  
 2 ) รณรงค ์ประชาส ัมพ ันธ ์  ว ันโลกรำล ึกถ ึงผ ู ้ส ูญเส ียจากอ ุบ ัต ิ เหต ุทางถนน ( World Day of 
Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี พ.ศ. 2563 ทางนิตยสารรายสัปดาห์ 
 3 ) รณรงค ์ประชาส ัมพ ันธ ์  ว ันโลกรำล ึกถ ึงผ ู ้ส ูญเส ียจากอ ุบ ัต ิ เหต ุทางถนน ( World Day of 
Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี พ.ศ. 2563 ในรูปแบบการเผยแพร่สปอตวิทยุ 

อัตราผู้เสียชีวิตของประเทศต้องไม่เกิน 12 คนต่อประชากรแสนคน ซึ่งที่ประชุมจะมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการ 
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

 
 
 3.7 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก     
ในการใช้รถใช้ถนน จำนวน 2 ครั้ง  
      ครั้งท่ี 1 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563  
      ครั้งท่ี 2 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564  
  
4. วันโลกรำลึกถึงผู ้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic 
Victims) ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563  
 1) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ 
ความปลอดภัยทางถนน ได้จัดทำสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน  
(World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563  
 2 ) รณรงค ์ประชาส ัมพ ันธ ์  ว ันโลกรำล ึกถ ึงผ ู ้ส ูญเส ียจากอ ุบ ัต ิ เหต ุทางถนน ( World Day of 
Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี พ.ศ. 2563 ทางนิตยสารรายสัปดาห์ 
 3 ) รณรงค ์ประชาส ัมพ ันธ ์  ว ันโลกรำล ึกถ ึงผ ู ้ส ูญเส ียจากอ ุบ ัต ิ เหต ุทางถนน ( World Day of 
Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี พ.ศ. 2563 ในรูปแบบการเผยแพร่สปอตวิทยุ 

3.7 การประชมุคณะอนกุรรมการด้านการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส�านึกและความตระหนัก 
ในการใช้รถใช้ถนน จ�านวน 2 ครั้ง 

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 
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 4.  วันโลกร�าลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 
       (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) 
      ประจ�าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 

1 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ในฐานะส�านกังานเลขานกุารคณะกรรมการ

ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน ได้จัดท�าสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันโลกร�าลึกถึง 

ผูส้ญูเสยีจากอบัุตเิหตทุางถนน  (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) 

ประจ�าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 

2 รณรงค์ประชาสมัพนัธ์ วันโลกร�าลกึถงึผูส้ญูเสยีจากอบุตัเิหตทุางถนน (World Day 

of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจ�าปี พ.ศ. 2563 ทางนิตยสารรายสัปดาห์

3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ วันโลกร�าลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World 

Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจ�าปี พ.ศ. 2563 ในรูปแบบการ

เผยแพร่สปอตวิทยุ

4 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ในฐานะส�านกังานเลขานกุารคณะกรรมการ

ศูนย์อ�านวยการ ความปลอดภัยทางถนน ได้แจ้งให้ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน

จังหวัด ทุกจังหวัด จัดกิจกรรมวันโลกร�าลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day 

of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจ�าปี พ.ศ. 2563 เพื่อกระตุ้นเตือน

ประชาชนให้ตระหนักถึงความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 
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สรุปผลงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร 
(ศปถ.กทม.) ปี พ.ศ. 2563 - 2564 

 

 

 

 

 

 

  

สรุปผลงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร 
(ศปถ.กทม.) ปี พ.ศ. 2563 - 2564 

ผลการด�าเนินงานของศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน

                        “กรุงเทพมหานคร”

ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัย
ทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) 

ปี พ.ศ. 2563 - 2564

ขับเคลื่อน-ศปถ.กทม.-ศปถ.เขต (1 เขต 1 โซน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ขับเคลื่อน – ศปถ.กทม. - ศปถ.เขต (1 เขต 1 โซน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ขับเคลื่อน – ศปถ.กทม. - ศปถ.เขต (1 เขต 1 โซน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

สรุป
ผลงาน 
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2. ทางโค้งถนนรชัดาภิเษก หน้าศาลอาญา เขตจตุจักร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ทางโค้งถนนรชัดาภิเษก หน้าศาลอาญา เขตจตุจักร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ทางโค้งถนนรชัดาภิเษก หน้าศาลอาญา เขตจตุจักร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ทางโค้งถนนรชัดาภิเษก หน้าศาลอาญา เขตจตุจักร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ทางโค้งถนนรชัดาภิเษก หน้าศาลอาญา เขตจตุจักร  

ผลการด�าเนนิงานแก้ไขด้านกายภาพ บริเวณโค้งร้อยศพ หน้าศาล

งานตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก

งานตีเส้น Rumble Strip

งานติดตั้งป้ายเตือนทางโค้ง (เชฟรอน)

งานจัดท�าสัญลักษณ์พื้นทางด้วยสี โคล์ดพลาสติก

งานซ่อมแซมราวเหล็กป้องกันอันตราย (Guard Rail)

งานตีเส้น Optical Speed Bar (OSB)

งานจัดท�า “ข้อความ” บนผิวทาง

งานติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสงรอบตัว

งานจัดท�าวัสดุฉาบเคลือบผิว เพื่อป้องกันการลื่นไถล

งานติดตั้งลูกกลิ้งกันอันตรายลดความรนุแรง
  ของอุบัติเหตุ (Safety Roller Barrier)

    ทางโค้งถนนรัชดาภิเษก หน้าศาลอาญา เขตจตุจักร 2
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การด�าเนนิการแก้ไขปัญหาสะพานข้ามแยกคลองตัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. สะพานข้ามแยกคลองตัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. สะพานข้ามแยกคลองตัน 

 

 

 

 

 

สะพานข้ามแยกคลองตัน3
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4. ลาดกระบังโมเดล 

การออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 

แก้ไขจุดเสี่ยง 3 จุด ในเขตลาดกระบัง โดยวิธี Road Safety Audit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ลาดกระบังโมเดล 

การออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 

แก้ไขจุดเสี่ยง 3 จุด ในเขตลาดกระบัง โดยวิธี Road Safety Audit 

การออกแบบและปรับปรงุโครงสร้างพื้นฐาน 
“แก้ไขจุดเสี่ยง 3 จุด” ในเขตลาดกระบัง โดยวิธี Road Safety Audit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ลาดกระบังโมเดล4
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จุดที่ 1 โค้งอุทยาน ร.4 ถนนฉลองกรุง  
หน้าคณะวิทยาศาสตร์ (โค้งยายจอ้ย) 

การดำเนินการแก้ไขปัญหา 

สจส. (ดำเนินการแล้ว) 

• ติดตั้งรั้วเหล็กกันคนข้ามถนนบริเวณเกาะกลาง 
• ติดตั้งอุปกรณ์ราวป้องกันอันตรายบริเวณตอม่อสะพาน เพ่ือลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ 
• ตีเส้นเคร่ืองหมายจราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน และเส้นชะลอความเร็ว 

สนย.  ปรับปรุงพื้นผิวจราจรบริเวณทางโค้ง โดยเปลี่ยนเป็นใช้วัสดุที่เพ่ิมแรงเสียดทาน (Anti Skid) 

สำนักงานเขต  ตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบังป้ายจราจร (ดำเนินการแล้ว) 

สน. และ บชน.  พิจารณาออกข้อบังคับควบคุมความเร็วในพื้นที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

จุดที่ 1 โค้งอุทยาน ร.4 ถนนฉลองกรุง  
หน้าคณะวิทยาศาสตร์ (โค้งยายจอ้ย) 

การดำเนินการแก้ไขปัญหา 

สจส. (ดำเนินการแล้ว) 

• ติดตั้งรั้วเหล็กกันคนข้ามถนนบริเวณเกาะกลาง 
• ติดตั้งอุปกรณ์ราวป้องกันอันตรายบริเวณตอม่อสะพาน เพ่ือลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ 
• ตีเส้นเคร่ืองหมายจราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน และเส้นชะลอความเร็ว 

สนย.  ปรับปรุงพื้นผิวจราจรบริเวณทางโค้ง โดยเปลี่ยนเป็นใช้วัสดุที่เพ่ิมแรงเสียดทาน (Anti Skid) 

สำนักงานเขต  ตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบังป้ายจราจร (ดำเนินการแล้ว) 

สน. และ บชน.  พิจารณาออกข้อบังคับควบคุมความเร็วในพื้นที่ 

หน้าคณะวิทยาศาสตร์ (โค้งยายจ้อย)

จุดที่ 1 โค้งอุทยาน ร.4 ถนนฉลองกรุง

การด�าเนนิการแก้ไขปัญหา
สจส. (ด�ำเนินกำรแล้ว)

ติดตั้งรั้วเหล็กกันคนข้ามถนนบริเวณเกาะกลาง

ติดตั้งอุปกรณ์ราวป้องกันอันตรายบริเวณตอม่อสะพาน เพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ

ตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน และเส้นชะลอความเร็ว

สนย. ปรับปรงุพืน้ผวิจราจรบรเิวณทางโค้ง โดยเปลีย่นเป็นใช้วสัดทุีเ่พ่ิมแรงเสยีดทาน (Anti Skid)

ส�ำนักงำนเขต ตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบังป้ายจราจร (ด�าเนินการแล้ว)

สน. และ บชน. พิจารณาออกข้อบังคับควบคุมความเร็วในพื้นที่
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จุดที่ 2 ซอยฉลองกรุง 1 

จุดที่ 3 ทางแยกซอยลาดกระบัง 54

การด�าเนนิการแก้ไขปัญหา
สจส. (ด�ำเนินกำรแล้ว)

ตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน 

ตีเส้นชะลอความเร็ว พร้อมเส้นซิกแซกบริเวณทางข้าม (ทางม้าลาย) จ�านวน 3 จุด

ติดตั้ง Lane Block บริเวณทางข้าม (ทางม้าลาย) จ�านวน 3 จุด โดยได้รับการสนับสนุน

   จากมูลนิธิ Bloomberg

การด�าเนนิการแก้ไขปัญหา
สจส. (ด�ำเนินกำรแล้ว)

ซ่อมรั้วเหล็กกันคนข้ามถนนบริเวณเกาะกลางที่ช�ารุด

ย้ายต�าแหน่งทางข้ามมาอยู่บริเวณสัญญาณไฟจราจร

สน. พิจารณาออกข้อบังคับการจ�ากัดการให้รถบรรทุกขนาดใหญ่สัญจร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

จุดที่ 2 ซอยฉลองกรุง 1  

การดำเนินการแก้ไขปัญหา 

สจส. (ดำเนินการแล้ว) 

• ตีเส้นเคร่ืองหมายจราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน  
• ตีเส้นชะลอความเร็ว พร้อมเส้นซิกแซกบริเวณทางข้าม (ทางม้าลาย) จำนวน 3 จุด 
• ติดตั้ง Lane Block บริเวณทางข้าม (ทางม้าลาย) จำนวน 3 จดุ โดยได้รับการ

สนับสนุนจากมูลนิธิ Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

จุดที่ 3 ทางแยกซอยลาดกระบงั 54 

การดำเนินการแก้ไขปัญหา 

สจส. (ดำเนินการแล้ว) 

• ซ่อมรั้วเหล็กกันคนข้ามถนนบริเวณเกาะกลางที่ชำรุด 
• ย้ายตำแหน่งทางข้ามมาอยู่บริเวณสัญญาณไฟจราจร 

สน.  พิจารณาออกข้อบังคับการจำกัดการให้รถบรรทุกขนาดใหญ่สัญจร 
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รณรงค์และประชาสัมพันธ์
 

 

 

 

 

 

 

5. รณรงค์และประชาสัมพนัธ ์

รณรงค์ทุกเทศกาลแห่งความสุข “ฉุกใจ ไม่ฉกุเฉิน” 

 

 

 

 

 

 

 

5. รณรงค์และประชาสัมพนัธ ์

รณรงค์ทุกเทศกาลแห่งความสุข “ฉุกใจ ไม่ฉกุเฉิน” 

รณรงค์ทุกเทศกาลแห่งความสุข “ฉุกใจ ไม่ฉุกเฉนิ”

สื่อประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อประชาสัมพันธ ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อประชาสัมพันธ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อประชาสัมพันธ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อประชาสัมพันธ ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อประชาสัมพันธ ์

5
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สื่อประชาสัมพันธ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อประชาสัมพันธ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. กิจกรรมการต่อยอดขยายผล กลไก กทม. ระดับเขต  
   ลดอุบัติเหตุเชิงรุก 

 “แลกเปลี่ยน-เรียนรู้-เสริมประสบการณ์ 
งานด้านความปลอดภัยทางถนนจากการทำงานจริงในพืน้ที่” 

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของ ศปถ.กทม. ศปถ.เขต 
และภาคีเครือข่าย (จำนวน 2 รุ่น / รุ่นละ 80 คน รวม 160 คน)  
ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการอำนวยความปลอดภัยทางถนน 
ในพ้ืนที่นำร่อง พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านความปลอดภัยทางถนน                 
ถอดบทเรียน เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ 

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน 

กลุ่มเป้าหมาย 

แนวคิด   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. กิจกรรมการต่อยอดขยายผล กลไก กทม. ระดับเขต  
   ลดอุบัติเหตุเชิงรุก 

 “แลกเปลี่ยน-เรียนรู้-เสริมประสบการณ์ 
งานด้านความปลอดภัยทางถนนจากการทำงานจริงในพืน้ที่” 

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของ ศปถ.กทม. ศปถ.เขต 
และภาคีเครือข่าย (จำนวน 2 รุ่น / รุ่นละ 80 คน รวม 160 คน)  
ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการอำนวยความปลอดภัยทางถนน 
ในพ้ืนที่นำร่อง พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านความปลอดภัยทางถนน                 
ถอดบทเรียน เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ 

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน 

กลุ่มเป้าหมาย 

แนวคิด   กิจกรรมการต่อยอดขยายผล 
กลไก กทม. ระดับเขต ลดอุบัติเหตุเชิงรุก

แนวคิด  “แลกเปลี่ยน-เรียนรู้-เสริมประสบการณ์
งานด้านความปลอดภัยทางถนน
จากการท�างานจริงในพื้นที่”

กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของ ศปถ.กทม. ศปถ.เขต และภาคีเครือข่าย 

(จ�านวน 2 รุ่น / รุ่นละ 80 คน รวม 160 คน) ลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการอ�านวย 

ความปลอดภยัทางถนนในพืน้ทีน่�าร่อง พร้อมแลกเปลีย่นประสบการณ์ เสรมิสร้างความรูเ้กีย่วกบั 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านความปลอดภัยทางถนน ถอดบทเรียน เพ่ือน�าไปประยุกต์ใช้  

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
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ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
ของหน่วยงานทีด่�าเนนิการประสบความส�าเร็จ เพ่ือถอดบทเรียน

เป็นแนวทาง สู่การปฏิบัติ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ท�างานจริง 
   รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่

Workshop ถอดบทเรียน ติดอาวุธเตรียมความพร้อม
ให้เจ้าหน้าท่ี กทม. พร้อมเรียนรู้และน�าไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่

ของตนเอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

       

 

➢ ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  
ของหน่วยงานที่ดำเนินการประสบความสำเรจ็ เพื่อถอดบทเรียนเป็นแนวทาง 
สู่การปฏิบัต ิ

➢ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ทำงานจริง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรมในพ้ืนที ่

➢ Workshop ถอดบทเรยีน ติดอาวุธเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ กทม.    
     พร้อมเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

       

 

➢ ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  
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➢ ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  
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➢ ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  
ของหน่วยงานที่ดำเนินการประสบความสำเรจ็ เพื่อถอดบทเรียนเป็นแนวทาง 
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กองร้อยอาสาจราจร กองร้อยแรก ถือก�าเนิดขึ้น

มาจากการด�าเนินงานด่านชุมชน ในจังหวัดร้อยเอ็ดที่พบว่า

บคุลากรทีป่ฏบิตังิานในด่านชมุชน ไม่สามารถรัง้ผูท้ีด่ืม่แล้วขบั 

ให้พักอยู่ที่ด่านได้ทุกราย เนื่องจากไม่มีอ�านาจ ตามกฎหมาย 

หรอืขาดเครือข่ายทีเ่ข้มแขง็ ท�าให้ผู้ทีด่ื่มสุรา ขบัขีย่านพาหนะ

ออกจากด่านแล้วประสบอุบัติเหตุ บ่อยครั้ง

กองพันอาสาจราจร 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
(กองพันน�้าหวาน)

ผลการด�าเนินงานของศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน

การด�าเนินงานของหน่วยงานภาคีเครือข่าย/ศปถ.อ�าเภอ/ศปถ.อปท.

สิ่งที่มีอยู่/ทุนเดิม

“จังหวัด/อ�าเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

1

ผู้รับผิดชอบงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดร้อยเอ็ด จึงร่วมกับ พ.ต.อ.อานนท์ 

นามประเสริฐ (ยศในขณะนั้น) จัดอบรมหลักสูตรอาสาจราจร เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการ

ประจ�าด่าน โดยอาศัยอ�านาจตาม พ.ร.บ.ต�ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ให้ ส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการต�ารวจ และมีระเบียบว่าด้วยการส่งเสริม

ให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการต�ารวจ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 10 มกราคม  

2551 โดยก�าหนดการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้หลายรูปแบบ และอาสาจราจร ก็เป็นรูปแบบ 

ที่ถูกก�าหนดไว้ในระเบียบฉบับนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1 เกณฑ์การคัดเลือกใช้เกณฑ์เดียวกับอาสาสมัครต�ารวจบ้าน

2 ผ่านการอบรมจากกองบังคับการต�ารวจภูธรจังหวัด/สถานีต�ารวจภูธร ระยะเวลา 3 วัน 

(หลักสูตร การอบรมก�าหนดไว้ในระเบียบฉบับดังกล่าวข้างต้น)
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การดำเนินงานของหน่วยงานภาคีเครือข่าย/ศปถ.อำเภอ/ศปถ.อปท. 

1. กองพันอาสาจราจร จงัหวัดร้อยเอ็ด (กองพันน้ำหวาน) 

สิ่งท่ีมีอยู่/ทุนเดิม 

 กองร้อยอาสาจราจร กองร้อยแรก ถือกำเนิดขึ้นมาจากการดำเนินงานด่านชุมชน ในจังหวัดร้อยเอ็ด 

ที่พบว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานในด่านชุมชน ไม่สามารถรั้งผู้ที่ดื่มแล้วขับ ให้พักอยู่ที่ด่านได้ทุกราย  เนื่องจากไม่มี

อำนาจ ตามกฎหมาย หรือขาดเครือข่ายที่เข้มแข็ง ทำให้ผู้ที่ดื่มสุรา ขับขี่ยานพาหนะออกจากด่านแล้วประสบ

อุบัติเหตุ บ่อยครั้ง 
 ผู้รับผิดชอบงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดร้อยเอ็ด จึงร่วมกับ พ.ต.อ.อานนท์ นามประเสริฐ 

(ยศในขณะนั้น) จัดอบรมหลักสูตรอาสาจราจร เพ่ือเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการประจำด่าน โดยอาศัยอำนาจตาม 

พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วม

ในกิจการตำรวจ และมีระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการ

ตำรวจ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 10 มกราคม 2551 โดยกำหนดการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้หลายรูปแบบ และอาสาจราจร 

ก็เป็นรูปแบบที่ถูกกำหนดไว้ในระเบียบฉบับนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1) เกณฑ์การคัดเลือกใช้เกณฑ์เดียวกับอาสาสมัครตำรวจบ้าน 

 2) ผ่านการอบรมจากกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด/สถานีตำรวจภูธร ระยะเวลา 3 วัน  (หลักสูตร 

การอบรมกำหนดไว้ในระเบียบฉบับดังกล่าวข้างต้น) 

 3) ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตำรวจ 

 4) กำหนดการแต่งกายตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

 5) มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ และสวัสดิการช่วยเหลือเมื่อได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ตามระเบียบ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
         

 
 
 

การอบรมอาสาจราจรกองร้อยที่ 1  
ได ้ รับงบประมาณสนับสนุนจากแผนงาน 

สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับ 

จังหวดั (สอจร.) โดยเลอืกอ�าเภอในการด�าเนนิงาน  

2 อ�าเภอ คือ อ�าเภอสุวรรณภูมิ และอ�าเภอ

อาจสามารถ มีก�าลังพล 4 หมวด ๆ ละ 25 นาย 

รวม 100 นาย รายละเอียด ดังนี้

 การอบรมอาสาจราจรกองร้อยที่ 1 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุ
จราจรระดับจังหวัด (สอจร.) โดยเลือกอำเภอในการดำเนินงาน 2 อำเภอ คือ อำเภอสุวรรณภูมิ และอำเภอ  
อาจสามารถ มีกำลังพล 4 หมวด ๆ ละ 25 นาย รวม 100 นาย รายละเอียด ดังนี้  1) เน้นจิตอาสา เป็นผู้หญิง อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป  2) คัดเลือกโดยตำรวจมวลชนสัมพันธ์ เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับชุมชน ต้องเป็นครูฝึก และครูพี่เลี้ยงให้กับ

อาสาจราจรเหล่านี้ เมื่อจบการฝึกอบรมและกลับมาปฏิบัติงานในชุมชน (การใช้ตำรวจมวลชนสัมพันธ์เป็นจุดแข็งของ
โครงการนี้) 
 3) ควรมีตัวแทนหมู่บ้าน ๆ ละอย่างน้อย 2 คน เพ่ือเป็นเพื่อนในการปฏิบัติงาน หรือเมื่อมีธุระที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได ้
 4) หลังการฝึกอบรม ตำรวจพี่เลี้ยงนำอาสาจราจรรายงานตัวต่อผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรต้นสังกัด และ
นายอำเภอ การเรียกใช้จะต้องมีการออกคำสั่งในการเรียกใช้ทุกครั้ง   
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรอาสาจราจร จะฝึกทางยุทธวิธี เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน 

หลักสูตรอาสาจราจร จะฝึกทางยุทธวิธี เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

ฝึกการอ�านวยการจราจร การให้สัญญาณมือ ฝึกระเบียบแถว โดยต�ารวจครพูี่เลี้ยง ฝึกวินัย และความพร้อมเพรียง สง่างาม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

ฝึกการอำนวยการจราจร การให้สัญญาณมือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝึกระเบียบแถว โดยตำรวจครูพี่เลี้ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

ฝึกการอำนวยการจราจร การให้สัญญาณมือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝึกระเบียบแถว โดยตำรวจครูพี่เลี้ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 

            
 

ฝึกวินัย และความพร้อมเพรียง สง่างาม 
 
 หลังจากทั้ง 2 อำเภอ มีกองร้อยอาสาจราจร หรือชื่อเรียกทั่วไป “กองร้อยน้ำหวาน” เนื่องจากทำหน้าท่ี
เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานตำรวจ ไม่เน้นการจับกุม รวมทั้งเป็นผู้หญิงจึงมีความอ่อนหวาน ขณะปฏิบัติหน้าที่จะลด  
แรงต้าน การปะทะ ระหว่างผู้ใช้รถ ใช้ถนนทั่วไปได้ดี และเป็นกำลังสำคัญในการตั้งด่าน ลดการใช้กำลังตำรวจ   
ได้มาก การปฏิบัติงานได้ผลดี ทำให้สถานีตำรวจต่าง ๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ด เรียกร้องให้อบรมเพิ่มเติมให้ครบ      
ทุกสถานีตำรวจ แต่เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด จึงไม่สามารถจัดอบรมได้ทั้งหมด ขยายได้เพียง 15 อำเภอ    
9 กองร้อย จำนวนกำลังพล 956 นาย  
 
 

1 เน้นจิตอาสา เป็นผู้หญิง อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

2 คัดเลือกโดยต�ารวจมวลชนสัมพันธ์ เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับชุมชน ต้องเป็นครูฝึก และ

ครพ่ีูเลีย้งให้กบัอาสาจราจรเหล่าน้ี เมือ่จบการฝึกอบรมและกลบัมาปฏบิตังิานในชุมชน (การใช้ต�ารวจ

มวลชนสัมพันธ์เป็นจุดแข็งของโครงการนี้)

3 ควรมตีวัแทนหมูบ้่าน ๆ  ละอย่างน้อย 2 คน เพือ่เป็นเพือ่นในการปฏบิตังิาน หรอืเม่ือมธีรุะ 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

4 หลังการฝึกอบรม ต�ารวจพี่เลี้ยงน�าอาสาจราจรรายงานตัวต่อผู้ก�ากับสถานีต�ารวจภูธร 

ต้นสังกัด และนายอ�าเภอ การเรียกใช้จะต้องมีการออกค�าสั่งในการเรียกใช้ทุกครั้ง 

3 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหลือ

เจ้าพนักงานต�ารวจ

4 ก�าหนดการแต่งกายตามระเบียบ

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

5 มี สิทธิ์ ได ้ รับสวัสดิการต่าง ๆ  

และสวสัดกิารช่วยเหลอืเมือ่ได้รบับาดเจบ็  

หรือเสียชีวิต ตามระเบียบส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติ
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หลงัจากทัง้ 2 อ�าเภอ มกีองร้อยอาสาจราจร หรอืช่ือเรยีกทัว่ไป “กองร้อยน�า้หวาน” เนือ่งจาก

ท�าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานต�ารวจ ไม่เน้นการจับกุม รวมทั้งเป็นผู้หญิงจึงมีความอ่อนหวาน 

ขณะปฏิบัติหน้าที่จะลด แรงต้าน การปะทะ ระหว่างผู้ใช้รถ ใช้ถนนทั่วไปได้ดี และเป็นก�าลังส�าคัญ 

ในการตัง้ด่าน ลดการใช้ก�าลงัต�ารวจได้มาก การปฏบิติังานได้ผลดี ท�าให้สถานตี�ารวจต่าง ๆ  ในจงัหวดั

ร้อยเอ็ด เรียกร้องให้อบรมเพิ่มเติมให้ครบทุกสถานีต�ารวจ แต่เนื่องจากงบประมาณมีจ�านวนจ�ากัด 

จึงไม่สามารถจัดอบรมได้ทั้งหมด ขยายได้เพียง 15 อ�าเภอ 9 กองร้อย จ�านวนก�าลังพล 956 นาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกปฏิบัติงานร่วมกับภาคีเครือข่าย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

 
ชะลอ และขออนุญาตตรวจสอบใบขับขี่ ด้วยท่าทีสุภาพ ได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้รถ ใช้ถนนด้วยดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกปฏิบัติงานร่วมกับภาคีเครือข่าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 

ชะลอ และขออนุญาตตรวจสอบใบขับขี่ ด้วยท่าทีสุภาพ ได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้รถ ใช้ถนนด้วยดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรณีพบผู้กระทำผิด สามารถร้องขอให้เจ้าพนักงานตำรวจมาดำเนินการได้ 
 

 หลังการอบรมอาสาจราจร ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถบอกเล่า สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยยกตัวอย่างเหตุที่เกิดในชุมชนของตนเอง หรือใช้ภาพที่เป็นแนวทางในชุดความรู้ที่ได้รับ

จากการเข้ารับการฝึกอบรม (กระเป๋าแดง) ทำให้บทบาทของอาสาจราจรเป็นที่ประจักษ์ และยอมรับของชุมชน 

เนื่องจากมีการดำเนินการบ่อยครั้ง มากกว่าการปฏิบัติงานในการตั้งด่าน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สะพายกระเป๋าแดง ออกให้ความรู้ร่วมกับการตักเตือนผู้กระทำผิดกฎจราจร 

ออกปฏิบัติงานร่วมกับภาคีเครือข่าย

สะพายกระเป๋าแดง ออกให้ความรู้ร่วมกับ
การตักเตือนผู้กระท�าผิดกฎจราจร

ชะลอ และขออนญุาตตรวจสอบใบขับขี่ 
ด้วยท่าทีสุภาพ ได้รับความร่วมมือ

จากผู้ ใช้รถ ใช้ถนนด้วยดี

อ�านวยการจราจร และให้ความรู้บริเวณ
หน้าโรงเรียนร่วมกับสถานศึกษา

กรณีพบผู้กระท�าผิด สามารถร้องขอ
ให้เจ้าพนักงานต�ารวจมาด�าเนนิการได้

พบผู้ขับขี่ ซ้อนท้าย ไม่สวมหมวกนริภัย 
ตักเตือน และอธิบายพร้อมภาพประกอบ

หลังการอบรมอาสาจราจร ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถบอกเล่า สาเหตุการเกิด

อุบัติเหตุ และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น โดยยกตัวอย่างเหตุที่เกิดในชุมชนของตนเอง หรือใช้ภาพที่เป็น

แนวทางในชดุความรูท้ีไ่ด้รบัจากการเข้ารบัการฝึกอบรม (กระเป๋าแดง) ท�าให้บทบาทของอาสาจราจร

เป็นที่ประจักษ์ และยอมรับของชุมชน เนื่องจากมีการด�าเนินการบ่อยคร้ัง มากกว่าการปฏิบัติงาน 

ในการตั้งด่าน 

นอกจากนั้นแล้ว ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  

ระลอกแรก ที่ ศบค. มีค�าสั่งให้ทุกจังหวัดตั้งด่านตรวจคัดกรองเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ 

โรคโควิด 19 อาสาจราจรได้รับค�าสั่งให้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในด่านทุกนาย จึงเป็นโอกาสอันดี 

ในการบรูณาการระหว่างการให้ค�าแนะน�าในการป้องกนัโรคโควดิ 19 และการป้องกนัอบุติัเหตุจราจร  

ในคราวเดียวกัน 
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จังหวัดร้อยเอ็ด มีแผนในการขอรับการสนับสนุนการจัดอบรมอาสาจราจรให้ครบทุกสถานี

ต�ารวจ เน่ืองจากมีความต้องการอาสาจราจรจากทุกสถานีต�ารวจ โดยจะขอรับการสนับสนุน 

จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งขาดอีกประมาณ 5 อ�าเภอ 

ก่อนการระบาด ระลอก 2 (เดือนเมษายน) ต�ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดอบรม  

“ครูกระเป๋าแดง” โดยคัดเลือกจิตอาสาจากทั้ง 5 อ�าเภอ (ที่ยังไม่มีอาสาจราจร) ให้มีความรู้ 

ในการสื่อสาร สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุ โดยใช้สื่อที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน 

จากแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) เช่นกัน เพื่อลดการบาดเจ็บ 

และเสียชีวิตบนถนนสายรอง โดยการให้ความรู้แบบเคาะประตูบ้าน โดยจิตอาสาดังกล่าว ไม่จ�ากัด

เฉพาะเพศหญิง แต่ได้เลือกจิตอาสาที่เป็นเพศชายร่วมด้วย จ�านวนผู้เข้ารับการอบรม เป็นเพศชาย 

21 คน เพศหญิง 147 คน ต�ารวจพี่เลี้ยง 12 คน รวมทั้งสิ้น 180 คน ในการอบรมดังกล่าวผู้เข้ารับ 

การอบรมได้รับเสื้อกั๊ก หมวกแก๊ป และกระเป๋าแดง (ชุดความรู้) แต่ยังไม่ใช่อาสาจราจร เป็นเพียง 

จิตอาสาที่จะเคาะประตูบ้านกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย ลดการบาดเจ็บ 

และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนบนถนนสายรอง แต่เนื่องจากหลังการอบรม เกิดการระบาด 

ของโรคโควิด 19 ระลอก 2 ท�าให้จิตอาสาดังกล่าวยังไม่ได้ออกรณรงค์ให้ความรู้

บูรณาการการคัดกรองให้ความรู้โรคโควิด 19 
ร่วมกับชดุความรู้อุบัติเหตุทางถนน

เคาะประตูเป้าหมาย แนะน�า โดยให้ผู้ปกครองร่วมรับฟัง 
พร้อมแจกหน้ากากอนามัย

ล�าดับ สภ. อาสา (ชาย) อาสา (หญิง) ตร.พี่เลี้ยง รวม
1 จังหาร 0 28 2 30
2 ศรีสมเด็จ 18 10 2 30
3 โพนทราย 0 28 2 30
4 เมืองสรวง 0 28 2 30
5 ธวัชบุรี 2 26 2 30
6 พนมไพร 1 27 2 30

รวม 21 147 12 180

จ�านวนจิตอาสาที่ ได้รับการอบรม “ครกูระเป๋าแดง”
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1 สัมพันธภาพระหว่างต�ารวจพี่เล้ียง และสมาชิกแต่ละกองร้อยมีความเป็น “ครู” กับ  

“ลูกศิษย์” ท�าให้การปกครอง หรือการสื่อสาร ราบรื่น เอื้ออารี และเชื่อฟัง ทุกครั้งที่มีการเรียกใช้

จะได้รับความร่วมมือด้วยดี ไม่เคยเกี่ยงงอน และไม่สอบถามถึงเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน

2 อาสาจราจรมีความภาคภูมิใจ ในการเป็นจิตอาสาจราจรอย่างมาก จึงมีความตั้งใจใน

การปฏิบัติงาน มีความพร้อม อยู่ในระเบียบวินัย แต่งกายเรียบร้อย ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ

ทุกครั้ง และมีค�าขวัญประจ�าตัวว่า “กองร้อยน�้าหวานร้อยเอ็ด ท�างานเข้มแข็ง แต่งกายสง่า วาจา

ไพเราะ เพราะมีจิตอาสา”

3 มีกลุ่มไลน์ของกองร้อยและกองพัน อาสาจราจร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเครื่องมือในการ

ติดต่อ และประชาสัมพันธ์ การท�างานของแต่ละหมวด การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ หรือรายงานการ

ปฏิบัติงาน มีผลต่อสถานะ การคงอยู่ และความต่อเนื่องของอาสาจราจร กล่าวคือ มีการแข่งขันกัน 

ส่งผลการปฏิบัติงานลงในกลุ่มไลน์ ท�าให้หมวดที่มีผลงานน้อย จะกระตุ้น ครูพี่เลี้ยงให้รวมกลุ่ม  

ตั้งด่าน หรืออ�านวยการจราจร บริเวณตลาด หรือย่านชุมชน ท�าให้ประชาชนได้รับความสะดวก  

ในการสัญจร เป็นก�าลังพลจิตอาสาที่มีความเข้มแข็ง เป็นจิตอาสากลุ่มแรก ๆ   ที่เมื่อมีกิจกรรมมักจะ

ถูกร้องขอ ทั้งระดับจังหวัด อ�าเภอ ต�าบล หรือแม้แต่ในระดับหมู่บ้าน นับเป็นประชาชนที่มีส่วนร่วม

ในกจิการของทางราชการ และช่วยเสรมิสร้างความรกั ความสามัคครีะหว่างประชาชน และส�านกังาน

ต�ารวจแห่งชาติได้เป็นอย่างดี     

กลุ่มไลน์กองร้อยที่ 1

กลุ่มไลน์กองร้อยที่ 2

กลุ่มไลน์ กองพัน อาสาจราจรร้อยเอ็ด ใช้ชื่อว่า 
กองพันอาสาต�ารวจ

จุดเด่น (ข้อค้นพบ) กองพันอาสาจราจร 
         “กองพันน�้าหวาน” จังหวัดร้อยเอ็ด
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การจัดสถานที่แหล่งเรียนรู้
มกีารจดัห้องแหล่งเรยีนรูด้้านการใช้รถใช้ถนน

อย่างปลอดภยัทางถนน ขององค์การบรหิารส่วนต�าบล 

มาบปลาเค้า ตั้งอยู่ที่ห้องกระจกชั้นล่าง หน้าอาคาร

ที่ท�าการองค์การบริหารส่วนต�าบลมาบปลาเค้า  

อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สะดวกกับประชาชน 

ในการเข้าใช้บริการ เป็นสัดส่วนมีป้ายชัดเจน

การมีส่วนร่วมกับชมุชน
ช้ีให้เห็นคุณค่าของการณรงค์ ส่งเสริมสร้างความตระหนักด้านการใช้รถใช้ถนน 

อย่างมวีนิยั เพือ่ความปลอดภัยของชมุชน ให้ชมุชนมส่ีวนร่วมในการป้องกนัและลดอบุติัเหตุ

ทางถนนของชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัย

ในการใช้รถใช้ถนน ด�าเนินการโดยร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม

ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วย

1 การส่งเสริมให้ อปพร. มีความรู้

ในเรื่องของการจราจร และการอ�านวยความ

สะดวกด้านการจราจรเพ่ือให้ตระหนักถึง

ความปลอดภัยในการลดอุบัติเหตุ

การด�าเนินการในการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล
   มาบปลาเค้า

2
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2 ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเส้นทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย 

ทางถนนโดยร่วมกับจิตอาสาและคนในชุมชน

3 มีกิจกรรมรณรงค์ให้มีการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่

4 สนบัสนนุรถยนต์กูช้พีและกูภ้ยัให้แก่ประชาชน ในกรณทีีม่อีบุตัเิหตสุามารถรับส่งผู้ประสบภยั

ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีทีมอาสาในต�าบล และทีม อปพร.
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5 การร่วมกบัผูน้�าชมุชนในการดแูลถนนทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ ในกรณต้ีนไม้โค่นล้มขวาง

ทางจราจร เราก็ต้องช่วยกันด�าเนินการ เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจร

การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง
    กับการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน

1 วัสดุอุปกรณ์ที่สื่อการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
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2 เอกสารประกอบหรืออุปกรณ์ใด ๆ ของหน่วยงานต่าง ๆ

3 มีคอมพิวเตอร์ส�าหรับประชาชนค้นหาข้อมูล

4 มีแบบฟอร์มให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นหรือแบบฟอร์มอื่น ๆ ที่จ�าเป็นในการจัด

กิจกรรม

5 ตู้/ชั้น เก้าอี้

6 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ แผนผังโดยรวมของแหล่งเรียนรู้ฯ เบอร์โทรหน่วยงานส�าคัญ 

ที่เกี่ยวกับการประสานงานด้านความปลอดภัย

จัดท�าสื่อรปูแบบต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบในการประชาสัมพันธ์
1 การประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้

จัดแสดง ณ แหล่งเรียนรู้

โทรศัพท์/โทรสาร/ตู้แสดงความคิดเห็น

เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ โดยมีการน�าข้อมูลเผยแพร่

   ผ่านสื่อแต่ละด้าน

93ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 2564



มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ
1 มีคณะท�างานแหล่งเรียนรู้

2 มคี�าส่ังมอบหมายคณะท�างานและค�าสัง่มอบหมายเจ้าหน้าทีป่ฏบัิติงานประจ�าแหล่งเรียนรู้

3 มีเจ้าหน้าที่ประจ�าแหล่งเรียนรู้ พร้อมแผนผังโครงสร้าง ชื่อ-สกุล และเบอร์โทรศัพท์

มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่
มีการเก็บข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เพื่อน�าข้อมูลไปประกอบการจัดท�า

แผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

มีแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้
1 มีแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และน�าเสนอแผนให้คณะท�างานแหล่งเรียนรู้เห็นชอบ

2 มีการปฏิบัติตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม

3 มีการเสนอผลการด�าเนินงานตามแผนให้คณะท�างานฯ พิจารณา

มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
1 มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ

2 มีการน�าข้อมูลช่องทางต่างมาสรุปและน�าผลการสรุปเสนอผู้บริหารทราบ

มีการส�ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการเข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้ฯ
1 มีการส�ารวจ  2 สรุปผลการส�ารวจ  3 เสนอผู้บริหารทราบ

มีการบันทึกสถิติผู้มาใช้บริการ
1 มีการจัดเก็บสถิติ 2 สรุปผล   3 เสนอผู้บริหารทราบ

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
    โดยการน�านวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้

คณะกรรมการจดัตัง้แหล่งเรยีนรูด้้านความปลอดภยัทางถนน ร่วมกับเจ้าหน้าที ่อบต.มาบปลาเค้า  

ได้คิดนวัตกรรมมาใช้ในกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ด้านจราจร ได้แก่ สัญญาณไฟจราจรจ�าลอง  

และสนามจ�าลอง
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1 สัญญำณไฟจรำจรจ�ำลอง

เป็นที่ทราบกันดีว่าสัญญาณไฟจราจร

นั้นมีความส�าคัญเป็นอย่างมากในการใช้รถใช้

ถนน ตัง้แต่ เดนิ วิง่ ขับข่ีรถจกัรยาน จักรยานยนต์ 

รถยนต์ ตลอดจนรถ 10 ล้อ ก็ต้องมีความรู้ใน

เรื่องของสัญญาจราจร ยกตัวอย่างง่าย ๆ คนที่

เห็นไฟเหลืองหรือไฟแดงกระพริบจะเร่งเครื่อง

ให้ทันสัญญาณไฟ แต่ความเป็นจริงผู้ขับขี่จะต้องเตรียมหยุดรถ  ซึ่งนวัตกรรม

สัญญาณไฟจราจรจ�าลองนี้ สามารถลดอุบัติเหตุบนท้องถนนลงได้หากคน

เข้าใจสัญญาณไฟเป็นอย่างดี โดยสัญญาณไฟจราจรที่เสมือนจริงนี้สามารถน�าไปสาธิตได้ทุกแห่ง

เนื่องจากเคลื่อนย้ายได้ง่าย ใช้ได้ทั้งไฟบ้านและแบตเตอรี่ ซึ่งได้มีการน�ามาให้เด็กได้เรียนรู้ก่อนที่จะ

ทดสอบสนามที่จ�าลองที่เราจัดเตรียมไว้ 

2 สนำมจ�ำลอง

สนำมที่ 1 : สนามจ�าลองการหยุดรถ โดยใช้

รถบงัคับวิทยใุนการทดสอบ ช่วยให้ผูท้ดสอบได้เรยีนรู้ 

และมีการเรียนรู้เสมือนจริง เป็นที่สนใจของเด็ก ๆ

สนำมที ่2 : สนามจ�าลองทีส่ามารถ

เข้าไปขับรถทดสอบได้จริง โดยให้เด็ก

ได้เรียนรู้การขับขี่จริง เครื่องหมายและ

สัญญาณจราจร สนามจราจร ที่เสมือนจริง
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การด�าเนนิการในการรณรงค์สร้างความรู้จิตส�านึกในความปลอดภัย
    ในการใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่อง

การให้ความรู้แก่เยาวชนในการขับขี่อย่างปลอดภัย และการรักษาวินัยจราจร

การรณรงค์ในการสวมหมวกนิรภัย โดยด�าเนินการกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

องค์การบริหารส่วนต�าบลมาบปลาเค้าอย่างต่อเนื่อง

 “แหล่งเรียนรู้ด้านการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยทางถนน”
ขององค์การบริหารส่วนต�าบลมาบปลาเค้า

จัดท�าโดย
องค์การบริหารส่วนต�าบลมาบปลาเค้า 

อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

032 – 506200

96 ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 2564



  แผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้
“แหล่งเรียนรู้ด้านการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยทางถนน”

ของ องค์การบริหารส่วนต�าบลมาบปลาเค้า

ผังการให้บริการแหล่งเรียนรู้ด้านการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยทางถนน
องค์การบริหารส่วนต�าบลมาบปลาเค้า

จัดท�าโดย
คณะท�างานแหล่งเรียนรู้

“แหล่งเรียนรู้ด้านการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยทางถนน”

         ขององค์การบริหารส่วนต�าบลมาบปลาเค้า

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TV 
คอมพิวเตอร ์เอกสารแจกฟรี 

ทางเข้า/ออก 

โต๊ะอเนกประสงค ์
เกา้อี ้

อปุกรณค์วาม
ปลอดภยั
เบือ้งตน้ 

แบบจ าลองถนนเพือ่การเรียนรู้ 

สัญญาจราจรควรรู้ 

สนามจราจรจ าลองเล็ก 
ผังการให้บริการแหล่งเรียนรู้ด้านการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยทางถนน 

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า 
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โครงการนวัตกรรม 
KRC SAFETY ROAD 

เขารูปช้างร่วมใจ
สร้างความปลอดภัยทางถนน

3

โดย เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ�าเภอเมืองสงขลา 

จังหวัดสงขลา

หลักการเหตุผลโครงการ
เนื่องจากเทศบาลเมืองเขารูปช้างต้ังอยู่ในเขต

อ�าเภอเมืองสงขลา อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัด

สงขลา ประมาณ 5 กิโลเมตร มีพื้นที่ 27.49 ตาราง

กิโลเมตร มีประชากรทั้งสิ้น 42,299 คน พื้นที่เป็น

เมอืงหน้าด่าน ก่อนเข้าสู่เมอืงสงขลาและเป็นศนูย์รวม 

ของสถานที่ราชการ สถานศึกษา และโรงงาน

อุตสาหกรรมต่าง ๆ หลายแห่ง ตลอดจนมีสถานท่ี 

ท่องเที่ยวที่ส�าคัญมากมาย ท�าให ้การขยายตัว 

ของเมอืงเจรญิเตบิโตขึน้อย่างรวดเรว็ ซึง่การขยายตวันีเ้อง น�ามาซึง่ปัญหาต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

ปัญหาด้านการจราจรและการเกดิอบุตัเิหตทุางถนน ด้วยในพ้ืนทีเ่ทศบาลเมอืงเขารปูช้างมถีนนสายหลกั

ตัดผ่านเพื่อเข้าสู่ตัวเมืองสงขลา จ�านวน 5 สาย และมีถนนภายในเทศบาลอีก 475 สาย โดยเฉพาะ

ถนนทางหลวงแผ่นดินสายหลกั คอื ถนนกาญจนวนิช และถนนสายสงขลา – นาทว ีท�าหน้าทีเ่ชือ่มต่อ

ระหว่างเมอืงต่าง ๆ  รวมถงึสามจงัหวดัชายแดนใต้ โดยถนนทัง้สองสายได้มาบรรจบเป็นสายเดียวกนั

ท่ีแยกส�าโรง ในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้างก่อนมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองสงขลา ประกอบกับปริมาณ 

รถจดทะเบยีนสะสมของจงัหวดัสงขลา จ�านวน 1,121,252 คนั จงึเป็นสาเหตุประการหน่ึงทีท่�าให้เกดิ

ปัญหาการจราจรติดขัดประกอบกับผู้ขับขี่ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนน 

ด้วยความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ก�าหนดนโยบายเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ 

ทางถนนตามแนวคดิความปลอดภยัต้องมาก่อน โดยน�าเอาหลกัการป้องกนัและลดอบุตัเิหตุทางถนน

ตามยุทธศาสตร์ 5E มาประยุกต์ใช้ ดังนั้น เทศบาลเมืองเขารูปช้างจึงจัดท�าโครงการนวัตกรรม KRC 

SAFETY ROAD เขารูปช้างร่วมใจสร้างความปลอดภยัทางถนนขึน้เพ่ือให้ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ในการใช้รถใช้ถนน ลดการสูญเสียในชีวิตและร่างกายและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนน โดยการ

ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน

วัตถุประสงค์

1 เพื่อการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

      ทุกภาคส่วน

2 เพื่ออ�านวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

3 เพื่ออ�านวยความสะดวกในการช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉินแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุ
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เป้าหมายโครงการ

1 ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในชั่วโมงที่เร่งด่วน

2 ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จ�านวน 4,229 คน

วิธีด�าเนนิการ

1 จัดประชุมคณะท�างานตามค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย

ทางถนนเทศบาลเมืองเขารูปช้างเพื่อมอบหมายหน้าที่และแนวทางการท�างานในการป้องกันและ 

ลดอุบัติเหตุทางถนนภายในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้างร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยแจ้งสถานการณ์

การจราจร สถิติและข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ 

2 ก�าหนดแผนงานและกจิกรรม เพือ่ป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนให้สอดคล้องกบัสภาพ

ปัญหา ความต้องการ และมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1) การจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน

2) การอ�านวยความสะดวกด้านการจราจร

3) การช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

4) การเสริมสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยแก่ประชาชน 

3 การปฏิบัติงานตามแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

4 ประเมนิผลตามตวัช้ีวดั และน�าข้อมลูมาวเิคราะห์ผลลัพธ์เพือ่พัฒนาปรับปรุงการป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนแก่ประชาชนต่อไป 

5 รายงานผลการด�าเนินงานตามโครงการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเพือ่ด�าเนนิการ 

ในปีถัดไป 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

1 นวัตกรรม KRC SAFETY ROAD เขารูปช้างร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน 

มีจุดเร่ิมต้นจาก “การเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน” เป็นการถอดแบบการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุ

ทางถนนจากการท�า Collision Diagram หรือแผนผังการชนสามารถก�าหนดรายละเอียดของข้อมูล 

ที่ต้องการทราบ เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งใน “เชิงปริมาณ” และ “เชิงคุณภาพ”สามารถปรับปรุง

พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลได้ตลอดเวลา

2 การขับเคลื่อนข้อมูลในเชิงคุณภาพ 

การส่งต่อข้อมูล
- ค้นหาเจ้าภาพ
- ค้นหาเจ้าภาพร่วม

การปฏิบัติการ
การติดตามผล
- การท�างาน
- ผลลัพธ์

กิจกรรม
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3 การส่งต่อข้อมูล การด�าเนินงานการประสานงานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ขอความร่วมมอื

กับภาคีเครือข่ายและ เพื่อค้นหาเจ้าภาพร่วม

4 การจัดการด้านคนการสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยในเด็กและชุมชน  

โดยมีการด�าเนินการกิจกรรมดังนี้

1) โรงละครเทศกิจพิทักษ์ธรรม

2) สวนจราจร (น้องรับรู้ หนูเข้าใจ เด็กใช้ถนนเป็น) 

3) ครู ช.ช้าง การอบรมครู ช.ช้าง 50 คน ทั้ง 10 หมู่บ้าน สร้างเครือข่าย 500 คน  

ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน เยาวชน และประชาชน เป็นผู้แจ้งเหตุ อุบัติเหตุ ปัญหาในชุมชน  

สู่การแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อความปลอดภัยในชุมชน

5 การอ�านวยความสะดวกด้านการจราจร โดยการจดัชดุ “อาสาจราจร” เพือ่ปฏบิตังิาน

ในชั่วโมงเร่งด่วน เช้า-เย็น หรือตามภารกิจ

6 ด้านวิศวกรรมจราจร มีการด�าเนินการดังนี้ 

1) แก้ไขจุดเสี่ยง 

2) การทาสีตีเส้นการปรับปรุงเครื่องหมายจราจร

3) การดัดแปลงวัสดุอุปกรณ์เพื่อสร้างเป็นผลงานนวัตกรรมโดยน�าเทคโนโลยีต้นทุนต�่า 

มาดัดแปลง

เซ็นเซอร์ไฟเตือนเมื่อเข้าเขต ไฟเตือนเมื่อมีรถรอการกลับรถ

ไฟและป้ายเตือนทางม้าลาย สัญญาณน้องช้างขอทาง

กล้องวงจรปิดไร้สาย

"การมี ส่วนร่วมของประชาชน และความร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายในการด�าเนนินวัตกรรม"

เครือข่ายในการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภยทางถนน

เครือข่ายภาครัฐ 
เพื่อการประสานงาน
ในระดับนโยบาย

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อการปฏิบัติและ
การจัดการด้านคน

สถานศึกษา 
เพื่อส่งเสริมการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ภาคเอกชน 
เพื่อส่งเสริม สนับสนนุ

วัสดุอุปกรณ์และเผยแพร่
ผลการด�าเนนิงาน

ภาคประชาสังคม 
เพื่อเป็นแกนน�าในการ
ขับเคลื่อนองค์ความรู้

ภาค
ประชา
สังคม 

ภาค
เอกชน

สถาน
ศึกษาอปท.ภาครัฐ
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7 การติดตามประเมินผล คือ การติดตามผลที่ได้จากการด�าเนินงานตามวัตถุประสงค ์

ไปสูก่ลุม่เป้าหมาย ระดบัความกว้างขวาง ครอบคลุมของโครงการนวตักรรมท้องถิน่ต่อจ�านวนประชากร  

ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ

ประชาชนในเขตเทศบาลและผูใ้ช้รถใช้ถนนได้รบัการอ�านวยความสะดวกในด้าน

การจราจรและลดความเสี่ยงภัย โดยจัดบริการ  

จัดชุดอาสาจราจรบริเวณจุดตัดทางร่วมทางแยกหรือจุดกลับรถในชั่วโมง 

เร่งด่วน ทุกวันหรือตามภารกิจ เช้า 07.00 - 09.00 น. เย็น 16.00 -18.00 น.

จัดชุดสายตรวจออกตรวจพื้นที่ทั้งภาคกลางวันและกลางคืน

หน่วยกู้ชีพเตรียมความพร้อมให้บริการตลอด 24 ชม.

ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่ัวโมงเร่งด่วนในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง  

9,300 คัน/ชม. แบ่งเป็น 1) รถหมุนเวียนภายในเขต เฉลี่ย 5,500 คัน/ชม. และ 

2) รถที่มาจากต่างพื้นที่ เฉลี่ย 3,800 คัน/ชม.

ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง สามารถเข้าถึงบริการได้  

ทั้ง 10 หมู่บ้าน จ�านวน 42,299 คน มีรถที่มาใช้บริการกลับรถในชั่วโมงเร่งด่วน 

เฉลี่ย 1,200 คัน/ชม. (จุดกลับรถดวงธิดาและวอมพ์อัพ)

8 ประโยชน์ท่ีกลุ่มเป้าหมายได้รับจากโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น
1) ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัย โดยมีการจัดการเพื่อป้องกันและแก้ไข 

จุดเสี่ยง โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ส�าหรับการแจ้งเตือนภัย ซึ่งประชาชนและเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม  

ถนนกาญจนวนิชได้รับการแก้ไขจ�านวน 4 จุด ท�าให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ และถนนสายสงขลา - นาทวี 

มีการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ท�าให้อุบัติเหตุลดลงและไม่มีผู้เสียชีวิต 

ส�าหรับด้านวิศวกรรมจราจรอยู่ระหว่างการก่อสร้างเกาะกลางถนน ตามความประสงค์

ของประชาชน

2) การอ�านวยความสะดวกด้านการจราจร

ประชาชนลดเวลาในการรอ “การกลับรถ” ร้อยละ 80

ก่อนด�าเนินการจัดให้มีอาสาจราจร เวลากลับรถเฉล่ีย 3.45 นาที เมื่อจัดให้มีการ

ด�าเนินการใช้เวลาเฉลี่ย 45 วินาที

มีชุดอาสาจราจร จ�านวน 14 จุด

เชิง
คุณภาพ

เชิง
ปริมาณ

101ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 2564



3) ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

หน่วยกูช้พีเทศบาลเมอืงเขารปูช้าง และเครอืข่าย

ประกอบด้วยทีมงานท่ีมีความรู้ความสามารถ โดยมีการอ�านวย

ความสะดวกจากชุดอาสาจราจร ท�าให้มีมาตรฐานเวลาจากการ

รับแจ้งถึงที่เกิดเหตุภายใน 5 - 8 นาที

4) ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมการขับขี่ที่ปลอดภัย

ได้ด�าเนินการอบรมและสร้างการรับรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ผู้น�าชุมชน นักเรียน และ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง มีความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยทางถนนหรือ 

รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยทางถนนร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย 

มีผู้ผ่านการอบรม 2,732 คน เครือข่ายอ�าเภอเมืองสงขลาและอ�าเภอจะนะ มีการ

ด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนและได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน 

จ�านวน 10 หน่วยงาน (ปัจจุบันมี 21 หน่วยงาน)

9 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 96 เห็นควรให้ติดตั้งสัญญาณไฟเตือนและ                          

ให้เพิ่มจุดติดตั้ง

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อนวัตกรรม ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ย 4.42 คิดเป็น 

ร้อยละ 88.37

10 ภาพกิจกรรม
     การด�าเนนิการ
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คร ูช. ช้าง กำรอบมรมครู ช.ช้ำง 50 คน ทั้ง 10 หมู่บ้ำน สร้ำงเครือข่ำย 500 คน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้ำน 

เยำวชน และประชำชน เป็นผู้แจ้งเหตุ อุบัติเหตุ ปัญหำในชุมชน สู่กำรแก้ปัญหำร่วมกันเพื่อ 

ความปลอดภัยในชมุชน
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มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

1 การท�าบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่อง การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อร่วมกัน

ด�าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

2 โรงเรียนมีการด�าเนินการปลูกจิตส�านึกในการใช้รถใช้ถนนกับนักเรียน

3 โรงเรียนมีการจัดประชุม อบรม ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจรให้กับ

นักเรียน

4 โรงเรียนมีการจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่นักเรียน เช่น ป้ายและเครื่องหมาย

จราจรในสถานศึกษา เพื่อป้องกัน แก้ไข อุบัติเหตุทางถนน

5 โรงเรียนมีการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถบนท้องถนนให้แก่นักเรียนและ

ผู้ปกครอง

6 การจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย ในการใช้รถบนท้องถนนให้แก่นักเรียน

7 มาตรการให้ความรูแ้ก่นักเรยีนในการขับขีแ่ละใช้รถจกัรยานยนต์ รถยนต์ส่วนบคุคล และ

รถยนต์โดยสารสาธารณะ อย่างปลอดภัย

8 โรงเรยีนบางพืน้ที ่ทีอ่ยูต่ดิทางหลวง หรือถนนเส้นทางหลัก ถนนทีอ่ยูใ่นพ้ืนท่ีชมุชนเมอืง 

ได้รับความร่วมมือจากต�ารวจจราจรในการกวดขัน ดูแล การขับขี่รถรับ - ส่งนักเรียน ให้แก่นักเรียน 

ผู้ปกครอง ในการใช้รถบนท้องถนนอย่างปลอดภัย

ผลการด�าเนินงานของศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน

กระทรวงศึกษาธิการ

“ของหน่วยงานภาคเครือข่ายทุกภาคส่วน”

รายงานผลการด�าเนินงานในการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน กระทรวงศึกษาธิการ 

ประจ�าปีงบประมาณ 2564
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1 ด้านการบูรณาการ
1) ร่วมตรวจติดตามศูนย์ปฏิบั ติการร่วมป้องกันและ 

ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ พ.ศ. 2564
2) เข้าร่วมการรณรงค ์ขับ ข่ีปลอดภัยตลอด 365 วัน  

เตรียมพร้อมรับมืออุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

2 ด้านการจัดท�าโครงการ/กิจกรรม
1) โครงการ “ผู้ว่าสวมหมวกกันให้น้อง” 
2) จัดท�าโครงการจราจรปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ ตลอดปีการศึกษา 2564
3) จดัท�าโครงการร่วมสร้างวฒันธรรมความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา 

(Safety Zone)

3 ด้านหลักสูตร 
1) นวตักรรมหลกัสตูรการป้องกันและลดอบุติัเหตุ “ทักษะคดิ พชิติอบุติัเหตุทางถนน” 

ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

การด�าเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้ 

รายละเอียดการด�าเนินงาน

1 ส�านกังานศกึษาธิการจังหวัดสตลู มีส่วนร่วมรบัผดิชอบโครงการ “ผูว่้าสวมหมวก
กันให้น้อง” ระหว่างวนัที ่1 มกราคม – 31 มนีาคม 2564 ณ สถานศกึษาในพืน้ทีจ่งัหวดัสตลู จ�านวน 

87 แห่ง โดยโครงการนี้จัดท�าขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนท่ีสัญจรไปมา โดยการขับขี่หรือซ้อนท้าย 

รถจักรยานยนต์ได้มีหมวกนิรภัย เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน และให้ความรู้แก่นักเรียน 

นักศึกษา ได้ตระหนักถึงความเสี่ยง และอันตรายของอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ ได้รับ

การสนบัสนนุหมวกนริภยัจากทกุภาคส่วน เพือ่น�าไปมอบให้นักเรียนทีข่าดทุนทรัพย์ ไม่มหีมวกนริภัย  

ซึ่งส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ร่วมลงพื้นที ่

สถานศึกษา และเป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ลงพื้นที่มอบหมวกนิรภัยให้กับน้องนักเรียน  

ในครั้งนี้
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2 สถานศกึษาในจังหวัดสกลนคร ได้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขอบัุตเิหตทุางถนน 
ดงันี้ 

1) โรงเรียนมีการด�าเนินการปลูกจิตส�านึกในการใช้รถใช้ถนนกับนักเรียน

2) โรงเรียนมีการจัดประชุม อบรม ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจรให้กับ

นักเรียน

3) โรงเรยีนมกีารจดัท�าสือ่ประชาสมัพนัธ์ ให้ความรู้แก่นกัเรียน เช่น ป้ายและเคร่ืองหมาย

จราจรในสถานศึกษา เพื่อป้องกัน แก้ไข อุบัติเหตุทางถนน

4) โรงเรียนมีการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถบนท้องถนนให้แก่นักเรียน

และผู้ปกครอง

5) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย ในการใช้รถบนท้องถนน  

ให้แก่นักเรียน

6) โรงเรียนมีมาตรการให้ความรู้แก่นักเรียนในการขับขี่และใช้รถจักรยานยนต์ รถยนต์

ส่วนบุคคล และรถยนต์โดยสารสาธารณะ อย่างปลอดภัย

7) โรงเรียนบางพื้นที่ ที่อยู่ติดทางหลวง หรือถนนเส้นทางหลัก ถนนที่อยู่ในพื้นที่ชุมชน

เมืองได้รับความร่วมมือจากต�ารวจจราจรในการกวดขัน ดูแล การขับขี่รถรับ - ส่งนักเรียน ให้แก่

นักเรียน ผู้ปกครองในการใช้รถบนท้องถนนอย่างปลอดภัย

ส�ำหรับมำตรกำรในกำรป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทำงท้องถนนของ 

สถำนศกึษำในจังหวดัสกลนครได้รบัควำมร่วมมือจำกเจ้ำหน้ำทีต่�ำรวจในพืน้ที่

ในกำรส่งเสริมสนับสนุนช่วยดูแลควำมปลอดภัยให้กับนักเรียนในสถำนศึกษำ 

โดยกำรประชุม อบรม ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกฎหมำยจรำจรให้กับ

นักเรียนรวมถึงปลูกจิตส�ำนึกในกำรใช้รถใช้ถนนให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง
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ส�านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสกลนคร ได้จดัท�า 

นวัตกรรมหลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุ  

ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสกลนคร “ทกัษะคดิ พชิิตอบุตัเิหตุ

ทางถนน” ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และ

ระดับมัธยมศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยทางถนนโดยใช้วิธีการอบรมปลูกฝัง

วินัยจราจร ให้เกิดองค์ความรู้ส�าหรับเด็ก นักเรียน

และเยาวชนระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งนักศึกษาและ 

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร มอบให้กับ 

ศนูย์อ�านวยการความปลอดภยัทางถนนจังหวดัสกลนคร

3 วิทยาลัยเทคนคิปักธงชัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการขับขี่ปลอดภัย 
โดยการอบรมให้ความรู้และรณรงค์การสวมนริภัยภายในสถานศึกษาส�าหรับนักเรียน -  
นักศึกษา ที่ใช้รถจักรยานยนต์เพื่อเดินทางมาที่วิทยาลัย โดยเส้นทางมีพื้นท่ีติดกับทางหลวง  

มีไหล่ทางแคบ และถนนเส้นทางตรง ท�าให้รถยนต์ที่สัญจรไป – มา ขับด้วยความเร็วสูง ท�าให้เกิด

อุบัติเหตุรถชนกันบ่อยครั้ง โดยเฉพาะกับนักเรียน นักศึกษา ซ่ึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมาจากรถยนต์ 

ทีว่ิง่ด้วยความเรว็สงู และไม่ทราบว่าเป็นหน้าสถานศกึษา จงึไม่ได้ระมดัระวงัและลดความเรว็รถยนต์  

เพื่อเป ็นการลดอุบัติ เหตุและเพิ่มความปลอดภัยให ้กับนักเรียน นักศึกษา บุคลากรของ 

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย และประชาชนท่ีสัญจรไปมา บนถนนด้านหน้าวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย  

ได้ท�าการจัดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยขึ้น ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักในการขับขี่รถจักรยานยนต์  
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4 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดท�าบนัทกึข้อตกลงระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และส�านกังาน
ศกึษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การสวมหมวกนริภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เพือ่ร่วมกันด�าเนนิการ 

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้ 1) ด�าเนินการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 

ทัง้ผูข้บัขีแ่ละผู้โดยสารรถจกัรยานยนต์ของนกัเรยีน นกัศกึษา ผูป้กครองและบคุลากรในสถานศกึษา 

สถานประกอบการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) ก�าหนดให้เขตพื้นที่ของสถานศึกษา สถาน

ประกอบการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นพืน้ท่ีควบคมุวนิยัจราจรในเร่ืองการสวมหมวกนริภยั

อย่างเคร่งครัด และจัดท�าป้ายและติดตั้งป้ายสัญลักษณ์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 3) ผู้บังคับ

บญัชาทกุระดบัจะต้องด�าเนนิการให้เป็นไปตามมติคณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่26 เมษายน 2546 ในกรณี

ที่บุคลากรไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือนโยบายความปลอดภัยทางถนน ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา

ด�าเนนิการลงโทษทางวนิยั 4) ให้มกีารด�าเนนิการ 

จัดตั้งด่านโรงเรียนในสถานศึกษา และจัดตั้ง 

ด่านโรงงานในสถานประกอบการ โดยกวดขัน

บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ให้สวมหมวกนิรภัย

ทุกครั้งเมื่อขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

ส�านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัเชียงใหม่ 

ได้ประสานหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษา 

กฎจราจร และความปลอดภัยในการใส ่หมวกนิรภัย  

และควรจะมีไฟไซเรนสีเหลือง และตัวหนังสือบนถนน  

“โรงเรียนลดความเร็ว” เพ่ือให้คนขับรถยนต์รู ้ว ่าเป็น 

สถานศึกษาและมองเห็นไฟไซเรนในระยะทางที่ไกล 

จะได้ลดความเร็วรถยนต์ จึงได้จัดท�าโครงการขับขี่

ปลอดภัยนี้ขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้คือ นักเรียน นักศึกษา  

สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่มาเรียนมากกว่าร้อยละ 90
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เพื่อด�าเนินการตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ที่ประกาศให้การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์  

เป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2564 รวมถึงบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยขอความร่วมมือ 

น�าไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

5 ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
อุบลราชธาน ีมีกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจ�าปี 2564 ดังนี้ 

1) โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

ทักษะชีวิต ณ กศน.อ�าเภอน�้าขุ่น ส�านักงาน กศน.

จังหวัดอุบลราชธานี มีเป้าหมายคือ ประชาชน  

ผลการด�าเนนิงานคอื ประชาชนได้รบัความรูจ้ากการ 

สอดแทรกเน้ือหาการใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัย 

ในชีวิตประจ�าวัน

2) โครงการส่งเสริมพัฒนาสังคมและชุมชน

ให้เข้มแข็ง ณ กศน.อ�าเภอน�้าขุ่น ส�านักงาน กศน.จังหวัด

อบุลราชธาน ีมเีป้าหมายคอื ประชาชน ผลการด�าเนนิงาน

คือ ประชาชนได้รับความรู้จากการบรรยายเนื้อหาการ 

ลดอุบัติเหตุบนทางถนน

3) กิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

ณ กศน.อ�าเภอน�า้ขุน่ ส�านกังาน กศน.จงัหวดัอบุลราชธานี 

มีเป้าหมายคือ นักศึกษา ผลการด�าเนินงานคือ นักศึกษา

ได้รับความรู้จากการแทรกเนื้อหาในกิจกรรมการเรียน

การสอนแบบออนไลน์

4) โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจ 

กฎจราจร ณ กศน.อ�าเภอเขื่องใน ส�านักงาน 

กศน.จังหวัดอุบลราชธานี มีเป ้าหมายคือ  

4.1) ร้อยละ 80 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ กฎจราจรในชีวิต ประจ�าวัน รวมถึงการมีจิตส�านึกที่ดีในการใช้รถ 

ใช้ถนนสาธารณะร่วมกนั 4.2) ร้อยละ 80 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มคีวามรู้ความเข้าใจในเทคนคิ

ในการขับขี่รถอย่างปลอดภัยและมารยาทในการใช้รถใช้ถนน
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5) โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านจิตอาสา 

“เราท�าความดีด้วยหัวใจ” เพื่อชาติ ศาสน์ 

กษัตริย์ ณ กศน. อ�าเภอเขมราฐ มีเป้าหมาย คือ 

ประชาชน จ�านวน 450 คน ผลการด�าเนินงาน

คือ ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจใน

บทบาทหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดี ในการใช้รถ 

หรือสญัจรบนถนน ตลอดจนการประชาสมัพนัธ์

ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน

6) โครงการจิตอาสา เราท�าความดี ด้วยหัวใจ ณ กศน.อ�าเภอเขมราฐ มีเป้าหมายคือ  

ประชาชน จ�านวน 25 คน ผลการด�าเนนิงานคือ คณะครู กศน.อ�าเภอเขมราฐ ได้ร่วมกับภาคเีครอืข่าย  

ในการพัฒนาพื้นท่ีแหล่งชุมชน และท�าความสะอาดบริเวณข้างถนน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

7) โครงการเสริมสร้างการมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองดี ณ กศน.

อ�าเภอเขมราฐ มีเป้าหมายคือ ประชาชน จ�านวน 117 คน ผลการด�าเนินงานคือ ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ การเป็นพลเมืองที่ดีในการใช้รถหรือสัญจรบนถนน ตลอดจน

การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน  

6 ส�านักงาน กศน. จังหวัดทุกจังหวัด/
กทม. จ�านวน 77 จังหวัดได้ด�าเนนิงานการป้องกัน 
และลดอุบัติเหตุทางถนน ประจ�าปี 2564  

โดยด�าเนินงานโครงการ/จัดกิจกรรม ท่ีเกี่ยวกับ 

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้ 
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รูปแบบการจัดกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ดังน้ี 1) จัดอบรมให้ความรู้แก ่

นักศึกษา กศน. โดยเชิญวิทยากรบรรยาย ให้แก่นักศึกษา กศน. 2) การประชาสัมพันธ์ ได้แก่  

จดับอร์ดนทิรรศการ และการประชาสมัพนัธ์ทางสือ่ออนไลน์ เช่น Line Facebook 3) การเดนิรณรงค์

ให้ความรู้แก่ประชาชน 4) สอดแทรกความรู้ในการเรียนการสอนและกิจกรรมพบกลุ่มของนักศึกษา 

กศน. 5) บูรณาการร่วมกับองค์กร/หน่วยงานในพื้นที่

ผลการด�าเนินงาน การจัดกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจ�าปี 2564  

มีดังนี้ 1) นักศึกษาและประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจกฎหมายจราจร ป้ายสัญลักษณ์จราจร 

ประพฤติปฏิบัติตามกฎจราจรและข้อก�าหนดในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2) นักศึกษา

และประชาชนเกิดความตื่นตัวและสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และ 

เฝ้าระวงัการเกดิอบุติัเหตทุางถนน 3) ลดความสญูเสยีชีวติและทรัพย์สนิของนักศกึษา อนัเน่ืองมาจาก 

อุบัติเหตุทางถนน 4) นักศึกษาและประชาชนสามารถขับขี่ โดยสาร และใช้รถใช้ถนนอย่างถูกวิธี  

ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน พร้อมทั้งน�าความรู้

ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างมีความสุข

โครงการ/กิจกรรม
จ�านวน กศน.

อ�าเภอ/เขต (แห่ง)
1. โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ ใจกฎจราจร 130
2. กิจกรรมสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ 98
3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้รถใช้ถนน และกฎจราจรในชมุชนเพื่อลดอุบัติเหตุ 89
4. กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อคนริภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 44
5. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปี 2564 24

7 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา จัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนดังนี ้1) จัดโครงการอบรมให้ความรู้ขับขี่

ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร 2) โครงการอบรมกฎหมายจราจรเพื่อการขับขี่ปลอดภัย 3) ขับขี่ปลอดภัย

ใส่ใจจราจรเพื่อชุมชนปลอดภัย 4) เข้าร่วมพิธี

เปิดศูนย์ปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจร่วมป้องกันและลด

อบุตัเิหตทุางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาล

สงกรานต์
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8 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 มีการด�าเนินงาน 
ลดอบัุติเหตุทางถนนดงันี ้1) อบรมให้ความรูเ้กีย่วกับความปลอดภยับนท้องถนนให้กบันกัเรยีนและ

ผู้ปกครอง ชุมชน ในเรื่องการเสริมสร้างวินัยจราจร ความรู้กฎหมายจราจร การลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย 

การขับขี่ที่ปลอดภัย จากเจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจร และจากหน่วยงานต่าง ๆ 2) คุณครูจัดกิจกรรม 

รูปแบบของการเล่นเกมที่ให้ความรู้เก่ียวกับความปลอดภัยในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

เช่น การแลกเปลีย่น ค�าถาม ค�าตอบ ในการคดิแก้ปัญหาอย่างไรในการเดินทางมาโรงเรียนให้ปลอดภยั

ในสถานการณ์ต่าง ๆ  การสอน ผ่านคลปิวดีโิอ รปูภาพ ฯลฯ ผ่านส่ือออนไลน์ เช่น แอปพลิเคชนั Line 

3) การจัดเวรประจ�าวนัของบุคลากร ครแูละสภานกัเรยีนเพือ่รบั-ส่ง นกัเรยีนในเวลา 15.30 น. (เวลา

เลิกเรียน) 4) จัดท�าป้ายรณรงค์ลดความเร็ว การขับข่ีปลอดภัยบนท้องถนน และป้ายเคร่ืองหมาย

จราจรภายในและนอกสถานศึกษา 5) จัดท�าวารสารสร้างเสริมการขับขี่ความปลอดภัยเผยแพร่ให้

ชุมชน 6) จัดรณรงค์การสวมหมวกกันน็อคเพื่อความปลอดภัยในและนอกสถานศึกษา สถานศึกษา

ที่เป็นแบบอย่างมีดังนี้

1) โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ มีผลจากการด�าเนินงานคือ 1.1) นักเรียนได้ตระหนักถึง

หน้าทีข่องตนในการใช้รถใช้ถนน และการดแูลความปลอดภยัของตนเอง 1.2) ผู้ปกครองได้ตระหนกั 

ถึงหน้าที่ของตนในการใช้รถใช้ถนน และการดูแลความปลอดภัยของตนเองและบุตรหลาน  

1.3) ผู้ปกครองและคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

และการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนน 1.4) โรงเรียนมีการแต่งตั้งครูและบุคลากร 

เพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุมและเป็นลายลักษณ์อักษร  

1.5) ลดการเกิดอุบัติเหตุด้านท้องถนนท่ีอาจเกิดขึ้นในบริเวณโรงเรียนและรอบ ๆ โรงเรียนได้  

นอกจากน้ีโรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ยังได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” จาก กรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงาน ประจ�าปี 2564 ในระดับเกียรติบัตรดีเด่น มีคะแนนตั้งแต่ 90 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป

ผู้ปกครอง คร ูนักเรียน และคนในชมุชน
มีส่วนร่วมในการช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ

ทางถนน และการสูญเสียที่เกิดขึ้น
จากอุบัติเหตุ

การอบรมให้ความรู้กับนักเรียน
เกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยจราจร 

จัดโดยเทศบาลต�าบลคูเต่า

การอบรมให้ความรู้กับนักเรียน 
เกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยจราจร 

จัดโดยโรงเรียน
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2) โรงเรียนบ้านหน้าควน ต�าบลบางเหรียง อ�าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ได้จัดท�า

โครงการความปลอดภัยสร้างได้ด้วยมอืหนู ซ่ึงประกอบไปด้วย กจิกรรมการเดนิทางอย่างไร ให้การคดิ

แก้ปัญหาอย่างไรในการเดินทางมาโรงเรียนให้ปลอดภัย เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย 

และสามารถคิดแก้ปัญหาได้ในการเดินทางมาโรงเรียนอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ต่าง ๆ และ 

สามารถน�าทักษะเหล่านี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวัน มีตัวชี้วัดคือ นักเรียนโรงเรียน 

บ้านหน้าควนสามารถบอกและปฏบัิตตินเกีย่วกบัการคดิแก้ปัญหาอย่างไรในการเดนิทางมาโรงเรียน

ให้ปลอดภัย การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเข้าไปอยู่ในสถานที่หรือสถานการณ์ที่คับขันได้อย่างถูกวิธี

และปลอดภัย

9 ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ด�าเนนิงานในการป้องกันและ 
ลดอบัุตเิหตทุางถนน ประจ�าปี 2564 ดังนี ้1) ร่วมกจิกรรม การจดัท�า MOU โครงการ 

ส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 

ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 2) กิจกรรม น�าสิ่งของมาเยี่ยมเพื่อให้ก�าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ ศูนย์จราจรสถานีต�ารวจต�าบลวังกะพี้ อ�าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 

จงัหวดัอตุรดติถ์ 3) กจิกรรม น�าสิง่ของมาเยีย่มเพือ่ให้ก�าลงัใจแก่ผูป้ฏบิติังานป้องกนัและลดอบุตัเิหต ุ

ทางถนน ณ จุดบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนต�าบลน�้าหมัน อ�าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

4) กิจกรรม น�าสิ่งของมาเยี่ยมเพื่อให้ก�าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  

ณ จุดบริการประชาชน เทศบาลต�าบลร่วมจิต อ�าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
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10 ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรแกนน�าใน 
สถานศกึษา และบคุลากรทีเ่ก่ียวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศกึษาภาคเหนอื 
ตอนบน 2 ของสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 10 – 11 กันยายน 2564 ณ โรงเรียน
ประชาบ�ารงุ อ�าเภอเมอืงพะเยา จังหวดัพะเยา เพือ่พัฒนาบคุลากรแกนน�าในสถานศกึษาและบคุลากร
ท่ีเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2 ของสถานศึกษา 
ในจงัหวดัพะเยา มผีลการด�าเนนิงานดงันี ้1) บคุลากรแกนน�าในสถานศกึษาและบคุลากรทีเ่กีย่วข้องด้าน 
ความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศกึษาในจังหวดัพะเยา มอีงค์ความรู้ มคีวามเข้าใจในการป้องกนั
อุบตัภัิยทางถนน เพือ่ช่วยลดอบุตัเิหตทุางถนนในพืน้ทีเ่ส่ียงและน�าสู่การปฏบิติัได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการป้องกันและจัดท�าแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา เพื่อน�าไปขยายผล 
ในอนาคตต่อไป 2) มบีคุลากรแกนน�าในสถานศกึษาด้านความปลอดภยับนท้องถนน และการป้องกนั

11 โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ได้ด�าเนินงานด้วยการสอน 
ผ่านการเรียนในรปูออนไลน์ให้กับนกัเรียนทางบ้านในทกุระดับช้ัน เพือ่ให้นกัเรยีนได้ตระหนกัถงึ 
ผลดขีองการร่วมกนัป้องกันและลดอุบัตภัิยบนท้องถนน เป็นการป้องกนัและลดอตัราการสญูเสยีจาก
การเดินทางบนท้องถนน ให้นกัเรยีนได้น�าความรูไ้ปใช้ในชวีติและสามารถแนะน�าผู้อืน่ได้อย่างถูกต้อง

สาธารณภยั จ�านวน 100 คน 3) มเีครอืข่ายด้าน
ความปลอดภัยบนท้องถนน และการป้องกัน
สาธารณภัยในจังหวัดพะเยา จ�านวน 100 คน

12 โรงเรียนวัดอบุลวรรณา (นิม่พณิมุขประชานกูุล) จังหวัดราชบุรี ได้ด�าเนนิกิจกรรม
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนดงันี ้1) จดัท�าแบบทดสอบครแูละบคุลากรโรงเรยีน เรือ่ง “ขับขี่
ปลอดภัยรักษาวินัยจราจร” (ก่อน-หลังบทเรียน) 2) ร่วมกันรับชม “DLTV ตอน ขับขี่ปลอดภัยรักษา
วินัยจราจร” https://youtu.be/f6Ttw-gsAzQ ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ ครูและบุคลากรโรงเรียน
วดัอบุลวรรณา (นิม่พิณมขุประชานกูุล) มจีติส�านกึเร่ืองความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน ร่วมในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และได้รับความปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
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13 โรงเรียนธรรมาธิปไตย อ�าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นโรงเรียนขนาดกลางซึ่งได้
ด�าเนินงานตามนโยบาย สถานศกึษาปลอดภยั อย่างมปีระสิทธภิาพ มคีวามปลอดภยัและไม่มอีบุติัเหตุ
ร้ายแรงใด ๆ เกิดขึ้นแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ตลอดเวลา 
ที่ผ่านมาโรงเรียนธรรมาธิปไตยเป็นที่ยอมรับของชุมชน ในด้านการรักษาความปลอดภัย ส่งผลต่อ
การเรียนการสอน ให้นักเรียนเป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพ มีผลการด�าเนินงานดังนี้ 1) อบรมวินัยจราจร 
ป้องกันอุบัติเหตุ 2) ครูแดร์ ป้องกันยาเสพติด 3) สารวัตรนักเรียนป้องกันภัย 4) อบรมจิตใจ ใช้ชีวิต 
อย่างมสีต ิ5) ครแูดร์ เฝ้าระวงัส่ิงเสพตดิและอบายมขุ 6) เยีย่มบ้านนกัเรียน คดักรองทกุคน ช่วยเหลือ 
7) ให้ความรู้ค�าแนะน�า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากโรคระบาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 8) แนะแนว 
สร้างความตระหนกั แรงบนัดาลใจ นอกจากนัน้โรงเรยีนยงัมโีครงการ/กจิกรรมทีช่่วยสร้างภมูคิุม้กนั 
ในเรื่องสถานศึกษาปลอดภัย ที่จัดให้กับผู้เรียน บรรลุผลส�าเร็จเป็นที่ยอมรับ เช่น เกียรติบัตรดีเด่น 
จากการประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจ�าปี 2564 และประกวดวิธีการที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) และ Clip Video ในหัวข้อ สถานศึกษาวิถีใหม่ ปลอดภัยทุกพื้นที่ ประจ�าปี 2564 ภายใต้
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับดีมาก จากส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
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14 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มีผลการด�าเนนิงาน
ดังนี้ 1) โครงการสร้างความปลอดภัย ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน 

ของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง นักเรียนได้รับความปลอดภัยมีการพัฒนาทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกัน 

ต่อภยัคกุคามทกุรปูแบบและทกุช่องทาง ได้รบัการป้องกนั ช่วยเหลอื และฟ้ืนฟ ูและส่งต่อให้เดก็ได้รับ 

ความช่วยเหลืออย่างมปีระสทิธภิาพ ให้กลบัมารบัการศกึษาจนจบหลกัสตูร 2) ประชมุชีแ้จงแนวทาง

การขับเคลื่อนโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ประจ�าปี 2564 มีการด�าเนินการคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัด  

จ�านวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า เป็นโรงเรียนน�าร่องโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 3) มอบทุน 

ช่วยเหลือนักเรียนเดือดร้อนฉุกเฉินที่ได้รับอุบัติเหตุทางถนน
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เป้าหมายการด�าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ มีการก�าหนดมาตรฐานขั้นตอนแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย

จราจรด้านต่างๆ เจ้าหน้าท่ีต�ารวจจราจรในการปฏิบัติ  ท้ังการต้ังจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร  

จดุตรวจวดัแอลกอฮอล์ การออกใบสัง่โดยกล้องตรวจจบั เพือ่ให้การบงัคบัใช้กฎหมายมปีระสทิธภิาพ 

และได้รับการยอมรับจากประชาชน  

2 ส�านกังานต�ารวจแห่งชาตมิกีารน�าเทคโนโลยใีหม่ๆ และพัฒนาระบบเทคโนโลยท่ีีมอียูเ่ดิม 

เพื่อน�ามาใช้เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ในการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้

เครื่องออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

3 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ มีการพัฒนาฐานข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ปัจจัยเสี่ยง 

ในแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการก�าหนดแผนการบังคับใช้กฎหมาย โดยหน่วยปฏิบัติสามารถ

เข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย

4 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ มีการอบรมและทดสอบความรู้ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่ปฏิบัติ

งานในสายงานจราจรทุกนาย เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะ ความรู้ ทักษะ ที่จ�าเป็นต่อการท�างาน 

ให้ประสบความส�าเร็จสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป (Competency) และปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุจริต 

โปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ (Overall Fairness) 

5 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ มีการบูรณาการการปฏิบัติและฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายจราจร ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย

ของหน่วยงานรฐัในด้านงานจราจรในภาพรวมของประเทศเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั มีมาตรฐานสากล 

ประชาชนเคารพกฎหมาย 

ผลการด�าเนินการด้านการบริหารงานจราจร
ในภาพรวมของ

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
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  ส่วนที่ 1   การด�าเนนิการในระดับนโยบาย/องค์กร ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

1 จัดตั้งศูนย์บริหารงานจราจร ตร. (ศจร.ตร.) เพื่อเป็นคณะท�างานก�าหนด 
แผนงานยุทธศาสตร์ การก�าหนดนโยบายหลักด้านงานจราจร ตลอดจนเป็นคณะท�างาน 

ท่ีท�าหน้าที่บริหารจัดการขับเคลื่อนงาน ด้านจราจรและความปลอดภัยทางถนนให้กับส�านักงาน 

ต�ารวจแห่งชาติ เสมือนเป็นหน่วยงานชั้นน�า Lead Agency ในด้านงานจราจรขององค์กร  

โดยม ีพล.ต.อ.ด�ารงศกัดิ ์กติตปิระภสัร์ รอง ผบ.ตร. เป็น ผอ.ศจร.ตร. พล.ต.ท.ปรีชา จรญิสหายานนท์  

ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็น รอง ผอ.ศจร.ตร. 

โดย ศจร.ตร. ประกอบด้วย 5 คณะท�างาน ได้แก่ 1) งานเสริมสร้างภาพลักษณ์ต�ารวจ

จราจร 2) งานพัฒนามาตรฐานระบบงานจราจร 3) งานเทคโนโลยีบังคับใช้กฎหมาย 4) งานป้องกัน

และลดอุบัติเหตุ และ 5) งานกฎหมายจราจร   

2 การบังคับใช้กฎหมาย 
2.1 กำรเสนอแก้ไขกฎหมำย พ.ร.บ.จรำจรทำงบก (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (หรอื ฉบบัที ่13)

เสนอแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ซึ่งเป็นกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายจราจรสอดคล้องกับบริบทสังคมในปัจจุบันและเป็นไปตามมาตรฐาน
สากลทีน่านาชาตกิ�าหนด ตลอดจนเพือ่ให้การบังคบัใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ ป้องปราม
การกระท�าผิดกฎจราจร และลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างแท้จริง โดยมีสาระส�าคัญ ได้แก่  

1) ปรับปรุงแก้ไขหลักกฎหมายเรื่องการแข่งรถในทาง 
การรวมกลุ่มมั่วสุมในสาธารณสถานใกล้ทางเพื่อจะแข่งรถ ถือเป็นความผิด

   ฐานพยายามแข่งรถ
ผู้รับแต่งรถที่น�าไปใช้แข่ง ถือว่าเป็นความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุน/ผู้ประกาศ
โฆษณา ชักชวนให้แข่ งรถ มีความผิดและมีโทษจ�าคุกไม่ เกิน 6 เดือน 
ปรับตั้งแต่ 10,000 - 20,000 บาท

2) ก�าหนดให้พนักงานสอบสวนมีอ�านาจขอให้แพทย์ตรวจเลือดกรณีเกิดอุบัติเหตุ
และผู้ขับขี่หมดสติ

3) ก�าหนดให้ต้องมทีีน่ัง่ส�าหรบัเดก็ในรถยนต์กรณมีผีูโ้ดยสารทีเ่ป็นเดก็อายไุม่เกนิ 6 ปี  
(เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสากล)

4) เพิ่มโทษผู้ท�าผิดซ�้าข้อหาขับรถในขณะเมาสุรา 
5) แก้ไขหลกัการเรือ่งการสัง่ห้ามใช้รถท่ีมีควนัด�าเกนิกฎหมายก�าหนด ให้มปีระสิทธภิาพ

มากขึ้น

ผลการด�าเนินการ
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6) เพิ่มเพดานอัตราโทษปรับในกฎหมายจราจรทางบกทั้งระบบ

ซึ่งร่างกฎหมายได้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาแล้ว คาดว่า

จะผ่านการพิจารณาในชั้นรัฐสภาและประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายในต้นปี พ.ศ. 2565 ต่อไป 

2.2 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบังคับใช้ใบส่ังจรำจร โดยกำรตกลงควำมร่วมมือในกำร

เชื่อมโยงข้อมูล และกำรปฏิบัติกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ระหว่ำง ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ และ 

กรมกำรขนส่งทำงบก  

ด�าเนินการร่วมกับกรมการขนส่งทางบก เชื่อมโยงฐานข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อใช้มาตรการงดออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีส�าหรับผู้มีใบสั่งค้างช�าระ ตาม พ.ร.บ.จราจร 

ทางบกฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งการกระท�าผิดซ�้า โดยเจ้าของรถ 

ที่มีใบสั่งค้างช�าระที่เพิกเฉย ละเลย จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยการไม่ช�าระค่าปรับตาม 

ใบส่ังจราจร แม้จะช�าระภาษีรถยนต์ประจ�าปีแล้ว ก็จะยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี

ฉบับจริงจนกว่าจะมีการช�าระค่าปรับให้ครบถ้วน แต่ขณะเดียวกัน เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวก

ภาพ 1 และ 2 แสดงขั้นตอนของมาตรการอายัดป้ายภาษี

2.3 กำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยล�ำดับรอง (กฎกระทรวง ระเบียบ) ตำม พ.ร.บ.จรำจร

ทำงบกฯ ฉบับปัจจุบันให้สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ในปัจจุบัน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร

บังคับใช้กฎหมำย  

1) เสนอแก้ไขกฎกระทรวงก�าหนดอัตราความเร็ว เป็นการปรับปรุงแก้ไขอัตรา

ความเร็วให้เหมาะสมกับประเภทของยานพาหนะ ประเภทถนน รวมถึงความเร็วบนทางพิเศษ  

เพือ่ให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์ของการจราจรและมาตรฐานยานยนต์ในปัจจุบนั โดยคณะรัฐมนตรี 

มีมติเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เห็นชอบร่างกฎกระทรวงก�าหนดอัตราความเร็ว ตามที ่

ให้แก่ประชาชนท่ีประสงค์จะปฏิบัติ 

ต า ม ก ฎ ห ม า ย ด้ว ย ก า ร ช�า ร ะ 

ค่าปรับท่ีค้างช�าระ นายทะเบียน 

กรมการขนส่งทางบก สามารถ 

รับช�าระค่าปรับที่ค ้างช�าระจาก

เจ้าของรถดังกล่าว แทน ตร.ได้   

และสามารถออกเค ร่ืองหมาย 

แสดงภาษีฉบับจริงให้กับเจ้าของรถ

ได้ในทันที โดยมาตรการดังกล่าว 

จะเร่ิมบงัคบัใช้ในปีงบประมาณ 2565 

ต่อไป
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ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติเสนอแก้ไข และส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวไปให้ส�านักงานคณะกรรมการ 

กฤษฎีกา ตรวจสอบความถูกต้องของร่างกฎหมาย คาดว่าจะลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในเดอืนตลุาคม 2564 และกฎหมายจะมผีลบงัคบัใช้หลังจากประกาศในราชกจิจานุเบกษาแล้ว 240 วนั

2) ออกข้อก�าหนด ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ เร่ือง ก�าหนดชือ่และประเภทยาเสพติดฯ  

และประเภทรถที่ให้เจ้าพนักงานมีอ�านาจตรวจผู้ขับขี่ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยแก้ไขเพื่อให้

สอดคล้องกับการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีต่�ารวจให้มปีระสิทธภิาพมากข้ึน ในเร่ืองประเภทรถ ซ่ึงเดิม

ก�าหนดให้อ�านาจเจ้าหน้าท่ีในการตรวจสอบผูขั้บข่ีเฉพาะรถยนต์สาธารณะและรถยนต์บรกิารเท่านัน้ 

แต่ข้อก�าหนดฉบบัใหม่ แก้ไขเป็น "รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์" ท�าให้มอี�านาจตรวจผูข้บัขีท่ี่ขบัรถ

ได้ทุกประเภท (มีผลบังคับใช้ 3 กันยายน 2564 เป็นต้นไป)

3 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
จัดทดสอบประเมินควำมรู้ของต�ำรวจผู้ปฏิบัติงำนด้ำนจรำจร (ระดับ รอง ผกก. - 

ผบ.หมู่) ทั่วประเทศ  

จัดทดสอบความรู้ต�ารวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร (ระดับ รอง ผกก. - ผบ.หมู่) ทุกหน่วย 

รวมจ�านวน 18,467 นาย พร้อมกนัทัว่ประเทศ เมือ่วนัเสาร์ที ่12 มถินุายน 2564 โดยด�าเนนิการสอบ 

ผ่านระบบออนไลน์ก�าหนดเวลาทดสอบ 2 ชั่วโมง โดยข้อสอบมีจ�านวน 100 ข้อ แบ่งเป็น 2 ส่วน  

ส่วนกฎหมาย และ ส่วนความรู้ทั่วไป  โดยผู้เข้าทดสอบ ต้องสอบให้ได้คะแนนเต็มในส่วนกฎหมาย 

(ตอบถกู 50 ข้อ) และส่วนความรูท้ัว่ไปต้องสอบให้ได้คะแนนร้อยละ 70 (35 ข้อ) จงึจะถอืว่าสอบผ่าน

ภาพ 3 แสดงภาพ
การทดสอบความรู้ต�ารวจ

จราจรทั่วประเทศ

3 ด้านเทคโนโลยี  
4.1 กำรพัฒนำระบบกำรออกใบสั่งผ่ำนเครื่องออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์  

พัฒนาระบบ PTM (Police Ticket Management) และแอปพลิเคชัน ส�าหรับการ 

ออกใบสั่ง ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อเปลี่ยนรูปแบบการออกใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร 
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ที่พบการกระท�าผิดซ่ึงหน้า ซึ่งใช้วิธีเขียนใบสั่ง (ใบส่ังแบบที่ 1) เป็นการบันทึกผ่านแอปพลิเคชัน 

แล้วพมิพ์ใบสัง่ให้กบัผูข้บัขีไ่ด้ทนัท ีเพือ่ให้ข้อมลูในการออกใบส่ังครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีไม่ต้องปฏบิติังาน

ซ�า้ซ้อน และเกดิความสะดวกต่อประชาชน อนัเป็นการปรบัเปลีย่นระบบการท�างานให้มปีระสทิธภิาพ

มากขึ้น

ออกประกาศ ตร. ก�าหนดแบบใบสัง่เจ้าพนกังานจราจร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2564 เพ่ือประกาศใช้  

แบบใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ (ใบสั่งแบบที่ 3) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา

ก�าหนดให้มีการทดลองการออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่  

16 สิงหาคม 2564 – 15 พฤศจิกายน 2564) โดยมีหน่วยงานน�าร่องทดลองใช้งาน ได้แก่  

กองบัญชาการต�ารวจนครบาล (บช.น.) (15 เครื่อง) ต�ารวจภูธร ภาค 1, 2, 7 (ภาคละ 5 เครื่อง)  

และกองบงัคบัการต�ารวจทางหลวง (บก.ทล.)  (30 เครือ่ง) และได้จดัอบรมเจ้าหน้าทีเ่พ่ือใช้งานระบบ 

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 โดยวิธีการอบรมผ่านระบบออนไลน์  

4.2 สร้ำงระบบตัดคะแนนควำมประพฤติในกำรขับรถของผู้ได้รับใบอนุญำตขับขี่  

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบก ได้ร่วมด�าเนินการจัดท�าระบบ

คะแนน ความประพฤติในการขับรถ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการกระท�า 

ผิดกฎหมาย ด้วยระบบตัดคะแนนจะท�าให้ผู้ขับขี่เกิดความยับยั้งชั่งใจ ไม่ให้ขับรถฝ่าฝืนกฎจราจร

อันน�ามาซึ่งการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยผู้ขับขี่แต่ละคนจะมีคะแนนคนละ 12 คะแนน หากท�า

ผิดกฎจราจรจะถูกตัดคะแนนตามข้อหาและจ�านวนที่ก�าหนด และถ้าเหลือ 0 คะแนน จะถูกระงับ

การอนุญาตขับรถเป็นการชั่วคราวด้วยการถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลา 90 วัน และหากยัง

กระท�าผิดกฎจราจรซ�้าจนถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหลายครั้ง จะถูกด�าเนินการ  ถึงขั้นการเพิกถอน 

ใบอนญุาตขบัขี ่ตามสมควรแก่กรณ ีอย่างไรกต็าม ในกรณทีีผู้่ขบัขีม่คีะแนนเหลือน้อยกว่า 6 คะแนน 

และประสงค์อยากได้คะแนนคืน สามารถอบรมเพ่ือขอรับคืนคะแนนกับกรมการขนส่งทางบกหรือ 

โรงเรียนสอนขบัรถทีก่รมการขนส่งทางบกรบัรองได้ โดยมาตรการดังกล่าว ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ  

และกรมการขนส่งทางบก ได้จัดท�าร่างระเบียบร่วมกันครบถ้วนแล้ว คาดว่าจะบังคับใช้ได ้

ในปีงบประมาณ 2565  เป็นต้นไป 
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4.3 จัดท�ำฐำนข้อมูลอุบัติเหตุทำงถนนส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ เพื่อใช้

เป็นข้อมูลในกำรบังคับใช้กฎหมำย และแผนงำนด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน 

ตลอดจนส�ำหรับประสำนข้อมูลกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

จดัท�าโปรแกรมระบบฐานข้อมลูอบัุติเหตุทางถนนของส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ หรือ 

อบถ.ตร. โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อด�าเนินการ จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จ�านวน 9,919,200 บาท เพื่อน�ามาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล 

และพัฒนารูปแบบการบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุ จากเดิมให้ต�ารวจจราจรบันทึกด้วยการเขียนข้อมูล 

ลงในเอกสาร เป็นรูปแบบการบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ซึ่งสามารถบันทึกได้ทั้งทางสมาร์ทโฟนหรือ

คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้การจัดเกบ็ข้อมลูมคีวามเทีย่งตรง  ตลอดจนสร้างเวบ็ไซต์ อบถ.ตร. (https://sites. 

google.com/view/policera) ส�าหรบัให้เจ้าหน้าท่ีทีเ่กีย่วข้องสามารถสบืค้นข้อมลู สถติอิบุตัเิหตตุ่าง ๆ   

เพื่อน�ามาใช้ในการก�าหนดแผนงาน ยุทธศาสตร์ ด้านการบังคับใช้กฎหมายและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในแต่ละหน่วยงานทุกระดับได้ รวมทั้งเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการ

ภาพ 8 และ 9 แสดงสถิติข้อมูล อบถ.ตร.ในระบบใหม่

จัดท�าข้อมูล สรุปรายงาน 

ผลสถติอิบุตัเิหตปุระจ�าวนั  

ท�าอินโฟกราฟิก เพื่อ

เผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง

เว็บไซต์ และช่องทาง

ออนไลน์อื่น ๆ

5 ด้านการก�าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน   
5.1 ก�ำหนดมำตรฐำนกำรตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจรำจร จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ 

โดยน�ำเทคโนโลยมีำใช้ในกำรปฏบิตัเิพือ่ให้เกดิควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ และจดัท�ำคูม่อืส�ำหรับ

ต�ำรวจจรำจรทั่วประเทศ

ก�าหนดมาตรการปฏบัิติเก่ียวกบัการตัง้จดุตรวจเพือ่บงัคบัใช้กฎหมายว่าด้วยจราจร

ทางบกและความผิดอื่นที่เกี่ยวกับรถหรือการใช้ทาง ให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ (ตามหนังสือ 

ตร. ที่ 0007.34/681 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564) โดยก�าหนดมาตรฐานจุดตรวจในแต่ละประเภท ดังนี้  

กำรตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจรำจร 

กำรตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

กำรตั้งจุดตรวจวัดมลภำวะอันเกิดจำกยำนพำหนะ
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โดยในการตั้งจุดตรวจดังกล่าว จะต้องมีการเสนอแผนในการต้ังจุดตรวจ และการรายงาน

ผลการปฏิบัติ ลงในระบบ TPCC ให้ครบถ้วน และต้องมีวัสดุอุปกรณ์ให้ครบถ้วนตามประเภทของ 

จุดตรวจที่ ตร.ก�าหนดไว้ 

รวมทัง้ได้จดัท�าคูมื่อส�าหรบัการปฏบิตัิ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานจุดตรวจข้างต้น  

ในรูปแบบของ E-Book เพื่อให ้แต่ละ 

หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดคู่มือไปใช้งาน

ได้อย่างสะดวก  

                    

5.2 ก�ำหนด มำตรฐำนขัน้ตอนกำรปฏิบติังำน หรอื Standard Operation Procedures 

(SOP) ภำยใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ โควิด-19

จัดท�า คู่มือ SOP ส�าหรับเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่ปฏิบัติงานด้านจราจร เพื่อเป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรการป้องกันโรคในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 ตั้งแต่ 

ขัน้ตอนการปล่อยแถวปฏบิตัหิน้าที ่การปฏบิตัตินหลงัเลกิปฏิบตัหิน้าที ่การจดัการจราจร การเรยีกตรวจ

ยานพาหนะหรือบุคคล การออกใบสั่ง การจัดการสถานที่เกิดเหตุเกี่ยวกับการจราจร โดยก�าหนด 

ให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจต้องสวมหน้ากากอนามัย และพกเจลแอลกอฮอล์แบบพกพา ตลอดเวลาที่ปฏิบัติ

หน้าที่ ใส่ถุงมือยางทางการแพทย์ ในกรณีที่ต้องสัมผัสวัสดุอื่น เช่น ยานพาหนะ จัดท�าป้ายข้อความ 

เพื่อแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือข้อแนะน�าให้กับประชาชนแทนการพูดคุย เช่น “กรุณา 

ลดกระจกและแสดงใบอนุญาตขับขี่” “กรุณาจอดรถด้านซ้าย” “กรุณาสวมหน้ากากอนามัย”  

ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับข่ีใช้ช่องทางการช�าระค่าปรับในช่องทางธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ผ่านระบบออนไลน์เป็นหลัก เพื่อลดการติดต่อสัมผัสกับบุคคลอื่น

5.3 ก�ำหนดมำตรฐำนด้ำนกำรแก้ไขปัญหำกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนในทุกจังหวัด  

ผ่ำนกลไกกำรประชุมของคณะอนุกรรมกำรศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัด  

เพือ่บรูณำกำรในกำรป้องกนัปัญหำกำรเกดิอบัุติเหตุทำงถนนกับหน่วยงำนในพืน้ทีอ่ย่ำงต่อเน่ือง 

ก�าหนดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน

จงัหวดัด้านการบงัคบัใช้กฎหมาย ของแต่ละต�ารวจภธูรจงัหวัดทกุเดือน โดยม ีผูบ้งัคับการต�ารวจภธูร

จังหวัด (ผบก.ภ.จว.) หรือ รองผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัด (รอง ผบก.ภ.จว.) เป็นประธาน เพื่อให้
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ทุกจังหวัดมีการก�ากับดูแลการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อย่างครบถ้วนตามแนวทาง 

ที ่ตร.ก�าหนด มีการประชมุวเิคราะห์อบุตัเิหตอุย่างต่อเนือ่ง ประเมนิผลการบังคบัใช้กฎหมาย โดยให้มี 

การเชิญหน่วยงานราชการ และภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมประชุม และส่งรายงาน 

การประชุมของแต่ละต�ารวจภูธรจังหวัดให้ต�ารวจทราบทุกเดือน เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ 

ทางถนนเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ  

  ส่วนที่ 2   การด�าเนนิการของหน่วยปฏิบัติ 

กองบังคับการต�ารวจทางหลวง ตระหนักถึงความส�าคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน   

จึงได้จัดท�าโครงการ “เปลี่ยนไฟท้ายฟรี ช่วยชีวีปลอดภัย”, “ศูนย์เรียนรู้จราจรจิตอาสาต�ารวจ

ทางหลวง” และ “การฝึกอบรมสร้างเสริมเครือข่ายภาคประชาชน” ขึ้น รายละเอียด ดังนี้   

โครงการ “เปลี่ยนไฟท้ายฟรี ช่วยชีวีปลอดภัย”
กองบังคับการต�ารวจทางหลวง

1 ชื่อโครงกำร เปลี่ยนไฟท้ำยฟรี ช่วยชีวีปลอดภัย

2 หลักกำรและเหตุผล

ด้วย กองบังคับการต�ารวจทางหลวง มีความมุ่งเน้นการสร้างความรับผิดชอบให้กับทุกคน 

ในสังคมด้วยการรณรงค์ความปลอดภัยในการขับขี่รถบนท้องถนน และตระหนักถึงความส�าคัญของ

การเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ส่วนหนึ่งของสาเหตุเกิดจากการใช้รถจักรยานยนต์ที่มีความ

ประมาทเลนิเล่อ รวมทัง้การละเลยไม่ตรวจสอบสภาพรถให้อยูใ่นภาวะทีส่มบรูณ์ต่อการใช้งาน ซ่ึงเป็น

สิง่ทีผู่ข้บัข่ีส่วนใหญ่มักจะมองข้าม น�ามาซึง่อบัุตเิหตุได้บ่อยคร้ังและเกดิขึน้ในเวลากลางคนื เนือ่งจาก

รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ไม่มีไฟท้ายและการท่ีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ปล่อยให้ไฟท้ายเสียและ 

ไม่เปลี่ยนหลอดไฟให้ใช้ได้ตามปกติซึ่งมีทั้งที่ตั้งใจไม่เปลี่ยนและที่ไม่ทันสังเกตเห็นกลายเป็นสาเหต ุ

ที่ท�าให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดบนท้องถนนได้เสมอ 

ดังนั้น จึงได้มีการจัดท�าโครงการ “เปลี่ยนไฟท้ายฟรี ช่วยชีวีปลอดภัย” ขึ้น เพื่อสร้างความ

รับผิดชอบ ให้เกิดขึ้นกับทุกคนในสังคม และส่งมอบความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์  

ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และในปี พ.ศ. 2564 นี้ ได้มีการจัดท�าโครงการไปยัง 

ชุมชน ตลาดนัด เทศบาล สถานท่ีราชการส�าคัญ ตลอดจนบูรณาการไปพร้อมกับการปฏิบัติงาน 

ขณะออกตรวจเขตในพื้นท่ีรับผิดชอบ บนถนน ทางหลวงแผ่นดินในขณะออกตรวจ เมื่อพบ 

รถจักรยานยนต์ที่มีปัญหาไฟท้ายไม่ติด ได้มีการเรียกให้หยุดรถและท�าการเปล่ียนไฟท้ายให้ฟรี  
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เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับประชาชนและช่วยลดจ�านวนตัวเลขผู้บาดเจ็บ 

และเสียชีวิต หรือการสูญเสียจากอุบัติเหตุอันเนื่องจากพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟท้าย 

ไม่ส่องสว่าง อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุ และการแก้ไขปัญหาโดยการบังคับใช้กฎหมาย

อย่างเดียว ไม่สามารถให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในการลดอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีได้ จึงได้จัดท�าโครงการ 

ดังกล่าวขึ้น เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ เสียชีวิตจากการใช้รถใช้ถนนอีกทางหนึ่ง

3 วัตถุประสงค์ของโครงกำร

3.1 เพื่อมุ ่งเน้นการสร้างความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นกับทุกคนในสังคมด้วยการรณรงค ์

ความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนให้ประชาชนทั่วไป

3.2 เพ่ือเป็นการรณรงค์สร้างความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนน ซึ่งมีสาเหตุหลักจาก 

ความประมาทเลินเล่อ

3.3 เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบสภาพรถให้อยู ่ในภาวะท่ีสมบูรณ์ต่อการใช้งานเกิด 

ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

3.4 เพื่อลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บอันเกิดจากอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากพฤติกรรมการ

ใช้รถที่มีอุปกรณ์ไม่ครบ ไฟท้ายรถจักรยานยนต์ไม่ส่องสว่างอันเป็นสาเหตุหนึ่งท�าให้เกิดอุบัติเหตุ

จ�านวนมาก 

3.5 เพื่อผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านได้หมั่นตรวจสอบไฟท้าย และช่วยเปลี่ยนไฟท้ายที่ไม่มีแสงไฟ 

ส่องสว่างให้เจ้าของรถจักรยานยนต์เมื่อพบเห็น

3.6 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ต�ารวจทางหลวง

4 เป้ำหมำยโครงกำร : ท�าการเปลี่ยนไฟท้ายรถจักรยานยนต์ให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ 

ทั้งหมด 2,222 หลอด

5 ระยะเวลำด�ำเนินโครงกำร : ระหว่างเดือน มกราคม – ตุลาคม 2564 

6 วิธีด�ำเนินกำร

6.1 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ

6.2 อนุมัติโครงการ

6.3 ด�าเนินโครงการ

6.4 ส�ารวจ รวบรวมข้อมูลชุมชนเพื่อวางแผนในการปฏิบัติงานในแต่ละวัน 

6.5 ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ

6.6 เข้าไปด�าเนินการโครงการ ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนไฟท้ายรถจักรยานยนต์ฟรี 
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6.7 ขณะขับรถวิทยุออกตรวจเขตในพื้นที่รับผิดชอบ บนถนนทางหลวงแผ่นดินนั้น เมื่อพบ 
รถจักรยานยนต์ที่มีปัญหาไฟท้ายไม่ติด ด�าเนินการเปลี่ยนให้ใช้การได้ตามปกติ

7 ผู้รับผิดชอบโครงกำร : กองบังคับการต�ารวจทางหลวง 

8 งบประมำณหมำยเหต ุ: ได้รบัการบรจิาคหลอดไฟท้ายรถจกัรยานยนต์จากภาคเอกชน จ�านวน 
2,222 หลอด

9 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการขับขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนนอย่าง

ปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุ
9.2 มีความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนน ซึ่งมีสาเหตุหลักจากความประมาทเลินเล่อของ

ผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์
9.3 ประชาชนหมั่นตรวจสภาพรถให้อยู่ในภาวะท่ีสมบูรณ์ต่อการใช้งานเกิดความปลอดภัย 

ในการใช้รถใช้ถนน
9.4 ลดความรนุแรงจากการบาดเจบ็อนัเกิดจากอบุติัเหตุทีม่สีาเหตุจากพฤติกรรมการใช้รถทีม่ี

อปุกรณไ์ม่ครบ ไฟทา้ยรถจักรยานยนตไ์มส่อ่งสว่างอนัเปน็สาเหตหุนึ่งท�าใหเ้กดิอบุัตเิหตุจ�านวนมาก 
9.5 ช่วยตรวจสอบและเปลี่ยนไฟท้ายที่ไม่มีแสงไฟส่องสว่างให้เจ้าของรถจักรยานยนต์    

ที่พบเจอระหว่างออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ
9.6 มีสัมพันธ์อันดีกันระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ต�ารวจทางหลวง

10 กำรประเมนิผล : กระบวนการท�างานเป็นไปตามขัน้ตอนทีก่�าหนดไว้โดยท�าการเปล่ียนไฟท้ายฟรี  
ตามที่ได้วางแผนการด�าเนินงานไว้ และรูปภาพขณะด�าเนินการโครงการ ดังนี้

(ลงชื่อ)    พลต�ารวจตรี           
(เอกราช  ลิ้มสังกาศ)

ผู้บังคับการต�ารวจทางหลวง
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โครงการ “ศูนย์เรียนรู้จราจรจิตอาสาต�ารวจทางหลวง”

เป็นคร้ังแรกของประเทศไทยกับการมี “ศูนย์เรียนรู้จราจรจิตอาสาต�ารวจทางหลวงที่ถนน

ห่วงใยทกุชีวิต” เนือ่งจากการศกึษาเป็นสิง่ส�าคญัและเป็นจดุเริม่ต้นของการเรยีนรู ้เพือ่สร้างวฒันธรรม

ความปลอดภยัจราจร  ทางถนน จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีต้่องสร้างวนิยัจราจร โดยเริม่ต้นทีเ่ดก็และเยาวชน

เป็นสิ่งส�าคัญ

1 หลักกำรและเหตุผล

จากรายงานการศกึษาขององค์การอนามยัโลกระบวุ่า คนไทยเสียชวีติจากอบุติัเหตุบนท้องถนน 

ปีละ กว่า 20,000 ราย หรือใน 1 วัน จะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉลี่ยถึง 95 เปอร์เซ็นต์  

ซ่ึงส่วนใหญ่นั้นเกิดจากพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ เช่น การขับรถเร็ว,  

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะ, การไม่คาดเข็มขัดนิรภัยหรือไม่สวมหมวกนิรภัย, 

หลับใน และการขับขี่ตัดหน้ารถคันอื่นกระชั้นชิด ทั้งนี้ อายุโดยเฉล่ียของผู้เสียชีวิตบนท้องถนน 

จะอยู่ระหว่าง 15 - 24 ปี

ดังนั้น กองบังคับการต�ารวจทางหลวง ภายใต้การขับเคลื่อนของ พล.ต.ต.เอกราช  ลิ้มสังกาศ 

ผู้บังคับการต�ารวจทางหลวง จึงให้ความส�าคัญกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยเน้น

การปลูกฝังจิตส�านึกแก่เด็กและเยาวชน ให้ตระหนักถึงอันตรายและความส�าคัญของการป้องกัน

อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

2 วัตถุประสงค์และแนวทำงกำรจัดท�ำศูนย์เรียนรู้ฯ

“ศูนย์เรียนรู้จราจรจิตอาสาต�ารวจทางหลวงที่ถนนห่วงใยทุกชีวิต” ต้ังอยู่ที่อ�าเภอปากช่อง  

จงัหวดันครราชสมีา เป็นศูนย์จราจรแห่งแรกของกองบงัคบัการต�ารวจทางหลวง ทีมุ่่งเน้นการให้ความรู ้

แก่เด็กและเยาวชน โดยการสร้างจิตส�านึกในการขับขี่ปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎหมายจราจร  

รวมทั้งการมีน�้าใจแก่เพื่อนร่วมทางบนท้องถนน ตามอัตลักษณ์ของสังคมไทย

ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เกิดขึ้นจากน�้าพักน�้าแรงของต�ารวจทางหลวงนครราชสีมาและครอบครัว  

ซึ่งร่วมแรงร่วมใจกันออกแบบทาสีตีเส้น และจัดท�าฐานการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มี

ความสนใจและเข้าร่วมโครงการ ได้มคีวามรูค้วามเข้าใจในกฎหมายจราจรและมจีติส�านกึในการขบัขี่ 

โดยประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ จ�านวน 5 ฐาน ดังนี้

1. ฐานห้องเรียนรู้ความปลอดภัย   2. ฐานเรียนรู้สัญญาณมือจราจร 

3. ฐานนิรภัยแทนใจต�ารวจทางหลวง  4. ฐานจุดจบนักซิ่ง

5. ฐานฝึกขับขี่ปลอดภัย
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ฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน 

1 ฐานห้องเรียนรู้ความปลอดภัย
โดยให้เดก็และเยาวชนเรียนรูส้ญัลกัษณ์ป้ายจราจร ประกอบกบัวดีทิศัน์ถงึสาเหตขุองการเกดิ

อุบัติเหตุ  รวมทั้งมุ่งเน้นการให้ความรู้

และการสร้างจิตส�านึกที่ดีในการขับขี่

ยานพาหนะ

2 ฐานเรียนรู้สัญญาณมือจราจร
การสอนสัญญาณมือจราจรเบื้องต้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความเข้าใจถึงลักษณะของ

สัญญาณมือในการอ�านวยการจราจร โดยเมื่อกลับไปยังสถานศึกษา จะสามารถเป็นอาสาสมัคร

จราจรได้

3 ฐานนริภัยแทนใจต�ารวจทางหลวง
การจ�าลองเหตุการณ์ความร้ายแรงของ

การไม่คาดเข็มขัดนิรภัย/ไม่สวมหมวกนิรภัย

โดยต�ารวจทางหลวง
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4 ฐานจุดจบนักซิ่ง
การสอนให้เห็นภัยอันตราย

ของการขบัรถโดยประมาท เช่น การ

ขบัรถเรว็ เมาแล้วขบั และการแข่งรถ 

ในทางสาธารณะ

5 ฐานฝึกขับขี่ปลอดภัย
การเรียนรู ้โดยให้เด็กและเยาวชน ฝึกการขี่รถจักรยานผ่านป้ายสัญญาณจราจรจ�าลอง  

หากผู้ใดท�าผิด จะถูกต�ารวจทางหลวงออกใบสั่งเพื่อให้เด็ก ๆ รู ้ว่าก�าลังกระท�าผิดกฎจราจร  

และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นการสร้างจิตส�านึกในการขับขี่
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ในปี 2564 กรมประชำสมัพันธ์ในฐำนะศนูย์กลำงกำรประชำสมัพนัธ์

ภำครัฐ ได้ด�ำเนินกำรสนับสนุนกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรให้กับ 

ส่วนรำชกำร เพื่อให้ประชำชน มีโอกำสรับรู้ เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 

และตระหนกัถงึควำมปลอดภยัในกำรใช้รถใช้ถนน โดยได้ด�ำเนนิกำร

ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรภำยใต้กำรก�ำกับของกรมประชำสัมพันธ์  

ในรูปแบบต่ำงๆ ดังนี้ 

1 บทความด้านความปลอดภัยทางถนน จ�านวน 60 บทความ

1) “หมวกกันน็อค” ช่วยชีวิตได้จริงหรือ?

2) ฝ่าสัญญาณไฟ ความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีที่อาจเปลี่ยนทั้งชีวิตคุณ 

3) ผู้สูงอายุยุคใหม่ ต้องปลอดภัยจากโควิดและอุบัติเหตุทางถนน

4) ขับตามกฎ ลดความเสี่ยง เลี่ยงโควิด-19 แล้วกลับไปใกล้ชิดกับครอบครัว

5) Big Bike ขาดทักษะอาจถึงตาย

6) คุณสมบัติของยางรถยนต์ ที่ดีมีอะไรบ้าง

7) เช็คสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทาง

8) “ดื่มแล้วขับ ครองแชมป์ตายสงกรานต์ทุกปี”

9) “ดื่มไม่ขับ ลดความเสี่ยงของชีวิต”

10) สัญจรทางไกลกลับบ้านปลอดภัย 

                    ฯลฯ

กรมประชาสัมพันธ์
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2 ข่าวภาคภาษาไทย (ข่าวเช้า ข่าวเที่ยง ข่าวดึก สวท. 
    FM 98.75 MHz. FM 102.25 MHz. เป็นต้น) 

1) การรักษาวินัยจราจร

2) ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

3) การเตรียมพร้อมก่อนการเดินทาง

4) ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางถนนระหว่างเดินทาง

5) โทษของเมาแล้วขับ

6) มาตรการเร่งด่วนเกี่ยวกับรถสาธารณะ

7) รัฐบาลรณรงค์สัญจรปลอดภัยปีใหม่ 2564 ภายใต้  
“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยเน้นย�้า
ประชาชนปลอดภัยทั้งเรื่องอจราจรและการป้องกันโควิด

8) กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ประชาชน ขับไม่ด่ืม 
ดืม่ไม่ขบั ย�า้เอาผิดร้านค้าขายแอลกอฮอล์ ให้ผู้มอีายตุ�า่กว่า 
20 ปี พร้อมแนะประชาชนยังคงเคร่งครัดมาตรการป้องกัน
โรคโควิด-19

9) เตือนกฎหมาย “เมาแล้วขับ” อัตราโทษสูง 
10) เตอืนเดนิทางปลอดภยั ฉลองปีใหม่ตามข้อก�าหนด
11) ปภ. เผยยอด 7 วันอันตราย
12) ขนส่ง เตรียมความพร้อมรับคนกลับจากบ้าน 

หลังเทศกาลปีใหม่ เป็นต้น

3 ข่าวภาคภาษาต่างประเทศ (สวท. FM 88 MHz.)

1) Police Nationwide Launch a Public Safety Mission for 

New Year Holidays

2) Environment Min presents 13 New Year’s Gift

3) Transport Ministry Showcases 2020 Accomplishments
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4) Thailand Ramps up Road Safety Campaigns

5) Road Safety Center Stepping up Road Safety, COVID-19 Measures

    Thailand Ramps up Road Safety Campaigns

6) Drunk Driving Remains Top Cause of Holiday Road Accidents

7) Officials Put 900 Drunk Drivers on Probation

8) DLT to Facilitate Inbound Traffic to Bangkok When New Year Holiday End

4 รายการพิเศษ

ROAD SAFETY
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NBT รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน I การใช้มาตรการทางกฎหมายกับผู้ขับขี่ที่ประมาท
https://www.youtube.com/watch?v=19cYhStZFq0

NBT รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน I ภาพรวมอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
https://www.youtube.com/watch?v=kuA4091AWD4

รายการวิทยุ สวท.สุพรรณบุรี
https://www.facebook.com/radiosuphan.FM102.25MHz/videos/441107000351767

รายการวิทยุ สวท.กาญจนบุรี
https://www.facebook.com/AM.558Live/videos/692325504760621

รายการ บันทึกสถานการณ์ วันที่ 29 ธันวาคม 2563
https://www.facebook.com/radiothailand/videos/407084977014175

รายการ เคลียร์คัดชัดเจน 23 ธ.ค. 63
https://www.facebook.com/LiveNBT2HD/videos/199948028513637

รายการหมุนตามวัน ช่วงสงกรานต์
https://www.facebook.com/radiothailand/videos/275241674145819

5 รายงานสด NBT (ข่าวเที่ยงวัน วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
     และ วันที่ 3 มกราคม 2564)

1) บรรยากาศประชาชนเดินทาง รายงานสดจาก สถานีขนส่งหมอชิต

2) ประชาชนเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ไม่คึกคัก 

    รายงานสดจาก จังหวัดเชียงใหม่

3) การจราจรถนนพหลโยธินยังคล่องตัวดี 

    รายงานสดจาก บริเวณต่างระดับบางปะอิน

4) บรรยากาศการจราจรบริเวณถนนพระราม 2 รายงานสดจาก ถนนพระราม 2 ฝั่งขาเข้า

5) บรรยากาศการเดินทางกลับจากภูมิล�าเนา รายงานสดจาก สถานีขนส่งหมอชิต

6) บรรยากาศที่สนามบินดอนเมือง รายงานสดจาก อาคารผู้โดยสารขาเข้า 2

7) บรรยากาศหัวล�าโพงคนเดินทางกลับยังบางตา

8) สถานีขนส่งหาดใหญ่ เงียบเหงากว่าทุกปี รายงานสดจาก จังหวัดสงขลา
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6 สปอตการรณรงค์และประชาสัมพันธ์

1) สปอตปีใหม่ (Fun)

2) สปอตปีใหม่ขับขี่ปลอดภัย ปี 2564

3) สปอตสงกรานต์ห่างโควิด

7 อินโฟกราฟิก
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กรมคุมประพฤติ

1

ผลการด�าเนินงานหรือกิจกรรมที่ส�าคัญ 
ประจ�าปี 2564 ของกรมคุมประพฤติ

กิจกรรมสนับสนุนการด�าเนินการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 สรุปได้ดังนี้

1.1 กิจกรรมรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/อบรมให้ความรู้และการท�างานบริการสังคม
ส�านักงานคุมประพฤติ จ�านวน 45 แห่ง ได้จัดกิจกรรมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์  

โดยการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรในการขับขี่ปลอดภัยแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 
เดินรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน จัดท�าป้ายไวนิล แจกเอกสารแผ่นพับส่ือที่เกี่ยวข้องกับ 
การรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ให้ความรู ้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)  
แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ณ จุดบริการประชาชน การท�างานบริการสังคมโดยการปรับภูมิทัศน ์
ท่ีบดบังสภาพการมองเห็น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือรายการวิทยุกระจายเสียงชุมชน และ 
สื่อต่าง ๆ เช่น line website facebook โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 3,059 คน ประกอบด้วย

1. ผู้ถูกคุมความประพฤติ จ�านวน 854 คน
2. เด็กและเยาวชน จ�านวน 1 คน
3. ผู้ได้รับการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจ�าคุก จ�านวน 108 คน
4. ผู้ท�างานบริการสังคมแทนค่าปรับ จ�านวน 9 คน
5. ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ�านวน 27 คน
6. เจ้าหน้าที่ส�านักงานคุมประพฤติ จ�านวน 362 คน
7. อาสาสมัครคุมประพฤติ จ�านวน 345 คน
8. เครือข่ายยุติธรรมชมุชน จ�านวน 272 คน
9. ประชาชนทั่วไป จ�านวน 1,081 คน

โดยมีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ จ�านวน 34 แห่ง
ศูนย์ยุติธรรมชมุชน จ�านวน 7 แห่ง
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และภาคีเครือข่ายอื่น ๆ จ�านวน 68 แห่ง
จัดกิจกรรม คิดเป็นชั่วโมงการท�างานบริการสังคม จ�านวน 1,259 ชั่วโมง

1.2 กิจกรรมการเข้าเวรปฏิบัติหน้าที่ ณ ส�านักงานคุมประพฤติ/ศาล
ส�านกังานคมุประพฤต ิจ�านวน 52 แห่ง ร่วมกบัอาสาสมคัรคมุประพฤต ิเครอืข่ายยตุธิรรม

ชมุชน ปฏบิตัหิน้าทีร่บัคด ีณ ส�านกังานคมุประพฤติและศาล โดยมอีาสาสมคัรคุมประพฤติสนับสนนุ

การปฏิบัติงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 515 คน ประกอบด้วย

1. เจ้าหน้าที่ส�านักงานคุมประพฤติ จ�านวน 485 คน
2. อาสาสมัครคุมประพฤติ จ�านวน 6 คน
3. เครือข่ายยุติธรรมชมุชน จ�านวน 24 คน

1.3 กิจกรรมการให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและการเรียกร้องค่าเสยีหายแก่ผูป้ระสบ
อุบัติเหตุทางถนน

ส�านักงานคุมประพฤติ จ�านวน 3 แห่ง ได้จัดกิจกรรมการให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมาย 

แก่ผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน ให้ค�าแนะน�าเรื่องการเรียกร้องค่าเสียหาย การได้รับเงินช่วยเหลือ 

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 268 คน ประกอบด้วย

1. ผู้ถูกคุมความประพฤติ จ�านวน 30 คน
2. เจ้าหน้าที่ จ�านวน 34 คน
3. เครือข่ายยุติธรรมชมุชน จ�านวน 23 คน
4. ประชาชนทั่วไป จ�านวน 181 คน

โดยมีศูนย์ยุติธรรมชมุชน จ�านวน 1 แห่ง
และภาคีเครือข่ายอื่น ๆ จ�านวน 18 แห่ง

1.4 การบูรณาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ส�านักงานคุมประพฤติ จ�านวน 21 แห่ง ได้จัดกิจกรรมการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น 

ทีเ่ก่ียวข้อง โดยมกีารประชมุกบัหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น ส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั 

การประชมุระดบัจงัหวดั เพือ่ตดิตามสถานการณ์และบูรณาการความร่วมมอืเกีย่วกบัการป้องกนัและ

ลดอุบัติเหตุทางถนน มีผู้เข้าร่วมประชุม จ�านวน 1,571 คน ประกอบด้วย

1. ผู้ถูกคุมความประพฤติ จ�านวน 80 คน

2. ผู้ได้รับการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจ�าคุก จ�านวน 33 คน
3. ผู้ท�างานบริการสังคมแทนค่าปรับ จ�านวน 3 คน
4. ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ�านวน 2 คน
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5. เจ้าหน้าที่ จ�านวน 119 คน
6. อาสาสมัครคุมประพฤติ จ�านวน 11 คน
7. เครือข่ายยุติธรรมชมุชน จ�านวน 1,090 คน
8. ประชาชนทั่วไป จ�านวน 233 คน

โดยมีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ จ�านวน 16 แห่ง
ศูนย์ยุติธรรมชมุชน จ�านวน 11 แห่ง
และภาคีเครือข่ายอื่น ๆ จ�านวน 536 แห่ง
จัดกิจกรรม คิดเป็นชั่วโมงการท�างานบริการสังคม จ�านวน 183 ชั่วโมง

1.5 กิจกรรมการท�างานบริการสังคม ณ จุดให้บริการประชาชน ด่านชุมชน และ 
ด่านตรวจค้น

ส�านกังานคมุประพฤต ิจ�านวน 105 แห่ง ร่วมกบัอาสาสมคัรคมุประพฤต ิเครอืข่ายยตุธิรรม

ชุมชน ผู้ถูกคุมความประพฤติ รวมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ  ให้บริการประชาชน 

ณ จุดบริการประชาชน จ�านวน 256 จุด ด่านตรวจค้น จ�านวน 68 จุด และด่านชุมชน จ�านวน  

154 จุด รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 6,179 คน ประกอบด้วย

1. ผู้ถูกคุมความประพฤติ จ�านวน 557 คน

2. ผู้ได้รับการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจ�าคุก จ�านวน 37 คน
3. ผู้ท�างานบริการสังคมแทนค่าปรับ จ�านวน 9 คน
4. ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ�านวน 12 คน
5. เจ้าหน้าที่ส�านักงานคุมประพฤติ จ�านวน 408 คน
6. อาสาสมัครคุมประพฤติ จ�านวน 624 คน
7. เครือข่ายยุติธรรมชมุชน จ�านวน 1,776 คน
8. ประชาชนทั่วไป จ�านวน 2,756 คน

โดยมีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ จ�านวน 84 แห่ง
ศูนย์ยุติธรรมชมุชน จ�านวน 46 แห่ง
และภาคีเครือข่ายอื่น ๆ จ�านวน 445 แห่ง
จัดกิจกรรม คิดเป็นชั่วโมงการท�างานบริการสังคม จ�านวน 1,025 ชั่วโมง
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กิจกรรมสนับสนุนการด�าเนินการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 สรุปได้ดังนี้

2.1 กิจกรรมการเข้าเวรปฏิบัติหน้าที่ ณ ส�านักงานคุมประพฤติ/ศาล
ส�านกังานคมุประพฤต ิจ�านวน 59 แห่ง ร่วมกบัอาสาสมคัรคมุประพฤต ิเครอืข่ายยตุธิรรม

ชมุชน ปฏิบตัหิน้าทีร่บัคด ีณ ส�านกังานคมุประพฤติและศาล โดยมอีาสาสมคัรคุมประพฤติสนับสนนุ

การปฏิบัติงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 1,457 คน ประกอบด้วย

1. ผู้ถูกคุมความประพฤติ จ�านวน 432 คน

2. ผู้ได้รับการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจ�าคุก จ�านวน 45 คน
3. ผู้ท�างานบริการสังคมแทนค่าปรับ จ�านวน 35 คน
4. ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ�านวน 91 คน
5. เจ้าหน้าที่ส�านักงานคุมประพฤติ จ�านวน 616 คน
6. อาสาสมัครคุมประพฤติ จ�านวน 18 คน
7. เครือข่ายยุติธรรมชมุชน จ�านวน 5 คน
8. ประชาชนทั่วไป จ�านวน 215 คน

จัดกิจกรรม คิดเป็นชั่วโมงการท�างานบริการสังคม จ�านวน 48 ชั่วโมง

2.2 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และลงพื้นท่ีสร้างการรับรู้ภายในชุมชน ในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ส�านักงานคุมประพฤติ จ�านวน 59 แห่ง ได้จัดอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรม 

ชุมชน ผู ้ถูกคุมความประพฤติ และพนักงานคุมประพฤติ รณรงค์ประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ 

สร้างการรับรู้ภายในชุมชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน  

5,568 คน ประกอบด้วย

1. ผู้ถูกคุมความประพฤติ จ�านวน 1,800 คน
2. เด็กและเยาวชน จ�านวน 33 คน
3. ผู้ได้รับการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจ�าคุก จ�านวน 264 คน
4. ผู้ท�างานบริการสังคมแทนค่าปรับ จ�านวน 10 คน
5. ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ�านวน 62 คน
6. เจ้าหน้าที่ส�านักงานคุมประพฤติ จ�านวน 376 คน
7. อาสาสมัครคุมประพฤติ จ�านวน 283 คน
8. เครือข่ายยุติธรรมชมุชน จ�านวน 360 คน
9. ประชาชนทั่วไป จ�านวน 2,380 คน

โดยมีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ จ�านวน 38 แห่ง
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ศูนย์ยุติธรรมชมุชน จ�านวน 9 แห่ง
และภาคีเครือข่ายอื่น ๆ จ�านวน 65 แห่ง
จัดกิจกรรม คิดเป็นชั่วโมงการท�างานบริการสังคม จ�านวน 5,454 ชั่วโมง

2.3 กิจกรรมการอบรมให้ความรูแ้ก่ครอบครวัของผูถู้กคุมความประพฤติในฐานความผดิ
ขับรถในขณะเมาสุรา

ส�านักงานคุมประพฤติ จ�านวน 36 แห่ง ได้จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ครอบครัว

ของผู้ถูกคุมความประพฤติในฐานความผิดขับรถในขณะเมาสุรา โดยให้บุคคลในครอบครัวเฝ้าระวัง 

ตกัเตอืน พดูคยุ สอดส่องผูถู้กคมุความประพฤตใินการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภยั มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม 

จ�านวน 2,871 คนประกอบด้วย

1. ผู้ถูกคุมความประพฤติ จ�านวน 1,842 คน
2. เด็กและเยาวชน จ�านวน 6 คน
3. ผู้ได้รับการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจ�าคุก จ�านวน 182 คน
4. ผู้ท�างานบริการสังคมแทนค่าปรับ จ�านวน 3 คน
5. เจ้าหน้าที่ส�านักงานคุมประพฤติ จ�านวน 272 คน
6. อาสาสมัครคุมประพฤติ จ�านวน 102 คน
7. เครือข่ายยุติธรรมชมุชน จ�านวน 30 คน
8. ญาติผู้ถูกคุมความประพฤติ จ�านวน 284 คน
9. ประชาชนทั่วไป จ�านวน 150 คน

โดยมีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ จ�านวน 11 แห่ง
ศูนย์ยุติธรรมชมุชน จ�านวน 3 แห่ง
จัดกิจกรรม คิดเป็นชั่วโมงการท�างานบริการสังคม จ�านวน 704 ชั่วโมง

2.4 กิจกรรมการท�างานบริการสังคม ณ จุดบริการประชาชน ด่านชุมชน และ 
ด่านตรวจค้น

ส�านักงานคมุประพฤต ิจ�านวน 73 แห่ง ร่วมกบัอาสาสมคัรคมุประพฤต ิเครอืข่ายยตุธิรรม

ชุมชน ผู้ถูกคุมความประพฤติ รวมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ในการให้บริการ

ประชาชน ณ จุดบริการประชาชน จ�านวน 208 จุด ด่านตรวจค้น จ�านวน 116 จุด และด่านชุมชน 

จ�านวน 268 จุด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 4,390 คน ประกอบด้วย

1. ผู้ถูกคุมความประพฤติ จ�านวน 218 คน
2. เด็กและเยาวชน จ�านวน 6 คน
3. ผู้ได้รับการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจ�าคุก จ�านวน 23 คน
4. ผู้ท�างานบริการสังคมแทนค่าปรับ จ�านวน 5 คน
5. ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ�านวน 3 คน
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6. เจ้าหน้าที่ส�านักงานคุมประพฤติ จ�านวน 279 คน
7. อาสาสมัครคุมประพฤติ จ�านวน 703 คน
8. เครือข่ายยุติธรรมชมุชน จ�านวน 1,324 คน
9. ประชาชนทั่วไป จ�านวน 1,829 คน

โดยมีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ จ�านวน 142 แห่ง
ศูนย์ยุติธรรมชมุชน จ�านวน 104 แห่ง
และภาคีเครือข่ายอื่น ๆ จ�านวน 522 แห่ง
จัดกิจกรรม คิดเป็นชั่วโมงการท�างานบริการสังคม จ�านวน 704 ชั่วโมง

2.5 การบูรณาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ส�านักงานคุมประพฤติ จ�านวน 15 แห่ง ได้จัดกิจกรรมการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น 

ทีเ่ก่ียวข้อง โดยมกีารประชมุกบัหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น ส�านกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวดั  

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดโดยการบูรณาการ

ความร่วมมือ ในการป้องกนัและลดอบัุตเิหตทุางถนน มผีูเ้ข้าร่วมประชุม จ�านวน 560 คน ประกอบด้วย

1. ผู้ถูกคุมความประพฤติ จ�านวน 129 คน
2. ผู้ได้รับการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจ�าคุก จ�านวน 28 คน
3. เจ้าหน้าที่ส�านักงานคุมประพฤติ จ�านวน 54 คน
4. อาสาสมัครคุมประพฤติ จ�านวน 20 คน
5. เครือข่ายยุติธรรมชมุชน จ�านวน 207 คน
6. ประชาชนทั่วไป จ�านวน 122 คน

ภาคีเครือข่ายอื่น ๆ จ�านวน 51 แห่ง
จัดกิจกรรม คิดเป็นชั่วโมงการท�างานบริการสังคม จ�านวน 111 ชั่วโมง

2.6 กิจกรรมการท�างานบริการสังคม 
ส�านักงานคุมประพฤติ จ�านวน 8 แห่ง ได้จัดกิจกรรมบริการสังคม โดยการน�าผู้ถูกคุม

ความประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน พัฒนาท�าความสะอาด ทาสี

เครือ่งหมายจราจรปรบัภมูทิศัน์ ตดัแต่งต้นไม้ทางแยกและจุดเกดิอบุติัเหตุ มผู้ีเข้าร่วมกจิกรรม จ�านวน 

436 คน ประกอบด้วย

1. ผู้ถูกคุมความประพฤติ จ�านวน 233 คน
2. ผู้ท�างานบริการสังคมแทนค่าปรับ จ�านวน 88 คน
3. เจ้าหน้าที่ส�านักงานคุมประพฤติ จ�านวน 31 คน
4. อาสาสมัครคุมประพฤติ จ�านวน 19 คน
5. เครือข่ายยุติธรรมชมุชน จ�านวน 14 คน
6. ประชาชนทั่วไป จ�านวน 51 คน
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โดยมีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ จ�านวน 3 แห่ง
ศูนย์ยุติธรรมชมุชน จ�านวน 1 แห่ง
และภาคีเครือข่ายอื่น ๆ จ�านวน 3 แห่ง
จัดกิจกรรม คิดเป็นชั่วโมงการท�างานบริการสังคม จ�านวน 859 ชั่วโมง

การก�าหนดมาตรการทางการก�ากับดูแลบุคลากรของกรมคุมประพฤติ
เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมายและปฏิบัติ
ตามนโยบายความปลอดภัยทางถนน

กรมคุมประพฤติได้ก�าหนดมาตรการลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าท่ีผู้กระท�าผิด ฐานขับรถ 

ในขณะเมาสรุา ตามหนังสอืกรมคมุประพฤติ ที ่ยธ 0303/ว 92 ลงวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2561 โดยหาก

พบว่าข้าราชการ ลกูจ้างประจ�า พนกังานราชการ และลกูจ้างชัว่คราวของกรมคุมประพฤติกระท�าผดิ 

ฐานขบัรถในขณะเมาสรุา กรมคมุประพฤตจิะลงโทษทางวนัิยแก่บคุลากรในอตัราโทษและสถานโทษ

ขั้นสูงของฐานความผิดนั้น ๆ 

การน�าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 
มาใช้กับผู้กระท�าผิด 

ในกรณทีีศ่าลมคี�าสัง่ให้คมุความประพฤตแิละติดอปุกรณ์อิเล็กทรอนกิส์ติดตามตัว ในคดอีาญา

ความผดิฐานขบัรถขณะเมาสรุา ขับรถประมาทหรอืความผดิอืน่ ๆ  ตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 จ�านวน 204 ราย 

การส่งผู้ถูกคุมความประพฤติเข้ารับการบ�าบัดอาการติดสุรา 
ณ สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมคุมประพฤตไิด้มกีารส่งผูถ้กูคมุความประพฤตเิข้ารบัการบ�าบดัอาการตดิสรุา ช่วงเทศกาล

ปีใหม่ พ.ศ. 2564 จ�านวน 28 ราย ดังนี้ 

1) การบ�าบัด พบว่า บ�าบดัครบ จ�านวน 6 ราย อยูร่ะหว่างบ�าบดั จ�านวน 10 ราย บ�าบดัไม่ครบ  

จ�านวน 5 ราย และไม่รับการบ�าบัด จ�านวน 7 ราย 

2) ปริมาณการดื่มสุรา พบว่า ดื่มในปริมาณเท่าเดิม จ�านวน 11 ราย ลดปริมาณการดื่ม

และลดจ�านวนวันที่ดื่ม จ�านวน 10 ราย ลดปริมาณการดื่ม จ�านวน 5 ราย และหยุดดื่ม จ�านวน 2 ราย 

3) ประวัติการกระท�าผิดซ�้า พบว่า กระท�าผิดซ�้า จ�านวน 1 ราย  

3

4

5
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รปูภาพการจัดกิจกรรม

ผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกับส�านักงานคุมประพฤติ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

อาสาสมัครคุมประพฤติปฏิบัติงาน
ณ จุดบริการประชาชน

จัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติท�างานบริการสังคม 
โดยการตัดแต่งกิ่งไม้ กวาดพื้นถนน และทาสีรั้ววัด

บูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ ในการให้บริการประชาชน 
ณ ด่านตรวจค้น

อบรมให้ความรู้เพื่อสร้างจิตส�านึก
ในการขับขี่ปลอดภัย

อาสาสมัครคุมประพฤติร่วมเป็นคณะท�างาน
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามด่านตรวจต่าง ๆ
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โครงการ “รัฐ ราษฎร์ รวมใจ ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้ในหลวง”

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนิ ีเสด็จออก ณ พระท่ีน่ัง

อมัพรสถาน พระราชวงัดสุติ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายนพดล สนัตภิากรณ์ กรรมการ

ผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด และคณะผู้บริหารบริษัทฯ เฝ้าทูลละออง

ธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ที่ประชาชนร่วมสมทบจากการจัดท�าโครงการ  

“รัฐ ราษฎร์ รวมใจ ขับข่ีปลอดภัย เทิดไท้ในหลวง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

28 กรกฎาคม 2561 และ 28 กรกฎาคม 2562 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย  

โดยจดัขึน้เพือ่ส่งเสรมิให้ผูใ้ช้รถจกัรยานยนต์ สวมหมวกนริภยั ขณะขบัขีห่รือโดยสารรถจกัรยานยนต์ 

และขับขี่อย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยการถวายปณิธานผ่านโครงการนี้ และ เงินรายได้ 

จากการจ�าหน่ายหมวกนิรภัยทั้งหมด บริษัทกลางฯ น�าขึ้นทูลเกล้า โดยไม่หักค่าใช้จ่าย
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การสนับสนุนงบประมาณทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อใช้ในการผลิต
เครื่องมือกู้ภัยประเภทตัดถ่างพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง  

ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา พระราชวงัดสุติ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายฉตัรชยั พรหมเลศิ  

ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและบริษัท กลาง 

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน  

เพื่อสนับสนุนการผลิตเครื่องมือกู้ภัยประเภทตัดถ่างส�าหรับพระราชทานแก่หน่วยงานราชการและ

มูลนิธิต่าง ๆ ใช้ปฏิบัติงานกู้ชีพ กู้ภัย ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน

กิจกรรมการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ปี พ.ศ. 2564

สนับสนนุอุปกรณ์เปลกู้ชีพกู้ภัยส�าหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด สนับสนุนอุปกรณ์เปลกู้ชีพกู้ภัย (เปลบอร์ด 

และเปลตะกร้า) ให้กับมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยและเครือข่ายทั่วประเทศ ในกิจกรรมวันเสริมสร้างวัฒนธรรม 

ความปลอดภัยทางถนน “RVP Road Safety Day” เพื่อน�าไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และ

เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมกันในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน 
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งานแถลงข่าวทศวรรษวิถี ใหม่ บริษทักลางฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด จัดแถลง

ข่าว “ทศวรรษวิถีใหม่ บริษัทกลางฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมความ

ปลอดภัยทางถนน” (New Normal Decade @iRVP Strives 

Road Safety Culture) เพื่อประกาศ ทิศทางการด�าเนินงานปี 

2564 ในการให้บริการประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์“เป็นองค์กร

เสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน ด้วยระบบการประกันภัยรถ 

เพือ่สงัคม มัน่คง ยัง่ยนื” โดยท�าการเปิดศนูย์ข้อมูลอบัุติเหตุทาง

ถนน ThaiRSC (New Version) และเปิดช่องทางการให้บริการ

ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ผ่านไลน์ @iRVP ณ ห้องประชุม 

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่)

งานวันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจ�าปี 2564 (International Open Data Day 2021)

นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด 

ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ “ข้อมูลเปิด เพื่อชีวิต”หรือ “Open Data for Life Saving” ที่น�า

เสนอประโยชน์จากการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐท่ีเป็นประโยชน์ต่อการลดอุบัติเหตุทางท้องถนน 

ภายในงานวันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจ�าปี 2564 International Open Data Day 2021 วันที่ 6 

มีนาคม 2564 จัดโดย ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุม เดอะ โซไซตี้ 

ชั้น 22 อาคารเกสร ทาวเวอร์ ถนนราชด�าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
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โครงการประชุมผูน้�าเครือข่าย เหย่ือเมาแล้วขับ ร่วมฟันฝ่าภาวะวิกฤตโควิด 19 - อบัุตเิหตุ
บนท้องถนน

นางสาวธารินี ปานเขียว ผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กลาง

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ 

ทางถนน ภยัร้าย บ่อนท�าลายสงัคมไทย ในโครงการประชมุผูน้�าเครือข่าย เหยือ่เมาแล้วขบั ร่วมฟันฝ่า

ภาวะวิกฤตโควิด 19 - อุบัติเหตุบนท้องถนน จัดโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ ณ ห้องเจ้าพระยาเทอเรซ  

โรงแรมรเิวอร์ไซด์ เชงิสะพาน

กรงุธน ฝ่ังบางพลดั กรงุเทพฯ

 

โครงการ “ชีวิตวิถี ใหม่ สงกรานต์ปลอดภัย - ปลอดโควิด 19”  
มูลนิธิเมาไม่ขับ จัดกิจกรรมพิธีเปิดงานรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ปลอดภัย – 

ปลอด   โควิด 19 ขึ้น โดยภายในงาน นางสาวธารินี ปานเขียว ผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์

และสื่อสารองค์กร บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด ได้มอบส่ือรณรงค์ป้องกันและ 

ลดอบุตัเิหตทุางถนน “สวมหมวกนริภยั สวมหน้ากากอนามยั ปลอดภยั 100 เปอร์เซน็ต์” ให้กบัรองปลดั 

กระทรวงคมนาคม ประธานในพิธี  

เพ่ือน�าไปใช้ในการรณรงค์ความปลอดภยั 

ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์  

ณ สถานีขนส่งหมอชิต บริเวณอาคาร 

ผู้โดยสารภาคกลาง ชั้น 1

งานแถลงข่าว “ชีวิตวิถี ใหม่ สงกรานต์ ดื่มไม่ขับ”
ส�านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ จัดงานแถลงข่าว ชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ ดื่มไม่ขับ คิดถึง  

กลับให้ถึงบ้านอย่างปลอดภัย โดยมีนางสาวธารินี ปานเขียว ผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์และ

สือ่สารองค์กร บรษิทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ�ากดั เข้าร่วมงาน ณ ห้องไดมอนด์ บอลรมู 1  

โรงแรมริชมอนด์ สไตรค์ คอนเวนชั่น โฮเต็ล กรุงเทพมหานคร

147ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 2564



บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาล
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลสามร้อยยอด 

เพือ่สนบัสนนุโรงพยาบาลสนามสูภั้ยโควิด 19 ในการน�าไปใช้จดัซือ้เครือ่งมือแพทย์และอุปกรณ์ต่าง ๆ   

ส�าหรับให้บริการแก่ผู้ติดเชื้อที่เข้ารับการดูแลภายในโรงพยาบาลสนาม (จ�านวน 100 – 150 เตียง)  

ซึ่งเป็นความร่วมมือโดยโรงพยาบาลสามร้อยยอด และมูลนิธิสว่างเมธีสามร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์  

โครงการวงเวียนช่วยชีวิต เพื่อร่วมสร้างถนนปลอดภัยในท้องถิ่น
บรษิทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ�ากัด ได้ด�าเนนิโครงการ “วงเวยีนช่วยชวีติ” โดยการ

รับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเป้าหมาย จ�านวน 20 จังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิต 

และบาดเจ็บ จากอุบัตเิหตุทางถนนสงู ได้แก่ จงัหวดันครราชสมีา ชลบรุ ีเชียงใหม่ อดุรธาน ีขอนแก่น 

เชียงราย สมุทรปราการ ปทุมธานี ระยอง ลพบุรี สกลนคร อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา 

สุรินทร์ บุรีรัมย์ เพชรบูรณ์ นครศรีธรรมราช สระบุรี ศรีสะเกษ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้เสียชีวิต 

ในจังหวัดเป้าหมาย รวม 6,992 ราย บาดเจ็บ 460,308 คน ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน 

www.thairsc.com ในปี 2563) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่จีดุเสีย่ง จุดอนัตราย สีแ่ยก ท่ีมคีนเสียชวีติหรือบาดเจ็บจากอบุติัเหตุทางถนน 

และต้องการจัดการแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย บริเวณสี่แยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร ด้วยการจัดท�า  

“วงเวียน” โดย บริษัทกลางฯ สนับสนุนงบประมาณในการจัดท�าวงเวียน เพื่อเป็นเครื่องมือในการ

สร้างความปลอดภยั ลดอตัราการเสยีชวิีต และการบาดเจ็บจากอบุติัเหตุทางถนนให้กบัชมุชน/ท้องถิน่ 

148 ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 2564



โครงการหมวกล้านใบช่วยชีวิต 
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด จัดท�าโครงการ “หมวกล้านใบช่วยชีวิต”  

โดยสนบัสนนุหมวกนริภัย ราคาพเิศษ ต�า่กว่าต้นทนุโรงงาน ร่วมกบัภาคเีครอืข่ายทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ  

ภายใต้การมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายหรือกฎองค์กร เพื่อให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ สวมหมวกนิรภัย 

ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ได้เห็นถึงความส�าคัญของหมวกนิรภัย และมีการสวมหมวก

นิรภัยเพื่อความปลอดภัย โดยบริษัทกลางฯ ด�าเนินการสนับสนุนหมวกนิรภัยผ่านโครงการต่าง ๆ  

มากมาย เช่น โครงการ “รัฐ-ราษฎร์รวมใจ ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้ในหลวง”, โครงการ “หมวกแสนใบ 

เพื่อผู้ใช้รถจักรยานยนต์ปลอดภัย” ร่วมกับ 7-11 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ที่มีการท�า

ประกันภัย พ.ร.บ. ได้มีหมวกนิรภัยที่มีคุณภาพ ราคาพิเศษ และเพื่อลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ 

หรือเสียชีวิต รวมถึงการสนับสนุนหมวกนิรภัยในโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย  

ทางถนนในกลุ่มเด็ก เยาวชน ในสถานศึกษา กลุ่มคนท�างาน ในองค์กร รวมถึงคนในชุมชน  
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AIP Foundation 
มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย 

หลักการด�าเนินงาน ของมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย

มูลนธิิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (Asia Injury Prevention Foundation หรือ AIP 
Foundation Thailand) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยเมือ่ปี พ.ศ. 2549 
มพีนัธกิจในการช่วยลดอตัราการเสยีชวีติและการบาดเจบ็จากอบุตัเิหตุบนท้องถนน ในปี พ.ศ. 2556  
มูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะอนุกรรมการด้านการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ภายใต ้
ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน

มลูนธิฯิ ขบัเคลือ่นนโยบายและด�าเนนิโครงการต่าง ๆ  โดยใช้รปูแบบฟันเฟืองท้ังห้า (Five Gears  
Model) โดยแต่ละฟันเฟืองมีความโดดเด่นท่ีแตกต่างกัน และจะส่งผลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
เม่ือถกูน�ามาประกอบการท�างานร่วมกนั ช่วยให้เข้าถึงและแก้ปัญหาทีต่รงจุด สอดคล้องกบัมาตรฐาน
ระบบความปลอดภัยและหลักโครงสร้างทางถนน ยานพาหนะ การจ�ากัดความเร็ว กฎจราจร  
การบงัคบัใช้กฎหมาย และการสร้าง องค์ความรูเ้รือ่งวนิยัจราจรแก่ประชาชนทัว่ไป เป็นการบรูณาการ 
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่รุนแรงและน�าไปสู่การเสียชีวิต 

องค์ความรู้และวัฒนธรรมในการด�าเนินงานท่ีเน้นข้อมูล ประสิทธิภาพและความโปร่งใสของ 
มลูนิธฯิ อยูภ่ายใต้การดแูลและแนะน�าจาก AIP Foundation International ซึง่เป็นองค์กรไม่แสวงหา
ผลก�าไรด้านความปลอดภัยทางถนนระดับสากล ด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนต่อเนื่อง 
เป็นระยะเวลา 22 ปี ที่ผ่านมา   ในประเทศที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง AIP Foundation ยังได้สร้าง 
ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ มูลนิธิการกุศล สถาบันวิจัย และภาคธุรกิจระหว่าง 
ประเทศต่าง ๆ ในปี 2558 AIP Foundation ได้รบัรางวลั National Center for Injury Prevention 
and Control's Honor Award ส�าหรบั International Partnership จาก ศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรค 
สหรัฐอเมรกิา (Center for Disease Control and Prevention – CDC) นอกจากน้ี AIP Foundation  
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ยงัได้เข้าร่วมเป็นสมาชกิของ United Nations Road Safety Collaboration (UNRSC), the Child 
Health Initiative, the Global Alliance of NGOs for Road Safety, FIA และอื่นๆ 

                                                            
                            

ฟันเฟืองที่ 1 : การให้ความรู้อย่างมีเป้าหมาย

หลักสูตรการให้ข้อมูลและสร้างองค์ความรู้เร่ืองวินัยจราจรเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของฟันเฟือง
ทั้งห้า (Five Gears Model) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักของมูลนิธิฯ การสร้างองค์ความรู้และส่งเสริม  
การสร้างความตระหนกัเป็นองค์ประกอบทีจ่�าเป็นต่อการลดอตัราเสียชวีติและบาดเจ็บจากอบุติัเหตุ
บนท้องถนนในกลุ่มประชากรเป้าหมายซึ่งได้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน การสร้างการมี
ส่วนร่วมของครูและผู้ปกครองนี้ จะช่วยสร้างความตระหนักและการเรียนรู้ท่ียั่งยืนเพ่ือถ่ายทอดต่อ
ไปยังคนรุ่นหลังได้อีกมากมาย

ในปี 2564 มีนักเรียนจ�านวน 6,568 คน ครูจ�านวน 303 คน ครูแกนน�าจ�านวน 30 คน  
ผูป้กครองจ�านวน 9,526 คน เข้าร่วมโครงการอบรมวนิยัจราจรของมลูนธิฯิ และยงัด�าเนนิการพฒันา
ทกัษะความรูค้วามสามารถเรือ่งความปลอดภยัทางถนนให้กบัเยาวชนจ�านวน 2,537 คน เพือ่ส่งเสรมิ
ให้เยาวชนเหล่านี ้เป็นเยาวชนแกนน�าหรอืยวุทตูด้านความปลอดภยั จากผลการประเมนิแบบสังเกต
ก่อนและหลังโครงการ สรุปได้ว่า พฤติกรรมการข้ามถนนของนักเรียน ดีเพิ่มขึ้นจาก 13 เปอร์เซ็นต์ 
เป็น 86 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉลี่ย และการประเมินด้านการใช้ทางเท้า จาก 22 เปอร์เซ็นต์เพิ่มเป็น  
92 เปอร์เซน็ต์ (ข้อมลูจากโรงเรยีนวดัเสาธงนอก จงัหวดัสมทุรปราการ ภายใต้โครงการโรงเรยีนปลอดภัย 
(Hauling Safety) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท โทลล์ โลจิสติคส์ ไทยแลนด์ จ�ากัด) 

ฟันเฟืองที่ 2 : การเข้าถึงเครื่องใช้และโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัย

ตลอดระยะเวลา 15 ปีท่ีผ่านมาของการด�าเนนิงานในประเทศไทย ภายใต้พนัธกจิการลดจ�านวน
ผูเ้สยีชวีติและบาดเจบ็จากอบัุตเิหตุบนท้องถนน มลูนธิฯิ ได้ด�าเนนิการจดัหาหมวกนริภยัและส่งเสรมิ
การใช้หมวกนริภัยอย่างถูกวิธ ี(ข้อมลูรายงานการเกดิอบุตัเิหต ุหมวกนริภยัสามารถป้องกนัความเสีย่ง
ในการเกิดการเสียชีวิตได้ถึง 42 เปอร์เซ็นต์ และลดการบาดเจ็บสาหัสบริเวณศีรษะ 69 เปอร์เซ็นต์) 
การส่งเสรมิการใช้หมวกนริภยัทีม่คีณุภาพในอตัราทีเ่พิม่สูงขึน้เป็นยทุธศาสตร์หลักในการผลักดันให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ฟันเฟืองทั้งห้า 

(Five Gear Model)
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ในปี 2564 มูลนิธิฯ ได้จัดสรรหมวกนิรภัยให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจ�านวน 3,670 ใบ 
โดยมอบให้กับนักเรียนท่ีเดินทางไปกลับโรงเรียนด้วยรถจักรยานยนต์ ในโรงเรียนต้นแบบน�าร่อง 
โครงการ 14 โรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร นครศรีธรรมราช และสงขลา  
การบรูณาการเพิม่วนิยัจราจรเข้าไปสูห่ลกัสตูรการศกึษา โดยเน้นการเข้าถงึหมวกนริภยั ส่งผลให้เกดิ
ความตระหนักในการให้ความส�าคัญการใช้หมวกนิรภัยและเลือกใช้หมวกที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การผลิต ท�าให้จ�านวนการใช้หมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มโรงเรียนต้นแบบ

ระบบโครงสร้างถนนและสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมบริเวณรอบโรงเรียน สามารถช่วยให้เด็ก ๆ   
จ�านวนนับล้านคนมีความปลอดภัยมากข้ึน ในระหว่างการเดินทางไป กลับโรงเรียนในทุก ๆ วัน  
แต่การจ�ากัดความเร็ว การปรับสภาพแวดล้อมบริเวณหน้าโรงเรียน Star Rating for Schools  
(การจดัล�าดบัคณุภาพของถนนโดยใช้จ�านวนดาว – ดสีดุ 5 ดาว, แย่สดุ 1 ดาว) ในประเทศไทยยงัไม่เป็น 
ที่แพร่หลาย ระหว่างการด�าเนินโครงการ ปี 2563 - 2564 มูลนิธิฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
และหน่วยงานด้านวิศวกรรมโยธา ในการปรับเปลี่ยนสภาพการสัญจรบริเวณโรงเรียนจ�านวน 4 แห่ง 
ได้แก่ โรงเรียนวัดเสาธงนอก โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) จังหวัดสมุทรปราการ และ 
โรงเรียนวัดตาหลวงคง โรงเรียนวัดโลกา จังหวัดสงขลา ซึ่งรวมถึง ทางเท้าและทางข้ามหน้าโรงเรียน 
ยางชะลอความเรว็บรเิวณรอบ ๆ  โรงเรยีน ป้ายสญัญาณเตอืนทีช่ดัเจน ป้ายสญัลกัษณ์จราจร โดยก่อน
เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 4 โรงเรียน ผลของการประเมินก่อนและหลังการท�าStar Rating for Schools 
ชี้ว่าคุณภาพของถนนและสภาพแวดล้อมจาก 2 ดาว เพิ่มขึ้นเป็น 5 ดาว และด้านพฤติกรรมการใช้
ทางข้ามที่ถูกต้องของนักเรียนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยจาก 13 เปอร์เซ็นต์ เป็น 86 เปอร์เซ็นต์

ฟันเฟืองที่ 3: การสื่อสารเพื่อความเปลี่ยนแปลง

มลูนธิฯิ ใช้สือ่เพือ่กระตุน้ให้เกดิการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมรณรงค์ต่าง ๆ โดยมุง่เน้นในประเดน็หลกั
และความส�าคัญส�าหรับผู้ใช้รถใช้ถนน

หลงัจากงานประชมุสัมมนาระดับสงูด้านความปลอดภัยทางถนน ครัง้ที ่3 ทีป่ระเทศสวเีดน ในปี  
2563 องค์กรจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้มีการรวมตัวและลงนามเข้าร่วมผลักดันนโยบายความปลอดภัย
ทางถนนระดบัประเทศและภมูภิาค ในฐานะองค์กรทีม่ส่ีวนร่วม หนึง่ในกจิกรรมทีม่ลูนธิฯิ ได้เข้าร่วม
รณรงค์คอื #Love30 campaign ของงานสปัดาห์ถนนปลอดภยัสากล สหประชาชาต ิครัง้ที ่6 ซึง่จดัขึน้ 
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 กิจกรรมสนับสนุนงานรณรงค์เน้นการจ�ากัดความเร็ว 30 กม./ชั่วโมง  
เพือ่กระตุน้ความตระหนักเรือ่งการลดความเรว็ในแหล่งชมุชนท่ีให้ความส�าคญักบัความปลอดภยัของ
เด็กและเยาวชน และยังสร้างเสริมชุมชนที่อยู่อาศัย และสถานที่ท�างานที่มีความปลอดภัยและน่าอยู่

ขณะเดียวกัน ในพื้นที่น�าร่องโครงการของมูลนิธิฯ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มูลนิธิฯ ได้ผลิต
วิดีโอรณรงค์โดยหยิบยกกฎหลักความปลอดภัย 30 ข้อ “30 Safety Rules” เพื่อเป็นสื่อการเรียน
ออนไลน์ที่นักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนน�าร่องสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการส่งเสริมทักษะ
และเพิ่มความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ในการนี้มีหน่วยงานภาครัฐในท้องที่ เช่น 
ส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั และหน่วยงานท้องถิน่ทีเ่กีย่วข้องได้เข้าร่วมในการ
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ท�าเน้ือหา วิดีโอรณรงค์นี้ยังได้ถูกใช้ในการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในโรงเรียน ชุมชน 
รวมถึงการมีส่วนร่วมด้านจิตอาสาต่อชุมชนของภาคธุรกิจ วิดีโอรณรงค์ได้มีการเผยแพร่ในวงกว้าง 
ยอดผู้เข้าชมวิดีโอในระยะเวลาการรณรงค์ที่ก�าหนด มีจ�านวน 198,882 คน

ฟันเฟืองที่ 4 การผลักดันด้านนโยบาย

การผลกัดนัการเปลีย่นแปลงเชงินโยบาย เป็นอกีหนึง่ฟันเฟืองในการขับเคล่ือนการท�างานของ
มูลนิธิฯ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพัฒนาด้านนโยบายถนนปลอดภัยที่ยั่งยืน

ในเดือนกันยายน 2564 ได้มีการจัดพิธีการเปิดตัวทศวรรษแห่งการกระท�าเพื่อความปลอดภัย
ทางถนน ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2564 - 2573) ตัวแทนของมูลนิธิฯ ได้มอบแผนระดับสากลแก่ผู้อ�านวยการ 
กองบรูณาการความปลอดภยัทางถนน กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์ในการ
สนับสนุนการร่วมก�าหนดทิศทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับชาติต่อไป 

มูลนิธิฯ ได้ท�ากิจกรรมที่มีส่วนร่วมจาก ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข 
ครู ผู้ปกครอง และผู้เช่ียวชาญด้านความปลอดภัยทางถนน อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากประธาน
เครือข่ายภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและสมาชิกสภานิติบัญญัติความปลอดภัยทางถนน และรองประธาน
คณะกรรมาธิการการขนส่ง สภาผู้แทนราษฎร นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังได้เข้าร่วมการประชุมประจ�าป ี
ของเครือข่ายระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกส�าหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติความปลอดภัยทางถนน  
เพื่อด�าเนินการตามแผนระดับสากลส�าหรับทศวรรษแห่งการกระท�าเพื่อความปลอดภัยทางถนน 
(พ.ศ. 2564 - 2573) หัวข้อการประชุมครั้งนี้เน้นการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ในระหว่างการ
ประชุม สมาชิกรัฐสภาได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับกฎจราจรทางบกของเด็กและเยาวชน ตลอดจน 
ประสบการณ์จากระดับภูมิภาคในการด�าเนินการเพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตและการบาดเจ็บ 
จากอบุตัเิหตทุางถนนในเดก็และเยาวชน เดก็และเยาวชนคนรุน่ใหม่จะเป็นผูส้นบัสนนุความปลอดภยั
ทางถนนที่มีความส�าคัญ สามารถเข้าถึงการมีส่วนร่วมในการเป็นกระบอกเสียง เช่น สามารถ 
ที่จะเรียกร้องสิทธิด้านความปลอดภัยของตนเองจากการใช้รถใช้ถนน และน�าไปสู่การขยายผลต่อ

ฟันเฟืองที่ 5: การวิจัย ติดตามประเมิน

มูลนิธฯิ โดยการน�าของ AIP Foundation International ได้ร่วมมอืกบัหน่วยงานการวจิยัต่าง ๆ   
ในการศึกษาและเก็บข้อมูลเพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการ และได้มีการพัฒนา 
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลร่วมกับกรมป้องกันและควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา (CDC) มาใช้ในการ
บนัทกึพฤตกิรรมการใช้หมวกนริภยัและการเคารพกฎจราจรของผูใ้ช้รถใช้ถนน เพือ่เป็นข้อมลูในการ
พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการหมวกนิรภัยต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ หลักการการพัฒนาเครื่องมือ 
ได้ถกูปรบัเปลีย่นให้เหมาะสมกบับรบิท เพือ่ให้เข้าถงึการแก้ปัญหาทีต่รงจุดและเกดิประสิทธภิาพสูงสุด

องค์การอนามยัโลกแห่งประเทศไทยร่วมกบัพนัธมติรระดบัชาติจดัการสมัภาษณ์ผ่านออนไลน์         
เพื่อทบทวนการขยายผลของการด�าเนินการตามหลักความปลอดภัยในการใช้ถนนครั้งที่ 4  
ที่สอดคล้องกับแนวทางความปลอดภัย เป้าหมายของการสัมภาษณ์เพื่อที่จะจัดหาแนวทางและ 

153ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 2564



ข้อเสนอแนะจากบคุคลทีอ่ยูใ่นพืน้ที ่ก่อนทีจ่ะร่างแผนแม่บทกนัต่อไป ผู้ประสานงานโครงการในนาม 
ตวัแทนของมูลนิธฯิ ได้น�าเสนอการใช้ถนนอย่างปลอดภยัจากภาคเีครอืข่ายถนนปลอดภยั ในจงัหวดั
สงขลา ซึ่งผู้อ�านวยการนโยบายด้านสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน  
มูลนธิฯิ ได้แบ่งปันการถอดบทเรยีนและแนวปฏบิตัจิากการด�าเนนิโครงการเชฟรอน ความปลอดภยั
จากท้องถนน จังหวัดสงขลา

กิจกรรมบางส่วนในปี 2564 ภายใต้โครงการต่าง ๆ 
ของมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย

โครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน (Chevron Street Wise) 
สนับสนนุโดย บริษัทเชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลิต จ�ากัด

มกราคม 2564 

มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ผลักดันโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียนเพื่อให้ความ
ส�าคญัต่อความปลอดภยัทางถนนในเดก็ ผูป้กครองและชมุชน และสร้างการมส่ีวนร่วม กจิกรรมแรก
ในปี 2564 ที่โครงการนี้ ได้จัดท�าร่วมกับเครือข่ายความปลอดภัยทางท้องถนนและในฐานะที่เป็น 
ส่วนหนี่งของโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในจังหวัดและภูมิภาค คือสัปดาห์ความปลอดภัย 
ทางถนน ซึ่งจัดขึ้นที่ โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา กิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนมากกว่า 500 คน  
จากระดบัอนบุาลจนถงึประถมศกึษาปีที ่6 มาจากตัวแทน ทตูความปลอดภยันกัเรียน จ�านวน 150 คน  
และครู จ�านวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนน 
รวมถึงการใช้ทางข้ามอย่างปลอดภัย การสวมหมวกนิรภัยอย่างถูกวิธี การเรียนรู้สัญญาณจราจร 
และการขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัย ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและผู้แทนบริษัทเชฟรอน  
ประเทศไทยฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสนับสนุนนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้

โครงการสปัดาห์ความปลอดภยัมุง่เน้นให้ความรูแ้ละส่งเสรมิ
ให้นกัเรยีนเป็นหนึง่ในผูส้นบัสนนุด้านความปลอดภยัทางท้องถนน  
โรงเรียนวิเชียรชมเข้าร่วมเป็นโรงเรียนน�าร่องโครงการต้ังแต ่
ปี 2559 และร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่อีก 6 โรงเรียนในจังหวัด 
สงขลา และได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบในการเรียนรู ้
เกี่ยวกับความปลอดภัยทางท้องถนน

กุมภาพันธ์ 2564 

การจัดสรรหมวกนิรภัยและให้ความรู้ในการสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่และซ้อนท้าย 
รถจักรยานยนต์เพื่อเพิ่มอัตราการสวมใส่หมวกนิรภัยในพ้ืนที่น�าร่องยังคงเป็นความท้าทายส�าหรับ

นกัเรียนร่วมตอบค�าถามเก่ียวกับความปลอดภัยทางถนน
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โครงการของมลูนิธิฯ ในเขตพืน้ท่ีจงัหวดันครศรธีรรมราช โดยเฉพาะในกลุม่ครอบครวัทีม่รีายได้น้อย 
ซึ่งต้องประสบปัญหาการเข้าถึงหมวกนิรภัยที่มีคุณภาพและทุนทรัพย์ในการจัดซ้ือ โครงการ 
เดินทางปลอดภัยไปโรงเรียนได้สนับสนุนการจัดสรรหมวกนิรภัยให้นักเรียนกว่า 300 คน ที่โดยสาร
รถจักรยานยนต์ไป-กลับ โรงเรียน 

โรงเรียนน�าร่องโครงการ ได้รับการคัดเลือกจากผลของการประเมินความเสี่ยงพื้นฐานในการ
ใช้รถใช้ถนน รวมถึงสถิติตัวเลขในการสวมหมวกนิรภัยอยู่ในระดับต�่าและตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุสูง 
ซึง่มาจากปัญหาหลกัของหลายครอบครวัทีไ่ม่สามารถจดัหาหมวกนริภยัให้แก่เดก็ได้ โรงเรยีนน�าร่อง
โครงการในจังหวัดนครศรีธรรมราช ขณะนี้มีจ�านวน 5 โรงเรียน ภายใต้โครงการเดินทางปลอดภัย 
ไปโรงเรียน สนับสนนุโดยบริษทัเชฟรอนประเทศไทย โดยมอบหมายให้มลูนธิฯิ เป็นผูด้�าเนนิกจิกรรม
โครงการมอบหมวกนิรภัย ให้แก่นักเรียน ในกิจกรรมดังกล่าวมีคณะผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ  
ผู้แทนจากบริษัทเชฟรอน ประเทศไทย คณะผู้บริหารและคณะครู เข้าร่วม นอกจากกิจกรรม 
มอบหมวกนิรภัยแล้ว นักเรียนยังได้รับความรู้ผ่านการเล่นเกมเพื่อสร้างความเข้าใจ ในการใช้ถนน 
ในขณะเดินทางมาโรงเรียนอย่างปลอดภัย จุดที่มีความเสี่ยงและการข้ามถนนอย่างปลอดภัย   
ในขณะที่มีรถสัญจรผ่านไปมา

 เมษายน 2564

ผูเ้ข้าร่วมแบ่งปันความคิดเห็นในการท�ากิจกรรมกลุม่ย่อย

ตลอดระยะเวลา 5 ปี ของการท�างานเพื่อ 
สนับสนุน ครอบครัวที่มีรายได้น้อย ผ่านโครงการ  
เดินทางปลอดภัยไปโรงเ รียนในจังหวัดสงขลา  
โดยมูลนิธิฯ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ
ประเมนิผลกระทบและพฒันาอย่างยัง่ยนือย่างต่อเนือ่ง  
โดยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์กรสาธารณสุขจังหวัด และผู้บริหารโรงเรียน 
ร่วมกันทบทวน ถอดบทเรียนความส�าเร็จ จากโครงการนี้ เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาโครงการในปีถัดไป 
ครูแกนน�าที่เข้าร่วมโครงการผู้หนึ่ง กล่าวว่า “การสร้างความยั่งยืนของโครงการเชฟรอน สตรีท ไวส์ 
คอื การบรูณาการกจิกรรมเหล่านี ้เข้ากบัแผนงบประมาณประจ�าปีของโรงเรียน เพ่ือให้เด็กแต่ละคน
ได้รับความรู้และทักษะที่ส�าคัญด้านความปลอดภัย” 

โครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียนก�าหนดเป้าหมายโรงเรียนประถมศึกษา 11 แห่ง เพ่ือ
ด�าเนนิกิจกรรมความปลอดภยัทางถนนและจัดสรรอุปกรณ์ความปลอดภยั เนือ่งจากนกัเรียนส่วนใหญ่ 
มาจากครอบครัวท่ีมีรายได้น้อย ซึ่งผลส�ารวจรายงานว่าผู้ปกครองหลายคนให้ความส�าคัญในการ
ใช้หมวกนิรภัย แต่ไม่มีก�าลัง ในการจัดหาหมวกนิรภัยให้เด็ก ๆ ได้ ภายใต้การด�าเนินการโครงการ
มีสมาชิกเข้าร่วมประมาณ 9,000 คน จากชุมชนต่าง ๆ ได้รับความรู้และทักษะถนนปลอดภัย 
ในการดูแลความปลอดภยัของตนเอง บุตรหลาน นกัเรยีน ผูป้กครอง และคร ูผูจ้ดัการบรษิทัเชฟรอน  
ประเทศไทย ท่านหนึ่ง เปิดเผยว่า “ตลอดระยะเวลาการด�าเนินงาน 5 ปี ที่ผ่านมา นับตั้งแต ่
เริ่มโครงการนี้ พฤติกรรมการใช้ถนนของชาวสงขลามีการพัฒนาข้ึน โดยเฉพาะพฤติกรรม
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การสวมหมวกนิรภัยของเด็กและผู้ปกครองท่ีเพ่ิมจ�านวนขึ้นในทุกปี ของทุกโรงเรียนที่เข้าร่วม 
นอกจากนี้โรงเรียนหลายแห่งยังได้เข้าร่วมการบูรณาการกิจกรรมเข้ากับหลักสูตรการเรียนรู ้
ของโรงเรียน เช่น การจัดการจราจร หน้าโรงเรียน เสียงตามสาย มุมเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน  
และกิจกรรมอื่น ๆ นอกเวลาเรียน ความส�าเร็จเหล่านี้เกิดจากความทุ่มเทและความร่วมมือ 
ของทุกภาคส่วนในจังหวัดสงขลา”

ระหว่างการสรปุผลประชมุเชงิปฏิบัตกิาร “สปัดาห์ความปลอดภยัทางถนน” ผูเ้ข้าร่วมประชมุ
ได้ร่วมระดมความคดิเหน็และหารอืเกีย่วกบักจิกรรมในระยะต่อไปของโครงการ รวมถงึการอภปิราย
กิจกรรม "สัปดาห์ความปลอดภัยทางถนน" ความคิดความเห็นด้านปลอดภัยทางถนน กิจกรรม 
นอกหลักสูตร กิจกรรมส�าหรับผู้ปกครองและชุมชน กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ โดยมีเป้าหมาย
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงทักษะ   การใช้รถใช้ถนนและการสวมหมวกนิรภัยอย่างปลอดภัย

พฤษภาคม 2564    ฉลองความปลอดภัยทางท้องถนนร่วมกับเครือข่ายภูมิภาค

มูลนิธิฯ ร่วมกับบริษัทเชฟรอน ประเทศไทย ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หอดูดาวภูมิภาคสงขลา ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และ 
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา ลงนามในจดหมายเปิดผนึกและร่วมกิจกรรม 
ถ่ายภาพ UN Global Road Safety Week (สัปดาห์แห่งความปลอดภัยสากล สหประชาชาติ) 
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่เมืองเก่าสงขลา อ�าเภอเมือง ศูนย์กลางของเมืองเก่าแห่งทางประวัติศาสตร์
ที่มีผู้คนและการจราจรปะปนกัน เพื่อรักษาชุมชนท้องถิ่น นักท่องเที่ยว และเด็ก ๆ ให้ปลอดภัย  
ทุกองค์กรได้ให้การสนับสนุน #Love30 บนท้องถนน นอกจากตัวแทนจากภาครัฐและภาคเอกชน
ที่มีความตื่นตัวแล้ว ยังมีตัวแทนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 12 แห่ง และผู้บริหารจากโครงการ 
เดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน ในจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช เข้าร่วมสนับสนุนในการติดตั้ง
เขตโรงเรียนปลอดภัย 30 กม./ชม. 

 มิถุนายน 2564

มลูนธิฯิ และบริษัทเชฟรอน ประเทศไทย ได้รบั 
การเห็นชอบจากผู้อ�านวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม 
ให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนโครงการแห่งที่ 12  
เพื่อเ พ่ิมความปลอดภัยทางถนนทั่วทั้ งจังหวัด  
โดยผู้อ�านวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม กล่าวว่า “โรงเรียนวรนารีเฉลิม 
ให้ความส�าคัญกับการเป็นโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศและความสุขส�าหรับครูและนักเรียน โครงการ
เดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียน เนื่องจากใช้ 
รถจักรยานยนต์เป็นหลักในการเดินทาง ปัญหาที่เราพบคือการขับรถเร็วและไม่เคารพกฎจราจร 
โครงการนี้จะเป็นของขวัญในโอกาสครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งโรงเรียนวรนารีเฉลิมในปีนี้” โดยจะมี
นักเรยีน 3,550 คน คร ู300 คน ผูป้กครอง 4,000 คน จากโรงเรยีนเข้าร่วมโครงการเดินทางปลอดภยั
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ไปโรงเรยีน ทีจ่ะผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภยัทางถนน น�าเสนอรายรายละเอยีดของโครงการ
ต่อผู้บริหารโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา โดยผู้แทนบริษัทเชฟรอน ประเทศไทย และมูลนิธิฯ

กันยายน 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่จังหวัด 
นครศรีธรรมราช และมาตรการผ่อนปรนจากภาครัฐในการให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่างปกติ  
เดือนกันยายน โครงการฯ มีการจัดกิจกรรมความปลอดภัยทางถนนซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 
เดินทางปลอดภัยไปโรงเรียนเป็นการจัดในสถานท่ีซึ่งถือเป็นไฮไลท์ในปีที่ 3 ของโครงการส�าหรับ
นักเรียนทุกชั้นในโรงเรียนต่าง ๆ ในภูมิภาค 

นกัเรยีนจากโรงเรยีนวดัท่าแพ อ�าเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช ได้รบัความรู ้“ท�าอย่างไร
จงึจะปลอดภยับนท้องถนน” จากมุมความปลอดภัยทางถนน ทีเ่พิง่ท�าการตดิต้ัง ซึง่มุมความปลอดภัย
ทางถนน เป็นพื้นท่ีและเครื่องมือการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนแบบมีส่วนร่วม 
นอกจากนีม้ลูนธิฯิยงัได้จดักจิกรรมท�าแบบทดสอบก่อน-หลงัการได้เรยีนเรือ่งความปลอดภยัทางถนน
ส�าหรับนักเรียนชั้น ป.2 - ป.6 ที่โรงเรียนวัดท่าแพ 

เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญของความปลอดภัยทางท้องถนน นายกเทศมนตรี
เทศบาลปากพูนให้เกียรติเป็นประธานมอบแบบจ�าลองทางถนนให้กับโรงเรียนโครงการทั้ง 5 แห่ง 
ในอ�าเภอเมอืงอกีด้วย แบบจ�าลองทางถนนเป็นเป็นนวตักรรมใหม่ส�าหรับส่ือการเรียนรู้ความปลอดภยั
ทางถนนส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา นักเรียนจะสามารถฝึกทักษะความปลอดภัยทางถนนและ
เรยีนรูก้ารใช้ถนนอย่างปลอดภยั   เมือ่ต้องเดนิทางไปและกลับจากโรงเรียน กจิกรรมการถ่ายท�าวดีิโอ 
“30 Safety Rules” ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน วิดีโอนี้มีข้อมูล
ส�าคญัเกีย่วกับการใช้ถนนอย่างปลอดภยั ผูแ้ทนจากส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจังหวดั
นครศรีธรรมราช ส�านักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช สถานีต�ารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครศรธีรรมราช โรงเรยีนเทศบาลท่าแพ และทมีงานจากคณะ วทิยาลยั
ศิลปหัตถกรรมนครศรธีรรมราช เข้าร่วมเป็นตวัแสดงในการถ่ายท�า วดิโีอนีไ้ด้ถกูเผยแพร่ในช่วงเดอืน
กันยายน

อนึง่โครงการเดนิทางปลอดภัยไปโรงเรียนนี ้มูลนธิิฯ ได้รบัการสนบัสนนุ
จากบริษัท เชฟรอนประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยยิ่งขึ้นส�าหรับผู้ ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผ่านการ  บูรณาการ
เข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้ ในสถานศกึษา การรณรงค์สร้างความตระหนกั และ
การมีส่วนร่วมของชมุชน โครงการนีเ้ป็นประโยชน์ต่อเด็ก ผู้ปกครอง คร ูและ
สมาชิกในชมุชนมากกว่า 30,000 คน 
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โครงการพัฒนาหลักสูตร VIA 
สนับสนนุโดยบริษัท มิชลิน โททาลเอนเนอร์ยีส์ และ GRSP

มีนาคม 2564

มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ VIA Program  
ให้ความรู้ด้านความปลอดภยัทางถนนแก่เดก็และเยาวชนให้แก่ตวัแทนครจูากโรงเรยีนน�าร่องโครงการ 
จ�านวน 15 คน โดยมีคณะผู้แทนจากบริษัท มิชลิน ประเทศไทย และโททาลเอนเนอร์ยีส์ ประจ�า
ประเทศไทย เข้าร่วมสงัเกตการณ์การจดักจิกรรมครัง้นี ้โครงการฯ มกีารส่งเสรมิการถ่ายทอดความรู้
และทกัษะด้านความปลอดภยัทางถนนแก่นกัเรยีนอายรุะหว่าง 10 - 18 ปี ในกลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย 
5 แห่ง เขตพืน้ทีอ่�าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ  ซ่ึงเป็นเขตอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ มกีาร
จราจรในพื้นที่หนาแน่นในช่วงเวลาเช้าและเย็น โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน (ช่วงที่ 2 ของโครงการ
พัฒนาหลักสูตร VIA ที่เริ่มปลายปี 2564 มีโรงเรียน 45 แห่ง ในกรุงเทพมหานครฯ เข้าร่วม)

หลักสูตร VIA พัฒนาขึ้นจากการศึกษาความปลอดภัยทางถนนส�าหรับเด็กที่เป็นที่ยอมรับ 
ในระดบัสากล ซึง่ได้มาจากประสบการณ์ของผูป้ฏบัิตงิานด้านความปลอดภัยทางถนนจากหลากหลาย 
ภาคส่วนและผูเ้ชีย่วชาญจากหน่วยงาน GRSP จดุเด่นของโครงการ คอื สนบัสนนุให้เกดิการบรูณาการ 
ด้านความปลอดภัยทางถนนให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
มูลนิธิฯ กล่าวว่า ช่วงแรกของปี 2564 เป็นช่วงการด�าเนินโครงการน�าร่อง ในช่วงท่ีหนึ่งของ VIA  
ในประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนโครงการจากบริษัท มิชลิน ประเทศไทย และบริษัท 
โททาลเอนเนอร์ยีส์ ประจ�าประเทศไทย และ GRSP มีนักการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู
จากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ให้ความร่วมมือการพัฒนาทักษะการเรียนรู้จากรุ่นท่ีหนึ่ง และน�าไปสู่ 
การขยายผลไปยังโรงเรียนอ่ืน ๆ ในปีการศึกษาต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ นี่แสดงให้เห็นว่า  
หลักสูตร VIA สามารถบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้หลักและน�าไปสู่การจัดการเรียนรู ้
เตม็รปูแบบได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และจากการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์การด�าเนนิงานของโครงการ
หลักสูตร VIA ในประเทศฝรั่งเศส แคมเมอรูน และอินเดีย

มูลนิธฯิ ได้น�าองค์ความรูน้ีใ้นการการส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพบคุคลากรครใูนประเทศไทย         
เพื่อถ่ายทอดทักษะและความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนส�าหรับโรงเรียนของตน 

โครงการความปลอดภัยเลือกได้ (Safety Delivered) 
สนับสนนุโดยบริษัท ยูพีเอส พาร์เซล ดีลิเวอร์รี่ เซอร์วิส จ�ากัด

14 มีนาคม 2564

เป็นการจัดกิจกรรมอบรมผู้ปกครอง ด้านความรู้ความปลอดภัยทางถนน 2564 มีผู้ปกครอง
จ�านวน 70 คน จาก 11 โรงเรยีนน�าร่องโครงการในโรงเรียนสังกดัเขตพ้ืนท่ีการศกึษากรุงเทพมหานคร 
ผู้ปกครองมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพิ่มความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนและรวมถึงการใช้
ทางเท้าทีป่ลอดภัย มลูนธิฯิ จดัอบรมรปูแบบการพัฒนาโดยองค์รวมโดยความร่วมมอืของหลากหลาย
ภาคีเครอืข่ายด้านถนนปลอดภยั เพือ่ลดอตัราการเสยีชวีติของเดก็จากอบุตัเิหตทุางถนนระหว่างการ
เดินทางไป-กลับจากโรงเรียน

ครจูากพระประแดง 
ศึกษาคู่มือ VIA - 
Global Road Safety 
Education training 
handbook
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15 มีนาคม 2564

เป็นการจดัสรรหมวกนริภัย มากกว่า 2,500 ใบ ให้แก่
นักเรียนใน 6 โรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้
สวมใส่ในการเดินทางมาโรงเรียน การสนับสนุนให้นักเรียน
สวมหมวกนิรภัยขณะเดินทางโดยสารรถจักรยานยนต์ 
สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ ด้วยการ
สนับสนนุทีม่มีาอย่างยาวนานของบรษิทั บรษิทั ยพูเีอส พาร์เซล ดลีเิวอร์รี ่เซอร์วสิ จ�ากดั จงึสามารถ
แก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนนจากแนวทางการพฒันาแบบองค์รวมเพือ่ปกป้องชวีติจากรุน่สูรุ่น่       
ในการสนับสนุนความปลอดภัย และเพื่อสานความฝันของพวกเขา ให้กลายเป็นความจริง เจ้าหน้าที่
ประจ�าโครงการของมลูนธิฯิ และเจ้าหน้าทีบ่รษัิทฯ ได้ส่งมอบหมวกนริภยัให้กบันกัเรยีนและให้ความ
รู้เรื่องการสวมหมวกนิรภัยอย่างถูกวิธี

โครงการโรงเรียนปลอดภัย (Hauling Safety) 
สนับสนนุโดยบริษัท โทลล์ โลจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด

ภายใต้โครงการน�าร่องกับโรงเรียนปลอดภัยในเขต
พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมที่
มีการจราจรคับคั่งในช่วงเวลาชั่วโมงเร่งด่วน มูลนิธิฯ และ 
ผู้สนับสนุนโดยบริษัท โทลล์ โลจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด 
เล็งเห็นความส�าคัญในการสัญจรอย่างปลอดภัยของเด็กและเยาวชนในชุมชนดังกล่าว จึงร่วมมือกับ 
หน่วยงานท้องถิ่นทั้งภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านงานวิศวกรรมโยธา ปรับเปล่ียนสภาพ  
การสัญจรบริเวณโดยรอบโรงเรียนน�าร่องโครงการ จ�านวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดเสาธงนอก และ
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) ซึ่งได้รับการตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดี 

23 มีนาคม 2564 

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และอาสาสมัครจากพนักงานบริษัทฯ ร่วมกันจัดกิจกรรม “วันแห่งความ
ปลอดภัย”  ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี โดยมีนักเรียนจากเขตพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้เรื่องถนนปลอดภัยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ จ�านวน 400 คน ตลอดระยะเวลาด�าเนินโครงการ
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 - 2564 ผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการอบรมและสร้างความตระหนักในชุมชน 
จ�านวน 2,106 คน ครูแกนน�า จ�านวน 30 คน นักเรียน จ�านวน 2,537 คน โดยความร่วมมือและมี
ส่วนร่วมจากพนักงานจากบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา จ�านวนทั้งสิ้น 95 คน จากการทดลอง
น�าร่องโครงการกับ 2 โรงเรียนต้นแบบน�าร่องโครงการ โรงเรียนวัดเสาธงนอก และโรงเรียนอนุบาล 
เคหะบางพลี (10 ปี สปช.) ผลการประเมินด้านพฤติกรรมการใช้ทางข้ามที่ถูกต้อง ของนักเรียน 
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 13 เปอร์เซ็นต์ เป็น 86 เปอร์เซ็นต์ และจากการใช้ทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียน  
เพิ่มจาก 22 เปอร์เซ็นต์ เป็น 92 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉลี่ย

ผู้ปกครองเข้าร่วม การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

ผู้แทนจากบริษัท UPS ประเทศไทย 
สาธิตการใส่หมวกนริภัยอย่างถูกวิธี
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ผลการด�าเนนิงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

ที่ ประเด็นสืบเนื่อง
จากมติคณะรัฐมนตรี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ผลการด�าเนนิการ

1.1 ด้านกฎหมาย

1) ใบขับขี่
- ปรับปรุงหลักเกณฑ์ การออก

ใบอนุญาตขับรถทุกประเภท ท้ังการ
ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
รวมถงึการทดสอบการขับขีบ่นถนนจรงิ
ตามมาตรฐานสากล

- ก�าหนดเง่ือนไข และหลักเกณฑ์
การออกใบอนุญาตขับรถ จักรยานยนต์
ขนาดใหญ ่  ที่ มี ขนาดความจุของ
กระบอกสูบตั้งแต่ 400 ซีซี ขึ้นไป  
โดยก�าหนดช่วงอายุของผู้ขอใบอนุญาต 
ที่เหมาะสม ระยะเวลาและรายละเอียด 
การอบรมภาคทฤษฎแีละสอบภาคปฏบิตัิ

- สั่งการให้ผู้ตรวจการตาม พ.ร.บ. 
รถยนต์ พ.ศ. 2522 กวดขัน จับกุม  
ผู้ขับข่ีที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ หรือ
ใบอนุญาตขับรถ จักรยานยนต์

กระทรวง
คมนาคม
(กรมการขนส่ง
ทางบก)

กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม มีการด�าเนินการ ดังนี้
(1) ยกระดับคุณภาพการออกใบอนุญาตขับรถโดยการ

ก�าหนดสภาวะโรคและการประเมินสมรรถภาพร่างกายที่มี 
ผลต่อการขับขี่  

(2) ปรบัปรงุหลกัสตูรการอบรมและทดสอบความรูภ้าคทฤษฎี
และภาคปฏบิตั ิเช่น การพัฒนา การเรียนรู้ทกัษะการขับรถยนต์ 
และการพัฒนาหลักสูตรการอบรมขับรถยนต์ที่ปลอดภัย 
โดยเพิ่มเนื้อหาวิชาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเรียนและทดสอบ 
เพ่ิมเติม ได้แก่ การรับรู้ความเสี่ยง การคาดการณ์อุบัติเหตุ  
การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต 

(3) ก�าหนดให้ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตบางประเภท ต้องอบรม
และทดสอบเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นผู้มีทักษะเพียงพอ 
ที่จะควบคุมยานพาหนะบนท้องถนนได้อย่างปลอดภัย

(4) ออกกฎกระทรวง การขอและการออกใบอนุญาตขับรถ 
และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2563 โดยมีสาระส�าคัญ 
ในการก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการอบรม และทดสอบให  ้
ผูท้ีจ่ะขอรบัใบอนญุาตขบัรถจกัรยานยนต์ส่วนบคุคลทีม่กี�าลงัสงู 
ขนาดความจุกระบอกสูบต้ังแต่ 400 cc (Big Bike) จะต้องมี
การอบรมเพิ่มเติม ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 
2564 โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดท�าหลักสูตรอบรมผู้ขอรับ
ใบอนุญาตขับรถ Big Bike เพื่อรองรับกฎกระทรวงดังกล่าว

(5) ตรวจสอบและจับกุมการกระท�าผิดตามพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติรถยนต์  
พ.ศ. 2522 เป็นประจ�าทุกสัปดาห์ ในกรณีท่ีตรวจสอบ  
พบการกระท�าผิดกฎหมายหรือเง่ือนไขที่ก�าหนดไว้ ผู้ตรวจการ
จะจับกุมและด�าเนินการกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด

2) เร่งรัดให ้มีการน�าระบบตัดแต ้ม
ใบอนุญาต ขับขี่ ม า ใช ้ ในการ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป

- ส�านักงาน 
  ต�ารวจ
  แห่งชาติ
- กระทรวง
  คมนาคม
  (กรมการขนส่ง
  ทางบก)

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบก ได้จัดท�า
ร่างระเบียบการตัดคะแนนและจัดท�าระบบการบันทึกข้อมูล
คะแนนร่วมกันเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในระเบียบ 
ร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน เพือ่จะน�าร่างระเบยีบฯ ประกาศลง 
ราชกิจจานุเบกษา และประกาศบังคับใช้ต่อไป

ผลการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน
 ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และมาตรการ

ด้านความปลอดภัยทางถนน
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3) ด�าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มงวด และก�าหนดเป้าหมายในการ
ตรวจจับและด�าเนินคดีกลุ่มเสี่ยงหลัก
ให้ชัดเจน ได้แก่ การดื่ม/เมาแล้วขับ 
การขับรถเรว็เกนิกว่าทีก่ฎหมายก�าหนด 
การไม่มีใบอนุญาตขับขี่ และการไม่ใช้
อุปกรณ์นิรภัย 

- ส�านักงาน
  ต�ารวจ
  แห่งชาติ

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ มีการด�าเนินการดังนี้
(1) ประกาศมาตรการบังคับใช้กฎหมายเข้มข้น ส�าหรับ  

กลุ่มรถ จยย.ที่กระท�าผิด ในพื้นที่เขตเมือง 5 ข้อหา 
- ขับรถย้อนศร
- ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร  
- ขับรถรถจักรยานยนต์บนทางเท้า 
- ขับรถโดยประมาทน่าหวาดเสียว
- ขับรถโดยไม่ค�านึงถึงความปลอดภัย 
ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.64 เป็นต้นมา โดยผลการจับกุม 

ถึงปัจจุบัน (21 พ.ย.64) เป็นจ�านวน 22,378 ราย  
(2) ส�านกังานต�ารวจแห่งชาตดิ�าเนนิการแก้ไขร่างกฎกระทรวง

ก�าหนดอตัราความเร็วตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ แล้วเสร็จ และ
อยูร่ะหว่างส่งไปประกาศราชกจิจานเุบกษา โดยจะมผีลบงัคบัใช้ 
เมื่อพ้น 240 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

4) ก�าหนดแนวทางการด�าเนินคดีอาญา 
จากอุบัติ เหตุทางถนนที่ส ่งผลให ้ม ี
ผูบ้าดเจ็บรนุแรงหรอืเสียชวีติ ในสามข้อหา
ความผดิ ได้แก่ การขบัรถในขณะเมาสรุา 
หรอืของเมาอย่างอืน่ การขบัรถเกนิกว่า
อัตราความเร็วตามที่กฎหมายก�าหนด 
และเสพยาเสพติดให้โทษหรือเสพวัตถ ุ
ทีอ่อกฤทธิต่์อจติและประสาทขณะขบัรถ  
โดยให้เน้นย�า้ให้มกีารท�าส�าเนาให้แตกต่าง 
จากการกระท�าความผิดที่ เกิดจาก 
อุบัติเหตุสุดวิสัยทั่วไป

(3) การสอบสวนกรณีที่เป็นความผิดข้อหาขับรถในขณะ 
เมาสุรา ให้พนักงานสอบสวนตรวจประวัติการท�าผิดเพื่อขอ 
เพ่ิมโทษ กรณมีกีารกระท�าผดิซ�า้ประกอบในส�านวนการสอบสวน  
การก�าหนดแนวทางยึดรถของกลาง และการก�าหนดแบบฟอร์ม
ส�าหรบัพนกังานสอบสวนในการขอให้แพทย์ตรวจวัดแอลกอฮอล์ 
รวมถึง เสนอแก้ไข พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(หรือฉบับที่ 13) ก�าหนดให้อ�านาจ พงส. ขอให้แพทย์ตรวจเลือด 
เพือ่หาปรมิาณแอลกอฮอล์กรณผีูข้บัขีอ่ยูใ่นภาวะหมดสติท่ีไม่อาจ 
ให้ความยินยอมได้ ขณะนี้ร่างกฎหมายอยู่ในชั้นพิจารณาของ 
กมธ.ร่วมของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

(4) จัดท�าร่างกฎหมายล�าดับรอง (ระเบียบส�านักงานต�ารวจ 
แห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจพิสูจน์ปริมาณ
แอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับข่ีหรือบุคคลท่ีอาจเป็น ผู้ขับข่ี 
กรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น  พ.ศ. ....) เพ่ือรองรับกรณี พ.ร.บ. 
จราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หรือฉบับที่ 13) มีผลบังคับใช้

(5) ด�าเนินการแก้ไขข ้อก�าหนดฯ ข ้อหาเสพยาเสพติด 
ให้โทษ โดยก�าหนดประเภทรถที่จะเป็นเง่ือนไขที่เป็นความผิด 
ให้ครอบคลุมถึงรถยนต์ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
(จากเดิมเฉพาะรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก) 

(6) ใช้ฐานข้อมูลจากระบบ PTM หรือ Police Ticket  
Management ด�าเนินคดีกับผู ้ท่ีมีประวัติการขับรถเร็วเกิน
กฎหมายก�าหนดจากฐานข้อมูลใบสั่ง
ปัญหำ/อุปสรรค

เน่ืองจาก มาตรการบังคับส�าหรับผู้ขับข่ีหรือเจ้าของรถท่ีม ี
ค่าปรับค้างช�าระ (งดออกเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี)  
ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา 141/1 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยค�าสัง่ หวัหน้า คสช. ที ่14/2560 ลง 21 ม.ีค.60 ยงัไม่สามารถ 
บังคับใช้ได้ เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกยังด�าเนินการในส่วน 
ที่เกี่ยวข้องไม่แล้วเสร็จ ท�าให้ขาดสภาพบังคับกับผู ้ฝ ่าฝืน 
กฎหมายจราจร ประชาชนไม่เกรงกลัวการถูกออกใบสั่ง 
เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายจราจรจ�านวนมาก ส่งผลให้อุบัติเหต ุ
ทางถนนจากปัจจยัด้านพฤตกิรรมการขับข่ี มแีนวโน้มเพ่ิมสงูข้ึน

ที่ ประเด็นสืบเนื่อง
จากมติคณะรัฐมนตรี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ผลการด�าเนนิการ

161ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 2564



5) ก�าหนดแนวทางปฏิบัติของพนักงาน
สอบสวนในการตรวจวัดแอลกอฮอล์
ผู ้ขับข่ีกรณีเกิดอุบัติเหตุที่มีผู ้บาดเจ็บ
รุนแรงหรือเสียชี วิตทุกรายให ้ เป็น 
รูปธรรม ก�าหนดมาตรการให้พนักงาน
สอบสวนหรือเจ ้ าพนักงานจราจร 
มีหน้าที่ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ใน
ร่างกายผู้ขับขี่ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและ
ท�าให้มีผู ้บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต 
ทกุราย เพือ่รวบรวมพยาน หลักฐานตาม
แนวทางประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา

- ส�านักงาน
  ต�ารวจ
  แห่งชาติ

- ก�าหนดให้คดีอุบัติเหตุจราจรที่มีคู่กรณี หรือมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต  ต้องท�าการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ 
ทุกราย และการจัดท�าแบบฟอร์มส�าหรับให้พนักงานสอบสวน 
ขอให้แพทย์ตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือด กรณีผู้ขับขี่รักษาตัว 
ที่โรงพยาบาล เพื่อใช้ประกอบส�านวนการสอบสวน

6) มีระบบก�ากับดูแลให้มีการรายงาน
ผลและน�าเสนอผลการด�าเนินคดีต่อ 
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติ
การความปลอดภัยทางถนนจังหวัด 
ด้านการบังคับใช้กฎหมายทุกเดือน

- ส�านักงาน
  ต�ารวจ
  แห่งชาติ

(1) ก�าหนดให้ต�ารวจภูธรจังหวัด จัดประชุมอนุกรรมการฯ  
ดังกล่าวทุกเดือน (ซึ่งมีผู้บังคับการ หรือ รองผู้บังคับการต�ารวจ
ภูธรจังหวัด เป็นประธาน) โดยมีวาระส�าคัญ ได้แก่ การรายงาน
คดีอุบัติเหตุจราจรส�าคัญในพื้นที่ แนวทางการแก้ไขอุบัติเหตุ 
และการบังคับใช้ 10 ข้อหาหลัก และก�าหนดให้มีการรายงาน
ผลการประชมุของแต่ละเดอืนให้ ส�านกังานต�ารวจแห่งชาตทิราบ

(2) จัดท�าระบบการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของ 
หน่วยงาน โดยให้ ต�ารวจจราจรเป็นผูบ้นัทกึข้อมลู และก�าหนดให้ 
ผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการก�าหนดแผนการ 
บังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนการประสานหน่วยงานในพื้นที ่
เพือ่แก้ไขปัจจยัเสีย่งต่างๆ โดยด�าเนนิการผ่านกลไกของการประชมุ 
อนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนจัดท�าระบบการตรวจ
สอบและก�าหนดมาตรฐานจุดตรวจ โดยใช้ระบบเทคโนโลยี  
เพ่ือก�าหนดจุดตรวจในการบังคับใช้กฎหมายได้ตรงกับสภาพ
การเกิดอุบัติเหตุได้อย่างแท้จริง (ผ่านระบบ TPCC หรือ Traffic 
Police Checkpoint Control)

1.2 ด้านการบริหารจัดการ

1) ก�าหนดแนวทางการก�ากับติดตาม 
และการตรวจสอบการด�าเนินการตาม
มาตรการการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์
ให้มีประสิทธิภาพและรวมรวมข้อมูล
รายงานให้ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัย
ทางถนนทราบ

- ส�านักงาน
  ต�ารวจ
  แห่งชาติ
- กระทรวง
  สาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ มีการ
ด�าเนินการที่ส�าคัญ ได้แก่  

(1) การส่งรายชื่อเด็กอายุต�่ากว่า 20 ปีที่ได้รับบาดเจ็บ
และมีการแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกฎหมายก�าหนดในช่วง
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ให้กับส�านักงานต�ารวจแห่งชาต ิ
เพื่อด�าเนินการสอบสวนเอาผิดกับร้านค้าท่ีจ�าหน่ายสุราให้กับ
เด็กอายุต�่ากว่า 20 ปี

(2) การเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ขับข่ีที่ประสบอุบัติเหตุได้รับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิตตามที่เจ้าหน้าที่ต�ารวจส่งมาตรวจเลือด 
ที่โรงพยาบาล และวิเคราะห์น�าเสนอข้อมูลผ่าน website :  
ศนูย์ความร่วมมอืด้านข้อมลูการบาดเจ็บ กองป้องกันการบาดเจ็บ  
กรมควบคุมโรค

(3) ปีงบประมาณ 2565 อยูร่ะหว่างขอรับงบประมาณสนับสนุน
จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อใช้ในการ
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดให้เกิดความต่อเนื่อง

ที่ ประเด็นสืบเนื่อง
จากมติคณะรัฐมนตรี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ผลการด�าเนนิการ
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2) พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และแนวทางการเบิกจ ่าย 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ในการสนบัสนนุการด�าเนนิการ
ด้านความปลอดภัยทางถนน

- กรมส่งเสริม 
  การปกครอง
  ท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดท�าขั้นตอนการขอ 
งบประมาณเพ่ือก่อสร้างซ่อมแซมถนนและปรับปรุงถนน 
ทีใ่ช้ในการสญัจรให้ปลอดภยั รวมถึงได้มหีนงัสอืสัง่การให้ อปท. 
บรรจุ เรื่องความปลอดภัยทางถนนไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.3 ด้านถนนและยานพาหนะ 

1) ด้านถนน
• เร่งด�าเนินการปรับปรุงวิศวกรรม

จราจรให้เป็นไปตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยของถนน

• พจิารณาจดัท�าคูม่อืมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

• ตรวจสอบ วิเคราะห์สาเหตขุองการ
เกดิอบุตัเิหตทุางถนนในสายทางทีอ่ยูใ่น
ความรับผิดชอบเพื่อก�าหนดมาตรการ 
หรือด�าเนินการแก้ไขปัญหาในบริเวณ 
ท่ีเป็นความเส่ียงให้เกิดความปลอดภัย 
เช ่น บริเวณจุดกลับรถที่มี ลักษณะ 
ไม่ปลอดภยั เส้นทางทีเ่ป็นทางตรงระยะ 
ทางยาว บริ เวณที่มีการข ้ามถนน 
โดยไม่ใช้หรอืไม่มทีางข้าม ถนนทีม่จีดุตดั 
หรือเชื่อมต่อระหว่างถนนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมและ
ถนนของชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น

กระทรวง
คมนาคม

(1) กรมทางหลวงได้ท�าการศึกษา วิจัย วิเคราะห์ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการเกดิอุบัตเิหตใุนบริเวณจดุเสีย่ง เช่น กจิกรรมยกระดบั
ความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ การปรับปรุงการแบ่ง
ทิศทางการจราจรเพ่ือความปลอดภัย การยกระดับมาตรฐาน
การป้องกันอันตรายข้างทางหลวงการปรับปรุงความปลอดภัย
บริเวณจุดกลับรถในระดับเดียวกันและบริเวณทางแยกอันตราย  
เป็นต ้น ส�าหรับถนนที่มีจุดตัดหรือเชื่อมต่อระหว่างถนน 
ที่อยู ่ ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมและถนน 
ของชุมชนท้องถิ่น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบ 
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดยค�านึงถึงลักษณะทางกายภาพ และ
งบประมาณท่ีต้องน�ามาใช้ จัดท�าเป็นแบบอย่างเพ่ือให้ท้องถ่ิน
สามารถด�าเนินการได้ภายใต้ข้อจ�ากัด

(2) กรมทางหลวงชนบท มีการด�าเนินการ ดังนี้
• วิเคราะห์สถิติอุบัติเหตุจากระบบรายงานอุบัติเหตุบน

ทางหลวงชนบท (Accident Report Management System : 
ARMS) เพื่อระบุจุดอันตราย (Black Spot) และท�าการปรับปรุง
แก้ไข โดยการติดตั้งอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัยและท�าการ
ปรับปรุงกายภาพของถนนบริเวณจุดอันตราย (Black Spot)  
ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

• จัดท�าแบบแนะน�าความปลอดภัยทางถนนในส่วนของ
ความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง และความปลอดภัยบริเวณ 
หน้าโรงเรียนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเสร็จโดยได้
แจ้งเวียนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี 2563

2) ด้านยานพาหนะ
• เร่งปรับปรุงมาตรฐานด้านความ

ปลอดภัยยานพาหนะ โดยจัดให ้มี 
ศูนย์ทดสอบสมรรถนะยานพาหนะ

• ก�าหนดมาตรการในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหากรณีการชนท้ารถบรรทุก
ขณะขับหรือขณะจอดบนไหล ่ทาง 
ทั้งการจัดท�าที่จอดพักริมทางส�าหรับ 
รถบรรทุกให้เหมาะสมและเพียงพอ  
การติดสติก เกอร ์สะท ้อนแสง ท่ี มี 
มาตรฐาน การติดต้ังอุปกรณ์แจ้งเตือน
กรณีรถจอดเสีย การก�ากับจาก GPS 
กรณีรถหยุดจอดบนไหล่ทาง โดยหาก
เกิดอุบัติเหตุกรณีชนท้ายรถบรรทุก 
ที่จอดบนไหล่ทางให้พนักงานสอบสวน
ด� า เนินคดี กั บผู ้ประกอบการตาม 
พ.ร.บ.ขนส่งทางบก ควบคูไ่ปด้วยทกุครัง้

กระทรวง
คมนาคม

(1) กรมการขนส่งทางบก มีแผนพัฒนายกระดับมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยของยานพาหนะ โดยการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ
ยานยนต์แห่งใหม่ส�าหรับใช้ในการทดสอบและรับรองยานยนต์
ให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน บริเวณที่ดินราชพัสดุวิทยุ 
การบินบางปิ้ง (อ.เมือง จ.สมุทรปราการ) โดยขณะนี้อยู่ระหว่าง
จัดท�า “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ
ยานยนต์” โดยอยู ่ระหว่างขอรับงบประมาณจากกองทุน 
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)

(2) ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ โดยกองบังคับการต�ารวจ
ทางหลวง ได้มกีารออกตรวจและบงัคับใช้กฎหมายกบัรถบรรทกุ
ที่จอดรถโดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเข้มงวด 

(3) กรมทางหลวงได้ก่อสร้างจุดพักรถบรรทุก (Truck Rest 
Area) ไปแล้วท้ังสิ้น 13 แห่ง อยู่ระหว่างการก่อสร้างจ�านวน 
11 แห่ง และอยู่ระหว่างการเซ็นต์สัญญาอีก 5 แห่ง โดยมีแผน 
ที่จะก่อสร้างในปีต่อไปอีก 11 แห่ง

ที่ ประเด็นสืบเนื่อง
จากมติคณะรัฐมนตรี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ผลการด�าเนนิการ
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2.2 ด้านการสร้างจิตส�านึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

1) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก และ
ส่งเสรมิให้มกีารสร้างกระบวนการเรยีน
รู้ทั้งการเรียนรู้ในสถานศึกษา การปรับ
วิธีการหรือหลักสูตรในการอบรมขอรับ
ใบอนุญาตขับขี่ โดยเน้นการส่ือสาร 
เก่ียวกับความเสีย่งจากอบุตัเิหตทุางถนน  
การขับข่ีที่ปลอดภัย กฎหมายและ 
วินัยจราจร และความเอื้ออาทรต่อ 
ผูร่้วมทาง เพือ่สร้างการรบัรูค้วามตระหนกั
และจติส�านกึด้านความปลอดภัยในการ 
ใช้รถใช้ถนนให้ครอบคลมุกลุม่เป้าหมาย
ทุกกลุ ่ม ทั้งนักเรียน นักศึกษา และ 
ประชาชนผูใ้ช้รถใช้ถนนท่ัวไปอย่างจรงิจัง
ต่อเนื่อง 

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน

(1) กระทรวงมหาดไทย และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 
สนบัสนนุให้ใช้อาสาสมคัร จติอาสาจราจร เพือ่บรกิารประชาชน 
และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในด่านชุมชน ด่านตรวจหลัก 
ในช่วงเทศกาล รวมถึงการจัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ
กฎหมายจราจร ปลูกฝังวินัยจราจร ในสถานศึกษา ชุมชน/
หมู่บ้าน เพ่ือสร้างจิตส�านึกเร่ืองความปลอดภัยทางถนนตลอด
ทั้งปี 

(2) กรมประชาสัมพันธ์ มีการรณรงค์ตามแผนประชาสัมพันธ์
ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น สถานีวิทยุโทรทัศน์ สถานีวิทยุ
กระจายเสียงแห่งประเทศไทย ส�านักข่าวกรมประชาสัมพันธ ์
สื่อออนไลน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด 76 จังหวัด อาสาสมัคร
ประชาสมัพนัธ์ประจ�าหมูบ้่าน หอกระจายข่าว เครอืข่ายพนัธมติร
สื่อมวลชน เป็นต้น รวมผลผลิต จ�านวน 6,543 ชิ้น และรวมการ
เผยแพร่ จ�านวน 18,925 ครั้ง

(3) กรมทางหลวงชนบทได้ด�าเนินโครงการรักษ์ทาง รักถิ่น 
“ขบัขีป่ลอดภยั ร่วมสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน ทช.”  
ซึง่เป็นโครงการถ่ายทอดความรูด้้านความปลอดภยัในการใช้ถนน 
และปลูกฝังวินัยจราจรให้กับนักเรียนนักศึกษาท่ีอยู่ในโรงเรียน 
ที่อยู่ในสายทางของทางหลวงชนบท 

(4) กรมขนส่งทางบก มีการด�าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ
ให้ความรู้ สร้างจิตส�านึกและความตระหนักด้านความปลอดภัย 
ทางถนน ให้แก่เดก็และเยาวชนทกุช่วงวยั พนกังานขบัรถ รวมถงึ 
ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ได้แก่ โครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจ 
วินัยจราจร โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตส�านึก 
ความปลอดภัย โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ โครงการ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส�าคัญ 
นอกจากนี้ ยังอยู่ในระหว่างการด�าเนินการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนรู้ทักษะการขับรถยนต์และการพัฒนาหลักสูตรการอบรม
ขับรถยนต์ที่ปลอดภัย 

ที่ ประเด็นสืบเนื่อง
จากมติคณะรัฐมนตรี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ผลการด�าเนนิการ

สรปุข้อมูลโดย ส�านักงานเลขานกุาร
ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน

ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
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การประชุมระดับโลกว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2563  
ณ กรงุสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจาก
อบุตัเิหตทุางถนนลง ร้อยละ 50 ภายในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) สาระส�าคัญในปฏญิญาสตอกโฮล์ม  
ได้ขอให้ประเทศต่าง ๆ ให้ความส�าคัญในการก�ากับ ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าในการ 
ด�าเนนิงาน ตามกรอบ 12 เป้าหมายโลก

มีผลการด�าเนินงานในภาพรวม ของแต่ละเป้าหมาย ดังนี้ 

ผลการด�าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ตามกรอบ 12 เป้าหมายโลก

ของศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน

เป้าหมายที่ 

1  
ภายในปี 2573 ทุกประเทศจัดท�าแผนปฏิบัติการพหุภาคีด้านความปลอดภัยทางถนน
ระดับชาติ ที่ครอบคลุมรอบด้าน และมีเป้าหมายที่ก�าหนดกรอบเวลา

ประเทศไทย ได้มกีารจดัท�าแผนแม่บทความปลอดภยัทางถนน ตัง้แต่ปี 2548 มาแล้ว จ�านวน 4 ฉบบั 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมินแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2561 – 2564) เพื่อน�ามาใช้เป็นข้อมูลตั้งต้น

ประกอบการจัดท�าแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565 – 2570) 

การจดัท�าแผนแม่บทฯ ฉบบัใหม่นี ้ได้มกีารก�าหนดยทุธศาสตร์ พนัธกจิ ครอบคลมุทกุด้านทีเ่กีย่วข้อง

กบัความปลอดภยัทางถนน โดยก�าหนดตวัชีว้ดัและค่าเป้าหมายการด�าเนนิงานในแต่ละปีไว้ชดัเจน เพือ่เป็น 

กรอบแนวทางในการบูรณาการการท�างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทีผ่่านมา ท้องถิน่ได้ให้ความร่วมมอือย่างดยีิง่ในการขบัเคลือ่นแผน โดยมกีารก�าหนดแผนปฏบัิติการ 

ร่วมกับภาคเีครอืข่ายซึง่สอดคล้องกบัแผนแม่บทฯ ได้มกีารด�าเนนิการต่าง ๆ  อาทิ การเสริมสร้างความเข้มแข็ง  

ด่านชุมชน สนับสนุนให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ

จัดเก็บข้อมูล น�ามาวิเคราะห์สาเหตุ เพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เป็นต้น และได้ให้ความส�าคัญ 

โดยก�าหนดเกณฑ์ประเมินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ไว้ในการประเมินประสิทธิภาพของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) 

นอกจากน้ี ได้มกีารศึกษาการจัดต้ังศูนย์ข้อมลูอบัุตเิหตแุห่งชาต ิเริม่จากก�าหนดนยิามกลางท่ีเกีย่วข้อง

กับอุบัติเหตุทางถนน จัดหมวดหมู่ตัวแปรที่ส�าคัญ ให้ผู้เก่ียวข้องได้มีความเข้าใจท่ีตรงกันในการรวบรวม

ข้อมูล และน�าข้อมูลกลับไปใช้หรือเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อให้เกิดศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ  

ทีม่รีะบบบรูณาการข้อมลู ตัง้แต่ต้นทางและบรหิารจัดการข้อมลูระดับพืน้ที ่พฒันาไปสูร่ะบบบรหิารจดัการ

ข้อมูลความปลอดภัยทางถนนระดับประเทศต่อไป 
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ภายในปี 2573 ทกุประเทศเข้าเป็นภาคีตราสารกฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยทางถนน 
ที่ส�าคัญของสหประชาชาติหนึ่งตราสารหรือมากกว่า

ประเทศไทยได้ยื่นสัตยาบันสารเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ค.ศ. 1968 

(อนุสัญญาเวียนนา 1968) เพื่อยกระดับด้านความปลอดภัยทางถนน โดยอนุสัญญาเวียนนา 1968  

มีวัตถุประสงค์เพ่ืออ�านวยความสะดวกการจราจรทางถนนและเพิ่มความปลอดภัยทางถนน ผ่านการปรับ

กฎระเบียบด้านการจราจรให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ซึ่งมีผลบังคับใช้กับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 

2564 ส่งผลให้ ต้องมีการจัดท�าใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศตามอนุสัญญาดังกล่าวเพิ่มเติม และต้อง

ยอมรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศของประเทศภาคี 84 ประเทศ ที่น�ามาใช้ในประเทศไทย 

ภายในปี 2573 ถนนสายใหม่ทุกสายต้องผ่าน มาตรฐานทางเทคนคิส�าหรับผู้ ใช้ถนน
ทุกคน ทีค่�านงึถึงความปลอดภัยทางถนนหรือผ่านการ ประเมินระดับ 3 ดาวหรือสงูกว่า

ปัจจบุนัถนนสายใหม่จะได้รบัการตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดใช้งาน ด้วยหลักการ Road Safety Audit 

ภายในปี 2573 มากกว่าร้อยละ 75 ของการเดินทางบนถนนสายที่มีอยู่แล้ว ต้องผ่าน
มาตรฐานทางเทคนคิ ที่ค�านึงถึงความปลอดภัยทางถนนส�าหรับผู้ ใช้ถนนทุกคน

การด�าเนนิการที่ผ่านมา มีดังนี้ 
1 ใช้งานระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน (Highway Safety Management  

System, HSMS) และค่าดัชนีความปลอดภัยกายภาพทางหลวง (Road Assessment Index, RAI) ส�าหรับ

การวางแผนงานโครงการยกระดบัความปลอดภยัทางหลวงแก่ผูใ้ช้ทางและการตดิตามประเมนิผลโครงการ

2 วิเคราะห์แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางหลวง 

ประเมินโครงการด้านอ�านวยความปลอดภัยในลักษณะป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน

3 พัฒนาระบบ Road Safety Management System (RSMS) ให้เป็นระบบหลักที่เชื่อมโยง

ข้อมูล จากระบบงานที่เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท�าแผนอ�านวยความปลอดภัย วิเคราะห์

จุดเส่ียงตามมาตรฐานสากล (Road Assessment Program) รวมถึงจัดล�าดับความส�าคัญเพื่อการใช ้

งบประมาณที่เหมาะสม ซึง่ขอ้มูลค่าปัจจัยต่าง ๆ  ทีท่�าให้เกิดอุบัตเิหตุ สามารถน�ามาใช้วเิคราะห์และพฒันา

โมเดลทางด้านสถิติได้ในอนาคต

4 น�านวตักรรมทางเทคโนโลยเีข้ามาส�ารวจหาพกิดับรเิวณพืน้ท่ีเสีย่งต่อการเกดิอบัุตเิหต ุผ่านระบบ

สารสนเทศ ซ่ึงสามารถแสดงสภาพปัจจบุนัของถนนให้ผูต้รวจสอบ และตรวจหาระดบัความเสีย่งผ่านวธิกีาร

ประเมินระดับความปลอดภัยของถนน โดยเป็นไปตามหลักการสากล

ภายในปี 2573 ยานพาหนะใหม่และยานพาหนะที่ ใช้แล้วทุกคันต้องผ่านมาตรฐานความ
ปลอดภัยที่มีคุณภาพสูง

เพื่อขับเคล่ือนให้ยานพาหนะในประเทศไทยมีมาตรฐานความปลอดภัยเทียบเท่ามาตรฐานสากล 

ได้มีการออกประกาศกรมการขนส่งทางบก ภายใต้พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติ

รถขนส่ง พ.ศ. 2522 แล้ว ประกอบด้วย
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1 รถจักรยานยนต์ จ�านวน 6 เรื่อง  2 รถยนต์ จ�านวน 8 เรื่อง     

3 รถโดยสาร จ�านวน 9 เรื่อง   4 รถบรรทุก จ�านวน 6 เรื่อง        

และภายในปี พ.ศ. 2571 มีแผนที่จะออกข้อก�าหนดเพิ่ม ดังนี้

1 รถจักรยานยนต์ เพิ่มอีก 10 เรื่อง   2 รถยนต์ เพิ่มอีก 23 เรื่อง     

3 รถโดยสาร เพิ่มอีก 17 เรื่อง   4 รถบรรทุก เพิ่มอีก 21 เรื่อง        

ภายในปี 2573 ลดสดัส่วนของยานพาหนะทีข่บัขีเ่กินการจ�ากัดความเรว็ท่ีก�าหนดลงครึ่งหนึง่
และลดการบาดเจ็บเสียเสียชีวิตที่เกี่ยวกับการขับขี่ด้วยความเร็วลดลง

ประเทศไทยได้มกีารปรบัปรงุแก้ไขกฎกระทรวงก�าหนดอัตราความเรว็ ท้ังในส่วนของกฎหมายจราจร

และกฎหมายทางหลวง โดยค�านงึถงึประเภทถนนและประเภทยานพาหนะ โดยเฉพาะกลุม่รถจกัรยานยนต์ 

มกีารปรบัอตัราความเรว็ให้ลดลง นอกจากนีไ้ด้ก�าหนดแผนและแนวทางการตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัความเรว็ 

ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ โดยค�านึงถึงจุดเสี่ยง และสถิติการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงก�าหนดให้การขับเร็ว 

เกินก�าหนดเป็นความผิดที่มีการตัดคะแนน

ภายในปี 2573 เพิ่มสัดส่วนของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่สวมหมวกนริภัยที่ ได้มาตรฐาน
อย่างถูกต้องให้ใกล้เคียงร้อยละ 100

ในเร่ืองการสวมหมวกนิรภัย ได้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยก�าหนดให้การขับข่ี 

โดยไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นความผิดที่มีการตัดคะแนน

ภายในปี 2573 เพิ่มสัดส่วนของผู้ขับขี่และโดยสารยานยนต์ที่ ใช้เข็มขัดนริภัยหรือใช้ระบบ
อุปกรณ์รัดตรึงนริภัยส�าหรับเด็กที่ ได้มาตรฐานให้ใกล้เคียงร้อยละ 100

ได้มกีารเสนอแก้ไขกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก โดยก�าหนดให้ต้องใช้ทีน่ัง่ส�าหรบัเดก็ หรอืในกรณี

ไม่มีที่นั่งส�าหรับเด็ก ต้องมีผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่คอยดูแลเด็กในระหว่างการโดยสารนั้นด้วย (ร่างกฎหมาย

ผ่านวาระ 1 ของสภาผู้แทนราษฎร และอยู่ในชั้นพิจารณาของ กมธ.พิจารณาร่างกฎหมายจราจรฯ) 

ภายในปี 2573 ลดจ�านวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเนื่องจากผู้ขับขี่ 
ดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ลงครึ่งหนึ่ง และ/หรือลดจ�านวนการบาดเจ็บและเสียชีวิต 
ที่เกี่ยวกับการใช้วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอื่นลง

มีการเสนอนโยบายให้ท�าบัญชีกลุ่มเสี่ยงของผู้ที่มีประวัติดื่มแล้วขับในพื้นที่ เพื่อก�าหนดเป้าหมาย 

ในการป้องปรามลดอบุตัเิหต ุและกรณทีีผู่ก้ระท�าผดิเมาแล้วขบั เป็นเดก็หรอืเยาวชน ก�าหนดให้มกีารขยาย

ผลการด�าเนินคดีไปยังร้านค้าที่จ�าหน่าย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่ปล่อยปละละเลย รวมถึงเสนอแก้ไขกฎหมาย

ว่าด้วยจราจรทางบก ก�าหนดเพิ่มโทษผู้ที่กระท�าผิดซ�้าในข้อหาเมาแล้วขับ และมิให้มีการรอการลงโทษกับ

ผู้กระท�าผิดกลุ่มนี้ 
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ภายในปี 2573 ทกุประเทศมีกฎหมายระดบัชาตทิีจ่�ากัดหรือห้ามการใช้โทรศพัท์เคลือ่นที่
ขณะขับขี่

กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก ได้ก�าหนดหลักการเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว และมีการบังคับใช้กฎหมาย

ในเรื่องการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถอย่างต่อเนื่อง รวมถึงก�าหนดให้เป็นความผิดที่มีการตัดคะแนน

ภายในปี 2573 ทุกประเทศออกข้อบังคับก�าหนดเวลาขับและระยะเวลาหยุดพักส�าหรับ
ผู้ประกอบอาชีพขับรถและ/หรือเข้าเป็นภาคีข้อบังคับระหว่างประเทศ/ภูมิภาคในด้านนี้

พระราชบัญญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 103 ทว ิได้มบีทบัญญตัเิกีย่วกบัการก�าหนดเวลา

และระยะเวลาหยุดพักส�าหรับผู้ประกอบการชีพขับรถ โดยก�าหนดความว่า “ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วย

การคุม้ครองแรงงาน ในการปฏบิติัหน้าทีขั่บรถในรอบยีส่บิสีช่ัว่โมง ห้ามมใิห้ผูไ้ด้รบัอนญุาตเป็นผูข้บัรถปฏบิตัิ

หน้าทีข่บัรถตดิต่อกนัเกนิสีช่ั่วโมง นบัแต่ขณะเริม่ปฏบิตัหิน้าทีข่บัรถ แต่ถ้าในระหว่างนัน้ผูไ้ด้รบัอนญุาตเป็น

ผูขั้บรถได้พักตดิต่อกนัเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึง่ช่ัวโมง กใ็ห้ปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได้อกีไม่เกนิสีช่ัว่โมงตดิต่อกนั”

ภายในปี 2573 ทกุประเทศจัดท�าและบรรลเุป้าหมายระดบัชาตเิพือ่ลดระยะเวลาระหว่าง 
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนและการให้การดูแลฉุกเฉนิโดยผู้เชี่ยวชาญครั้งแรก
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดท�าตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ดังนี้
1 มีระบบการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึง รพ. ครอบคลุมทุกต�าบล

2 อัตราการเข้าถึงบริการของผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุทางถนนฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) โดยทีมปฏิบัติการ

แพทย์ฉุกเฉิน

3 ผูบ้าดเจบ็อบุติัเหตุทางถนน ฉกุเฉนิวกิฤต (สแีดง) ท่ีใช้เวลาในการตอบสนองหลงัการเกดิอบัุติเหตุ 

(Response time) ตั้งแต่รับแจ้งเหตุถึงจุดเกิดเหตุภายใน 10 นาที ในระยะ 10 กิโลเมตร

4 ผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุทางถนนฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) ที่ใช้เวลาตั้งแต่รับแจ้งเหตุจนถึงโรงพยาบาล 

(Mission time) ในระยะ 10 กิโลเมตร ไม่เกิน 30 - 60 นาที

กล่าวได้ว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ ให้ความส�าคัญกับความ
ปลอดภัยทางถนนในทุก ๆ ด้าน ได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส�านึก 
ความตระหนักในการใช้รถใช้ถนน และประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนนุเป้าหมายโลก
ส�าหรบัการด�าเนนิงานด้านความปลอดภัยทางถนน ผ่านสือ่ต่าง ๆ  มาอย่างต่อเนือ่ง
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ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ/กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟ 
(จุดตัดทางรถไฟ ไร้อุบัติเหตุ)

1. ความเป็นมา/หลักการเหตุผล
จงัหวดัสุราษฎร์ธาน ีมอีตัราการเสยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนน ปีละ 300 กว่าราย โดยมทีางรถไฟผ่าน  

จ�านวน 8 อ�าเภอ มีทางผ่านจุดตัดทางรถไฟ จ�านวน 162 แห่ง ได้รับอนุญาต จ�านวน 39 แห่ง ไม่ได้รับ

อนุญาต 123 แห่ง ในปี 2562 มีอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟเกิดขึ้นแล้ว จ�านวน 7 ครั้ง บาดเจ็บ จ�านวน 2 ราย  

มีผู้เสียชีวิต จ�านวน 7 ราย เป็นอุบัติเหตุที่สะเทือนขวัญ และสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  

อีกทั้งเสียโอกาส เสียเวลาด้านการขนส่ง มีมูลค่านับล้านบาท ในปี 2563 เกิดอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟ 

จ�านวน 2 ครัง้ บาดเจบ็ จ�านวน 3 ราย ไม่มผีูเ้สยีชวีติ และในปี 2564 ยงัไม่มอีบุตัเิหตจุดุตดัทางรถไฟเกดิขึน้

2. วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3. บรรยายขั้นตอนการด�าเนนิการ
จากกรณีการเกิดอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟ (ทางลักผ่าน) ดังกล่าว จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัด 

ทีมวิเคราะห์หาสาเหตุกรเกิดอุบัติเหตุจังหวัดร่วมกับอ�าเภอลงพื้นที่ ตรวจสอบหาสาเหตุ ประชุม วิเคราะห์

หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาระดับจังหวัด อ�าเภอ และท้องถิ่น 

ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน
ด้านความปลอดภัยทางถนนที่เป็นเลิศ 

(Best Practice)

เกิดอุบัติเหตุ วิเคราะห์หาสาเหตุ
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จดัตัง้ค�าสัง่จังหวดัสรุาษฎร์ธานี ที ่1914/2562 เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการป้องกนัและแก้ไขปัญหา

อุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟ และทางลักผ่าน ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 (ตามเอกสารที่แนบ)

เชิญคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟ และทางลักผ่าน และ  

8 อ�าเภอที่มีจุดตัดทางรถไฟผ่าน ได้แก่ 1. อ�าเภอท่าฉาง 2. อ�าเภอพุนพิน 3. อ�าเภอบ้านนาเดิม 4. อ�าเภอ

บ้านนาสาร 5. อ�าเภอเวียงสระ 6. อ�าเภอคีรีรัฐนิคม 7. อ�าเภอไชยา 8. อ�าเภอท่าชนะ มาร่วมประชุม 

วางมาตรการแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ พบว่าปัญหาและสาเหตุ คือ 1. มีหญ้าและต้นไม้ปกคลุม 

การมองเห็น 2. รถไฟลดเสียงหวูดก่อนเข้าสถานี 3. ถนนไม่มีเนินระนาด และป้ายเตือนให้ผู้สัญจรรับรู้  

4. ผู้ขับขี่รถยนต์ปิดกระจกมิดชิดไม่ได้ยินเสียงรถไฟผ่านมา

ประชมุ วิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข

จังหวัดสุราษฎร์ธาน ีได้มีข้อสั่งการ ดังนี้
1 ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย/แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีท่ี 1,2,3/แขวงทางหลวง

ชนบทสุราษฎร์ธานี/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด�าเนินการดังนี้

1.1 ถางป่า ตัดต้นไม้สองข้างทางในเขตรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถ 

มองเห็นข้างหน้าจุดตัดทางรถไฟด้านซ้ายและด้านขวา ไม่น้อยกว่า 500 เมตร

1.2 ติดตั้งป้ายเตือน เป็นระยะอีก 200 เมตร ระวังรถไฟ อีก 100 เมตร ระวังรถไฟ  

อีก 50 เมตร ระวังรถไฟ และติดตั้งป้ายบังคับหยุด ทั้ง 2 ด้าน ป้ายลดกระจก

1.3 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ   

1.4 จัดท�าลูกระนาดบนผิวจราจร

1.5 ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวัง และลดกระจกเมื่อข้าม

จุดตัดทางรถไฟ
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2 ก�าหนดเป็นแผนปฏิบัติการในการดูแลจุดตัดทางรถไฟ (ระยะเร่งด่วน) ให้การรถไฟ 

แห่งประเทศไทยแขวงทางหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยรับผิดชอบหลัก ร่วมกับอ�าเภอ 

จิตอาสาร่วมด�าเนินการตรวจสอบความปลอดภัย ทุก 2 เดือน

3 ระยะยาวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท�าหนังสือขออนุญาตท�าทางเชื่อม และ 

ตั้งงบประมาณ จัดเจ้าหน้าที่ดูแลเปิด - ปิด จุดตัดรถไฟ

4 จุดไหนเสี่ยงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ให้ปิดจุดตัดดังกล่าวทันที

5 ระดับเสียง สัญญาณจุดตัดทางรถไฟ ให้เปิดเสียงให้เป็นไปตามมาตรฐานรถไฟก�าหนด 

ต้องยึดความปลอดภัยเป็นหลัก ไม่ลดระดับเสียง ตามใจชาวบ้าน

6 การรายงานผลการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติงานทุก 2 เดือน

**ตั้งแต่ได้ปฏิบัติตามข้อสั่งการดังกล่าว ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกเลย

4. ปัจจัยความส�าเร็จ
ผู้บรหิารมนีโยบายในการลดอบุตัเิหตจุดุตดัทางรถไฟ จงึเชญิคณะกรรมการป้องกนัและแก้ไขปัญหา

อุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟ และทางลักผ่าน ประกอบด้วย มทบ.45 ต�ารวจภูธรจังหวัด ขนส่งจังหวัด ท้องถิ่น

จงัหวดั แขวงทางหลวงสรุาษฎร์ธานทีี ่1,2,3 แขวงทางหลวงชนบทสรุาษฎร์ธาน ีองค์การบรหิารส่วนจังหวดั

สุราษฎร์ธานี แขวงบ�ารุงทางบ้านส้อง แขวงบ�ารุงทางชุมพร อ�าเภอที่มีทางรถไฟผ่าน 8 อ�าเภอ เทศบาล

เมืองทุกแห่ง เทศบาลต�าบลทุกแห่ง อบต.ทุกแห่ง และส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

สุราษฎร์ธานี และสาขาทุกแห่ง ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง อย่างเป็นรูปธรรม

5. ปัญหา/อุปสรรค
1. ในช่วงท่ีมสีถานการณ์ โรคติดเชือ้โควดิ 19 แพร่กระจาย ท�าให้เครอืขายขาดการปฏบัิตงิานท่ีต่อเนือ่ง

2. ท้องถิ่นขนาดเล็กไม่มีงบประมาณด�าเนินการแก้ไขปัญหา

6. ข้อเสนอแนะ
ควรประกาศเป็นนโยบายระดับประเทศ 

เพื่อขยายการด�าเนินการลดอุบัติเหตุ

จุดตัดทางรถไฟ
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เทศบาลต�าบลเวียงสระ

โครงการ/กจิกรรม การแก้ไขปัญหาอุบตัเิหตุจุดตดัทางรถไฟ (เทศบาลต�าบลเวยีงสระ)

1. ความเป็นมา/หลักการเหตุผล
บริเวณจดุลักผ่านดังกล่าวต้ังอยูร่ะหว่าง หมูท่ี ่4 และหมูท่ี ่10 ต�าบลบ้านส้อง อ�าเภอเวยีงสระ จงัหวดั

สรุาษฎร์ธานี ซ่ึงเป็นบริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพยพุระราชเวยีงสระ มปีระชาชนอาศยัอยูอ่ย่างหนาแน่น

ทั้ง 2 ฝั่ง ประกอบกับทางผ่านที่ได้รับอนุญาตจากการรถไฟฯ อยู่ห่างจากจุดดังกล่าว ประมาณ 2 กิโลเมตร 

จงึท�าให้ประชาชนและรถฉกุเฉนิหันมาใช้เส้นทางบริเวณจดุลกัผ่านดงักล่าว สญัจรไปมาจ�านวนมาก 

เนื่องจากอยู่ใกล้ย่านชุมชน ถนนบริเวณดังกล่าวเป็นถนนเลนเดียวรถไม่สามารถสวนทางกันได้ ท�าให้เกิด

อบัุตเิหตบุรเิวณดงักล่าวบ่อยครัง้ส่งผลให้เกดิความสญูเสยีในชีวติ  และทรพัย์สนิของประชาชนเป็นจ�านวนมาก 

ตลอดจนเกิดความเสี่ยงของรถฉุกเฉิน กู้ชีพกู้ภัยของเทศบาลต�าบล เวียงสระและของหน่วยงานเทศบาลฯ 

ข้างเคียง ตลอดจนของมูลนิธิต่าง ๆ

เทศบาลต�าบลเวยีงสระ ได้ด�าเนนิการแก้ไขปัญหาอบุติัเหตจุุดตัดทางรถไฟ ด้วยศกัยภาพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเอง อย่างเป็นรูปธรรมและไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกเลย สามารถน�ามาใช้เป็นต้นแบบ  

เพื่อขยายผลสู่ท้องถิ่นอื่นๆ ต่อไป โดยด�าเนินการ ดังนี้

1 ศกึษาสภาพปัญหา/สิง่แวดล้อม พบว่า จดุตดัทางรถไฟทางลกัผ่าน อยูร่ะหว่างหมูท่ี่ 4 และหมูท่ี ่10  

ต�าบลบ้านส้อง อ�าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี หน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ  

เป็นย่านชุมชนหนาแน่น และมีจุดอนุญาตที่ถูกต้องห่างจากจุดลักผ่าน 2 กิโลเมตร จึงท�าให้มีการใช้เส้นทาง 

จุดลักผ่านเป็นจ�านวนมากรวมทั้งรถพยาบาลฉุกเฉินรับส่งผู้ป่วยร่วมด้วย

2 รวบรวมสถติิการเดินรถและการเกดิอบุติัเหต ุมรีถไฟสาธารณะวนัละ 22 ขบวน รถบรรทุกสนิค้า 

รถซ่อมบ�ารุงทาง วันละ 11 ขบวน ทั้งขาขึ้นและขาล่อง 

3 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ณ จุดตัดทางรถไฟ (ก่อนด�าเนินการ) 

1) เมื่อ เดือนมีนาคม 2546 เกิดอุบัติเหตุ จ�านวน 1 ครั้ง ระหว่างรถจักรยานยนต์กับขบวน

รถไฟกรุงเทพ - นครศรีธรรมราช มีผู้บาดเจ็บ 2 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

2) เมื่อ เดือนมกราคม 2547 เกิดอุบัติเหตุ จ�านวน 1 ครั้ง ระหว่างรถจักรยานยนต์กับขบวน

รถไฟสุราษฎร์ – หาดใหญ่ มีผู้บาดเจ็บ 2 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

3) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2549 เกิดอุบัติเหตุ จ�านวน 1 ครั้ง ระหว่างรถยนต์ชนกับรถไฟขบวน

กรุงเทพ - สุไหโกลก มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

4) วันที่ 25 กรกฎาคม 2550 เกิดอุบัติเหตุ จ�านวน 1 ครั้ง ระหว่างรถยนต์ชนกับรถไฟขบวน

กรุงเทพ – หาดใหญ่ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จ�านวน 1 ราย และเสียชีวิต จ�านวน 1 ราย

จากกรณีการเกิดอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟที่ผ่านมา ท�าให้มีผู้บาดเจ็บ จ�านวน 7 ราย และเสียชีวิต 

จ�านวน 1 ราย สร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สินทั้งของทางราชการ และประชาชนประเมินค่าไม่ได้
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2. วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟเกิดขึ้นในพื้นที่

3. บรรยายขั้นตอนการด�าเนนิการ
1 เชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ผู้น�าชุมชน และตัวแทนทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องมาร่วม

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางปฏิบัติ

2 ได้ก่อสร้างป้อมยามส�าหรับผู้ปฏิบัติงานแล้ว  จ�านวน  1  หลัง

3 ได้ขยายถนนทางข้ามตัดผ่านของการเดินรถไฟให้กว้างขึ้นแล้วเป็น  2  ช่องทางจราจร

4 ได้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องกั้นต่างๆ และสัญญาณไฟต่างๆ

5 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจร

6 จัดจ้างบุคคลมาปฏิบัติหน้าที่บริเวณดังกล่าวตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

4. ปัจจัยความส�าเร็จ
ผู้บริหารของเทศบาลต�าบลเวียงสระในขณะนั้น ได้มีนโยบายเพื่อจะแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้เชิญ

หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ผู้น�าชุมชน และตัวแทนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมปรึกษา 

หารือแนวทางปฏิบติักบัเทศบาลต�าบลเวียงสระ เร่ือง ความปลอดภยัของผู้ใช้รถใช้ถนนในการข้ามทางตดัผ่าน 

ของการเดินรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ (จุดลักผ่าน)  

เพื่อที่จะให้ประชาชนสัญจรไปมา และการน�าผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จ 

พระยุพราชเวียงสระ

ทรัพยำกรที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนและวิธีระดมทรัพยำกร (งบประมำณ บุคลำกร วัสดุอุปกรณ์)

1 ในการจ้างบุคลาการเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ เฝ้าระวังจุดลักผ่านใช้งบประมาณของเทศบาล  

ต�าบลเวียงสระ

2 ในการขยายเสรมิแผ่นคอนกรตีบรเิวณพืน้ทางระหว่างรางและข้างรางรถไฟให้รถสามารถสญัจร

สวนทางกันได้ ติดต้ังสัญญาณเตือน สัญญาณไฟต่างๆ และป้ายเตือนต่างๆ ได้รับความอนุเคราะห์จาก 

แขวงบ�ารุงทางรถไฟบ้านส้อง

3 ในการด�าเนินการขยายผิวจราจรจาก 1 ช่องจราจรเป็น 2 ช่องจราจร ก่อสร้างป้อมยามที่พัก

ส�าหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ รับบริจาควัสดุอุปกรณ์จากภาคประชาชน

4 วสัดอุปุกรณ์ ในการก้ันจราจร ไฟแสงสว่างได้น�าวสัดทุีเ่หลอืใช้ของเทศบาลมาปรับปรงุดัดแปลง 

และน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ดังกล่าว
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กลุ่มเป้าหมายที่ ได้รับประโยชน์
1 ประชาชนทีส่ญัจรไปมาบรเิวณดงักล่าวและผูท้ีม่ารบับรกิารของโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช

เวียงสระ ได้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2 รถกู้ชพีกู้ภยัของโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช เวยีงสระ ของหน่วยงานเทศบาลต�าบลเวยีงสระ

และของหน่วยงานเทศบาลต่างๆ ของมูลนธิฯิ ทีม่ารบัส่งผู้ป่วยผูบ้าดเจบ็มายงัโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช

เวยีงสระ ได้เกดิความสะดวกและรวดเรว็ลดการสญูเสยีในชวีติของผูป้ระสบภยัได้อย่างมปีระสิทธภิาพสงูสดุ

5. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ปัญหำ/อุปสรรค

1 เกิดอุบัติเหตุรถชนกันบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นรถของผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยกันเอง หรือ รถไฟชนกับ

รถของผู้ที่สัญจรไปมาข้ามทางตัดผ่านทางรถไฟ

2 สิง่ก่อสร้างอยูใ่นพ้ืนท่ีของการรถไฟฯ หน่วยงานเทศบาลไม่สามารถใช้งบประมาณของเทศบาล

ด�าเนินการได้ 

3 ในการด�าเนินการจัดจ้างบุคคลเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในช่วงแรก ๆ ของการด�าเนินการ ได้มี 

ข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ

แนวทำงแก้ไข

1 ขยายถนนทางข้ามรถไฟจาก 1 ช่องจราจร ให้กว้างขึ้นเป็น 2 ช่องจราจร ทางจราจร  

แบบแบ่งช่องทางจราจรให้วิง่สวนทางกนัได้ และก่อสร้างป้อมยาม และจ้างบคุคลภายนอกมา ปฏบิตัหิน้าที่ 

ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ทุกวัน

2 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากภาคประชาชน

3 เทศบาลต�าบลเวยีงสระได้มหีนงัสอืชีแ้จงข้อทกัท้วงกลบัไปยงัหน่วยงานตรวจสอบ ปัจจบุนัไม่มี

ข้อทักท้วงใดๆอีกเลย

6. ข้อเสนอแนะ
ควรประกาศเป็นนโยบายระดับประเทศ
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โครงการสัญญาณไฟทางข้ามอัตโนมัติหน้าสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา

หลักการและเหตุผลโครงการ
โครงการสัญญาณไฟทางข้ามอัตโนมัตินี้เป็นโครงการน�าร่องระบบจราจรอัจฉริยะซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของงานวิจัยโครงการระบบจราจรอัจฉริยะส�าหรับเมืองสงขลาน่าอยู่   โดยนิยามของระบบจราจรอัจฉริยะ 

คือ การน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอ�านวยความสะดวก  และความปลอดภัยในการจราจรของยานพาหนะ 

ทกุประเภท  ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนบคุคล  รถจกัรยานยนต์  รถบรรทุก  รถโดยสารสาธารณะ  รวมถึงคนเดนิเท้า   

ซึง่จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปัญหาการข้ามทางม้าลาย คอื รถไม่ยอมจอดให้คนข้าม และคนข้ามถนน 

ส่วนหนึ่งไม่มั่นใจในความปลอดภัยของการข้ามถนน ซึ่งต้นเหตุหลักของปัญหาคือ พฤติกรรมของคน   

ตามด้วยสภาพถนนและสิ่งแวดล้อมตามล�าดับ ดังนั้นผู้วิจัยจึงน�าเสนอแนวทางการเพ่ิมความปลอดภัย 

ในการข้ามถนนด้วยการใช้เทคโนโลยีเพื่อท�าให้คนข้ามทางม้าลายมีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

โครงการน้ีได้รบัการสนบัสนนุจาก 1) หน่วยบรหิารและจัดการทนุด้านการพฒันาระดบัพืน้ที ่(บพท.) 

2) ส�านกังานสภานโยบายการอดุมศึกษาวทิยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรมแห่งชาต ิ(สอวช.)  และ 3) กระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

วัตถุประสงค์
เพื่อน�านวัตกรรมมาเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินข้ามถนน

เป้าหมายโครงการ
เพื่อพัฒนาเมืองสงขลาเป็นเมืองอัจฉริยะด้านการเดินทาง (Smart mobility)

เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เพื่อเมืองสงขลาน่าอยู่

วิธีด�าเนนิการ
ผูว้จิยัได้รวบรวมข้อมลูปฐมภมูใินภาคสนาม และข้อมลูทุติยภมูจิากแหล่งข้อมลูภาครฐั เพ่ือตรวจสอบ 

และเข้าใจสภาพการจราจรและขนส่งในพื้นที่เทศบาลนครสงขลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งน�ามาเป็นข้อมูล 

พื้นฐานในการพัฒนาแบบจ�าลองด้านการจราจรและขนส่ง ตลอดจนใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์สภาพการ

จราจรและขนส่งในอนาคตต่อไป  

โดยการส�ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย  1) การส�ารวจและวิเคราะห์ความต้องการ 

การเดินทาง  2) การส�ารวจและวิเคราะห์ปริมาณจราจรบริเวณทางแยก 3) การส�ารวจความเร็วเฉลี่ย  

4) การส�ารวจและวิเคราะห์ผลกระทบจากการจราจรต่อระดับมลภาวะทางอากาศ 5) การจัดกระบวนการ

มีส่วนร่วมเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านการจราจร  ความปลอดภัยทางถนน  และรถโดยสารสาธารณะ  

6) การออกแบบยทุธศาสตร์ระบบจราจรอจัฉรยิะ และ 7) การจดักระบวนการมส่ีวนร่วมเพือ่พัฒนาโครงการ

น�าร่อง (Sandbox) ระบบจราจรอัจฉริยะ   
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จากผลการวิเคราะห์และกระบวนการมีส่วนร่วม สัญญาณไฟทางข้ามอัตโนมัติหน้าสถานศึกษาเป็น 

โครงการทีม่คีวามเหมาะสมด้านวศิวกรรมจราจร ความคุม้ค่าการลงทุน และชุมชนให้การยอมรบัถึงประโยชน์ 

ด้านความปลอดภัยหน้าสถานศึกษาในเทศบาลนครสงขลา ดังนั้นทางคณะวิจัยจึงด�าเนินโครงการน�าร่อง 

(Sandbox) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองสงขลาอัจฉริยะ ท่ีมีความปลอดภัยและความสะดวก 

ในการเดินทาง โดยมีรายละเอียดข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลส�ารวจปริมาณจราจรและคนข้ามถนนหน้าสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา ถนน
2 ช่อง

ถนน
4 ช่อง

ความกว้าง
ถนน

(เมตร)

จ�านวนรถ (คัน) 
(ในช่วง 

60 นาที)

เวลาในการรอ
ข้ามถนน

บนทางข้าม 
(วินาที)

ปริมาณคนข้าม
07.15 - 
07.45 น.

โรงเรียนเทศบาล 5 √ 15.00 180 4.8 186

โรงเรียนแจ้งวิทยา √ 14.00 816 10.2 405

โรงเรียนวิเชียรชม √ 14.00 532 6 196

โรงเรียนอนบุาลจังหวัดสงขลา √ 30.00 792 25.8 311

โรงเรียนมหาวชิราวุธ √ 21.20 716 4.8 282

โรงเรียนวรนารีเฉลิม √ 19.00 784 6 253

ผู้วิจัยก�าหนดใช้เวลาก่อนเข้าเรียน 07.15 – 07.45 น. เป็นเวลาส�ารวจปริมาณคนข้ามหน้าโรงเรียน   

จากตารางท่ี 1 พบว่า โรงเรียนที่มีจ�านวนคนข้ามถนนน้อยที่สุด คือ โรงเรียนเทศบาล 5 และโรงเรียน 

วิเชียรชม จ�านวนไม่เกิน 200 คน ภายในเวลา 30 นาที ส่วนโรงเรียนท่ีมีจ�านวนนักเรียนมากท่ีสุด คือ  

โรงเรียนแจ้งวิทยา จ�านวน 405 คน มากกว่าโรงเรียนอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัดเจน 

ส�าหรบัด้านปรมิาณรถทีส่ญัจรผ่านหน้าโรงเรยีน พบว่า  โรงเรยีนแจ้งวทิยามปีรมิาณจราจรมากทีส่ดุ

เช่นเดยีวกบัปรมิาณคนข้ามหน้าโรงเรยีน  ตามด้วยโรงเรยีนอนบุาลจงัหวดัสงขลาและโรงเรยีนวรนารีเฉลมิ  

ส่วนโรงเรียนที่มีปริมาณจราจรหน้าโรงเรียนน้อยที่สุดในการศึกษานี้ คือ โรงเรียนเทศบาล 5 

ในส่วนของเวลาการรอข้ามหน้าโรงเรียนน้ันพบว่า โรงเรียนอนุบาลจังหวัดสงขลามีเวลาในการ 

รอข้ามถนนเฉล่ียนานที่สุดในกลุ่มพื้นท่ีส�ารวจข้อมูล  เนื่องจากเป็นถนน 4 ช่องจราจรและมีเกาะกลาง  

และมีปริมาณจราจรมากที่สุดในกลุ่มโรงเรียนที่มีช่องจราจร จ�านวน 4 ช่องจราจร

ส่วนส�าคัญอีกประการคือกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที ่

ชุมชนน้ัน ๆ ผู้วิจัยได้ส�ารวจการยอมรับในรูปแบบการติดตั้ง และสาธิตการใช้งานผ่านช่องทางออนไลน ์

ให้ชุมชนได้แสดงความคิดเห็นดังแสดงในภาพที่ 2

จากที่กล่าวมาทั้งในด้านข้อมูลด้านวิศวกรรมจราจรและกระบวนการมีส่วนร่วม  ผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่

น�าร่อง คือ ทางข้ามหน้าโรงเรียนวัดแจ้งวิทยา ด้วยจากเหตุผลทางวิศวกรรมจราจร ท้ังปริมาณคนข้าม 

มากเป็นอันดับที่ 1 และปริมาณรถที่มากเป็นอันดับ 1 ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ถนนที่มีจ�านวน 2 ช่องจราจร  

ซึ่งมีความเหมาะสมส�าหรับการท�าทางข้ามมากกว่าถนน 4 ช่องจราจร  
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ในด้านระบบการงานนั้นเมื่อติดตั้งชุดสัญญาณไฟทางข้ามอัตโนมัติเรียบร้อยแล้ว ตัวระบบ

จะอยู่ในสถานะเตรียมความพร้อม (Idle condition) โดยเสาปล่อยสัญญาณตรวจจับคนข้าม  

จะท�าการปล่อยสัญญาณตรวจจับควบคู่กับเสารับสัญญาณตรวจจับคนข้ามว่ามีคนมารอข้าม

ทางม้าลายหรือไม่ ซึ่งถ้ามีคนมารอข้ามในแนวตรวจจับแล้ว ระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น Active 

โดยสั่งให้ป้ายติดไฟกระพริบให้ท�างานทันทีพร้อมกันท้ัง 2 ฝั่ง เพื่อเตือนให้ผู้ขับข่ีชะลอความเร็ว   

เมือ่คนข้ามได้ข้ามไปยงัอีกฝ่ังเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว  ระบบจะกลบัไปอยูใ่นสถานะเตรยีมความพร้อม

อีกครั้งโดยรอตรวจจับคนรอข้ามถนนต่อไป นอกจากนี้ตัวระบบยังสามารถส่งเสียงเตือนคนข้าม 

ให้เพิ่มความระมัดระวังก่อนข้ามถนนได้อีกเช่นกัน 

โรงเรียนเทศบาล 5

โรงเรียนวิเชียรชม โรงเรียนมหาวชิราวุธ

ภาพที่ 1 จุดส�ารวจปริมาณคนข้ามและปริมาณจราจรหน้าสถานศึกษา

ภาพที่ 2 กระบวนการมีส่วนร่วม

โรงเรียนแจ้งวิทยา โรงเรียนอนบุาลสงขลา

โรงเรียนวรนารีเฉลิม
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การติดตามประเมินผล
โครงการนีจ้ะมกีารประเมนิผลในระยะสัน้และระยะยาว  

ซึ่งในระยะสั้นนั้นผู ้วิจัยใช้วิธีการสอบถามความพึงพอใจ

โดยทั่วไป เนื่องจากขณะนั้นประเทศไทยอยู่ในช่วงการแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด 19 สถานศึกษาท้ังประเทศได้ปิดการ

เรียนในห้องเรียน  ผู้วิจัยจึงประเมินความพึงพอใจจากการ

สอบถามโดยท่ัวไปของผู้ใช้งานท่ีเดินข้ามทางม้าลาย พบว่า 

โดยส่วนใหญ่มีความรู้สึกพึงพอใจในด้านการน�าเทคโนโลย ี

มาช่วยเพิม่ความปลอดภยัในการข้ามถนน  ส�าหรบัในระยะยาว 

ผู้วิจัยก�าลังเก็บข้อมูลปริมาณรถ ปริมาณคนข้าม ความเร็ว

ของยานพาหนะ และการชะลอ/การหยุดรถ

ภาพที่ 3 สถานที่ โครงการน�าร่อง
สัญญาณไฟทางข้ามอัตโนมัติ

หน้าโรงเรียนแจ้งวิทยา

ภาพที่ 5 ภาพการท�างาน
ในเวลากลางคืน

ภาพที่ 6 การติดตั้งชดุสัญญาณทางข้ามอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจากเทศบาลนครสงขลา

ภาพที่ 7 
คลิปประชาสัมพันธ์
สาธิตการใช้งาน

ภาพที่ 4 เสาสัญญาณตรวจจับคนข้ามอัตโนมัติ

ภาพกิจกรรมการด�าเนนิการ
ผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลนครสงขลาร่วมกันติดตั้งรวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เทคโนโลยีการท�างานร่วมกัน   
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  ส่วนที่ 4 
สาระความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน

  กฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนนที่สาธารณชนทั่วไปควรรู้

  ความรู้เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยทางถนน (Safe System)

  ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานด้านความปลอดภัย 



ความเร็วตามกฎกระทรวงก�าหนด

อัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวง

แผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่ ก� าหนด  

พ.ศ. 2564 

เมาแล้วขับ พระราชบัญญัติจราจรทางบก 

พ.ศ.2522 มาตรา 43 (2) ห้ามมใิห้ผู้ขบัขีข่บัรถในขณะ

เมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น

ปรมิาณแอลกอฮอล์เท่าไหร่ จงึถือว่า “เมาแล้วขบั”  
(กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 และ 21 ออกตามพระราช

บัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522)

หมายเหตุ ผู้ใดกระท�ำผิดซ�ำ้อกีภำยในสองปีนับแต่วนัที่กระท�ำควำมผิด
คร้ังแรก จ�ำคุกไม่เกินสองปี และปรับตัง้แต่ห้ำหมื่นบำทถึงหน่ึงแสนบำท  
และให้ศำลสั่งพักใช้อนุญำตขับขี่ของผู้น้ันมีก�ำหนดไม่น้อยกว่ำหน่ึงปี  
หรือเพิกถอนใบอนญุำตขับขี่

กฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนน
ที่สาธารณชนทั่วไปควรรู้

บุคคล ปริมาณแอลกอฮอล์

• บุคคลทั่วไป
เกิน 50 มิลลิกรัม

เปอร์เซ็นต์

• ผู้ขับขี่ที่มีอายุต�่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์
• ผู้ขับขี่ที่ ได้รับอนญุาตขับรถชั่วคราว
  ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
• ผู้ขับขี่ที่มี ใบอนญุาตขับขี่ส�าหรับ
  รถประเภทอื่นที่ ใช้แทนกันไม่ได้
• ผู้ขับขี่ที่ ไม่มี ใบอนญุาตขับขี่ หรือ
  อยู่ระหว่างถูกพักใช้หรือเพิกถอน
  ใบอนญุาตขับขี่

เกิน 20 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์
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หมายเหต ุหำกกระท�ำผิดซ�้ำ ศำลจะลงโทษจ�ำคุกหรือปรับด้วยเสมอ

ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 
      มีบทลงโทษอย่างไร ?

รถยนต์ส่วนบุคคล รถกระบะ รถแท็กซี่

คนขับ
ปรับไม่เกิน 
2,000 บาท

คนขับ
ปรับไม่เกิน 
2,000 บาท

คนขับ
ปรับไม่เกิน 
2,000 บาท

คนนั่ง
ปรับไม่เกิน 

2,000 บาท/คน
คนนั่งข้างคนขับ

ปรับไม่เกิน 
2,000 บาท

คนนั่ง
ปรับไม่เกิน 

2,000 บาท/คน

หากผู้ขับขี่ ไม่จัดให้ผู้โดยสารรัดเข็มขัดนริภัยจะถูกปรับเพิ่มอีก 500 บาท
รถบัส รถทัวร์ รถตู้สาธารณะ รถบรรทุก

คนขับ
ปรับไม่เกิน 
500 บาท

คนขับ
ปรับไม่เกิน 
500 บาท

คนขับ
ปรับไม่เกิน 
500 บาท

คนนั่ง
ปรับไม่เกิน 

5,000 บาท/คน
คนนั่ง

ปรับไม่เกิน 
5,000 บาท/คน

คนนั่งข้างคนขับ
ปรับไม่เกิน 
5,000 บาท
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หมวกนิรภัย ไม่ใส่ถือว่าผิด ต้องใส่ไว้เพื่อความปลอดภัยขณะขับขี่ 

ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์และคนโดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยเพื่อป้องกันอันตราย 

ในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์

ไม่สวมหมวกนริภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ ต้องรับโทษ ดังนี้
ผู้ขับขี่ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ผู้ขับขี่ มีผู้โดยสารนั่งซ้อนท้าย หากผู้โดยสารไม่สวมหมวกนิรภัย ปรับไม่เกิน 4,000 บาท

เด็กซ้อนท้ายไม่สวมหมวกนิรภัย โทษจ�าคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 30,000 บาท

กรณีสวมหมวกนิรภัยที่มีวิธีการและลักษณะไม่ถูกต้องตามที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ 

   ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

“ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร ทั้งเด็กและผู้ ใหญ่
ต้องสวมหมวกนริภัยทุกราย 

อย่าเห็นแก่ความสบาย จนละเลย
ความปลอดภัยของชีวิต”
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หมวกนิรภัยแบบไหน...
          เลือกใช้ให้เหมาะสม

ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ... 
           ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 4,000 บาท  

นั่งท้ายรถกระบะ... 
การน่ังโดยสารกระบะท้ายที่ไม่มีหลังคา มีความผิด

ตามกฎหมาย มโีทษปรบัสงูสดุไม่เกนิ 2,000 บาท

ข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

จากการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ

ห้ามมิ ให้ผู ้ขับขี่ขับรถ ในขณะใช้โทรศัพท์

เคลื่อนที่ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยผู้ขับขี่

ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่
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ระบบที่ปลอดภัย (Safe System) นับเป็นแนวคิดใหม่ของการจัดการความปลอดภัยทางถนน                   

ซึ่งพิจารณาถึงการจัดการให้เกิดความปลอดภัยของท้ังระบบ และมุ่งเน้นเพื่อลดจ�านวนการเสียชีวิตและ 

บาดเจ็บสาหสัของผูใ้ช้รถใช้ถนนในระบบคมนาคมขนส่งทางถนน แนวคดิระบบทีป่ลอดภยันีไ้ด้เริม่ต้นพฒันา  

มาตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่ 1990 โดยถือเป็นแนวคิดตัวอย่างท่ีประสบความส�าเร็จ (Best Practices) 

ในด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับนานาชาติ 

ระบบที่ปลอดภัย (Safe System) เป็นการจัดการหรือออกแบบของระบบถนน เพื่อที่จะป้องกัน 

ไม่ให้เกิดแรงจากการชนกระท�ากบัร่างกายของมนุษย์ และพยายามลดแรงจากการชนนัน้อยูใ่นระดบัท่ีมนษุย์

ทนทานได้ โดยการจัดการกับความเร็ว น�้าหนัก และมุมของการชน เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ 

อันเกิดจากอุบัติเหตุการชน

หลักปรัชญาของระบบที่ปลอดภัย (Safe System) ได้แก่ การน�าความรู้ด้านสาธารณสุขมาช่วย 

ในงานด้านความปลอดภยัทางถนน ซึง่เป็นแนวทางด้านความปลอดภยัทางถนนในการลดความรนุแรง ท้ังนี้ 

การวางแผน การออกแบบถนน และการจัดการจราจร จ�าเป็นต้องพิจารณาถึงวิธีการลดความรุนแรงจาก 

อบุตัเิหตกุารชนทีอ่าจเกดิขึน้ ระบบทีป่ลอดภยัเป็นการสร้างความพยายามในการแก้ไขความอนัตรายท่ีเกิดข้ึน  

เนื่องจากว่ามนุษย์เกิดความผิดพลาดและข้อเท็จจริงท่ีว่าความผิดพลาดเหล่านั้นสามารถน�าไปสู่การตาย 

และการบาดเจบ็ทีไ่ม่ได้ต้ังใจ ซึง่ระบบทีป่ลอดภยัจะไม่ควรบ่ันทอนคณุภาพชวีติของมนษุย์ หลกัปรชัญาของ 

ระบบที่ปลอดภัย (Safe System) จึงถือได้ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ในการ

จัดการความปลอดภัยทางถนน การจัดการการขนส่งทางถนน การออกแบบถนน และการจัดการจราจร

องค์ประกอบของระบบที่ปลอดภัย
ระบบที่ปลอดภัย (Safe System) ประกอบด้วยเสาหลักที่ส�าคัญและสัมพันธ์กัน ได้แก่
• เสาหลักที่ 1 : ถนนและสภาพข้างทางที่ปลอดภัย (Safe Roads and Roadsides)
• เสาหลักที่ 2 : ความเร็วที่ปลอดภัย (Safe Speeds)
• เสาหลักที่ 3 : ยานพาหนะที่ปลอดภัย (Safe Vehicles)
• เสาหลักที่ 4 : ผู้ใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย (Safe Road Users) 
• เสาหลักที่ 5 : การตอบสนองภายหลังเกิดอุบัติเหตุ (Post-Crash Response) ซึ่งได้รับการเสนอ

เพิ่มเติมโดยองค์การสหประชาชาติในปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553)

ความรู้เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย
ทางถนน (Safe System)

ระบบที่ปลอดภัย (Safe System)
เรียบเรียงจาก คู่มือการวางแผนเพื่อยกระดับความปลอดภัยงานทางส�าหรับกรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
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โดยทั่วไปแล้ว ระบบที่ปลอดภัย (Safe 

System) สามารถอธิบายได้ดังแผนภาพในรูป  

ซึ่งจะกล่าวถึง องค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ 

ได้แก่ ถนนและสภาพข้างทางที่ปลอดภัย ความเร็ว

ที่ปลอดภัย ยานพาหนะที่ปลอดภัย และผู้ขับขี่ที่

ปลอดภัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1 ถนนและบริเวณข้างทางที่ปลอดภัย 

(Safe Road and Roadside) มุ่งเน้นมาตรการ

ปรับปรุงโครงสร้างถนน เพื่อลดโอกาสการชนและ

ลดความรุนแรงในการบาดเจ็บหากเกิดการชนได้

2 ความเร็วที่ปลอดภัย (Safe Speed)  

มุง่เน้นการจดัการความเรว็ในการเดินทางให้อยู่ ในระดับ  

ที่ปลอดภัย ผ่านการให้ความรู้ ก�าหนดความเร็ว

จ�ากัดให้สอดคล้องกับสภาพถนน สร้างความมั่นใจ 

ว่าขดีจ�ากดัความเรว็ตามกฎหมาย และมกีารบงัคบัใช้ 

กฎหมายควบคุมความเร็ว

3 ยานพาหนะที่ ปลอดภั ย  ( Sa fe  

Vehicle) มุง่เน้นมาตรการเพิม่ความปลอดภยัให้แก่

ยานพาหนะ เช่นส่งเสริมนวัตกรรมความปลอดภัย

ในยวดยานที่ช่วยลดความเสี่ยงในการชนและลด

ความรนุแรงในการบาดเจ็บ การให้ข้อมลู สร้างความ

เข้าใจกับผู้ใช้ยานพาหนะให้เลือกซ้ือเลือกใช้รถที่มี

ความปลอดภัย เป็นต้น

4 การใช้รถใช้ถนนของผู้ขับข่ีที่ปลอดภัย 

(Safe Road Use) มุ่งเน้นมาตรการความปลอดภัย            

ที่ เ ก่ียวกับพฤติกรรมผู ้ใช ้รถใช้ถนน เช่น การ

ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ หรือบังคับใช้กฎหมาย 

เพ่ือสร้างความตระหนักถึงสมรรถนะในการขับขี่ 

กฎระเบียบข้อบังคับ ความคาดหวังและพฤติกรรม

การขับขี่ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมจริงบนถนน  

รวมถึงการสร้างความเข้าใจในทุกภาคส่วนถึง 

ความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยทางถนนร่วมกัน

แผนภาพองค์ประกอบของระบบที่ปลอดภัย (Safe System)
ที่มา: Austroads (2018)

วิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย
  (Safe System Approach)

วิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย (Safe System 
Approach) เป็นแนวทางท่ีอาศัยแนวคิดระบบท่ี

ปลอดภัย (Safe System) มาใช้ก�าหนดแผนและ

นโยบายในการออกแบบและการด�าเนินการระบบ

โครงสร้างพ้ืนฐานทางถนนในประเทศผูน้�าด้านความ

ปลอดภัยทางถนน เช่น ประเทศออสเตรเลีย สวีเดน 

และเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น วิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย

เป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับและแนะน�าโดย

องค์กรช้ันน�าระหว่างประเทศ เช่น องค์การอนามยัโลก  

(World Health Organization, WHO) และ 

สมาคมทางหลวงโลก (World Road Association, 

PIARC)
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วิถีแห่งระบบที่ปลอดภัยได้เปลี่ยนแนวคิดด้านความปลอดภัยทางถนนจากการ 
ให้ความส�าคัญกับการลดจ�านวนอุบัติเหตุมาเป็นการลดจ�านวนการบาดเจ็บสาหัส 
และการเสียชีวิต โดยค�านึงถึงหลักการที่ส�าคัญ ดังนี้

ข้อจ�ากัดในสมรรถภาพมนุษย์ ความผิดพลาดเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ และมนุษย์มักมีนิสัย

ชอบเสี่ยง ดังนั้นระบบถนนที่ปลอดภัยต้องรองรับความผิดพลาดของมนุษย์

ความทนทานของร่างกาย ร่างกายมนษุย์บอบบาง สามารถทนต่อพลงังานจลน์ท่ีได้รบัขณะชน 

ในปริมาณจ�ากัดก่อนที่จะบาดเจ็บสาหัสและตาย ดังนั้น ระบบถนนที่ปลอดภัยต้องสามารถควบคุม 

พลังงานให้อยู่ในเกณฑ์ที่ร่างกายมนุษย์รับได้

ความรับผิดชอบร่วมกัน (Shared Responsibility) ทุกภาคส่วนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ 

ต่อความปลอดภยับนถนนร่วมกนั เช่น ผูใ้ช้ถนนต้องปฏบิตัติามกฎจราจรอย่างเคร่งครดั เลอืกใช้ยานพาหนะ

ทีป่ลอดภยั เอือ้เฟ้ือต่อผูร่้วมทาง ในขณะทีผู้่ดูแลระบบต้องรับผดิชอบหน้าท่ีในการวางแผน ออกแบบควบคุม

และด�าเนินการระบบให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้เช่นกัน

ระบบถนนทีใ่ห้อภัยผูใ้ช้ (Forgiving Road System) เมือ่ความผดิพลาดและการชนมโีอกาส

เกิดขึ้นดังนั้น ถนนและอุปกรณ์ต้องรองรับความผิดพลาดและการชนที่จะเกิดขึ้น เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ

สาหัสและเสียชีวิตจากการชน

วิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย (Safe System Approach) ได้พัฒนาขึ้นตามแนวคิดหลัก
ของประเทศผู้น�าด้านความปลอดภัย ได้แก่ แนวคิดการตายบนถนนเป็นศูนย์ (Vision 
Zero) และแนวคิดความปลอดภัยที่ย่ังยืน (Sustainable Safety Approach) โดยมี 
รายละเอียดของแนวคิด ดังนี้

1 การตายบนถนนเป็นศูนย์ (Vision Zero)
แนวคดิ “การตายบนถนนเป็นศูนย์ (Vision Zero)” เป็นแนวคิดทีร่เิริม่โดยกลุม่ผูอ้อกแบบยานยนต์ 

ในประเทศสวีเดนในปี ค.ศ.1997 (พ.ศ.2540) ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบแนวคิด “การตายบนถนนเป็นสิ่งท่ี 

ไม่สามารถยอมรับได้ (No loss of life is acceptable)” แต่เนื่องจาก “เราคือมนุษย์และเราท�าผิดพลาด 

(We are human and make mistakes)” ดังนัน้ ภายใต้แนวคดินีร้ะบบถนนควรเอือ้ให้มนษุย์ทีผ่ดิพลาดได้ 

สามารถเดินทางได้ และระบบถนนควรได้รับการออกแบบ ควบคุม ด�าเนินการให้สามารถปกป้องมนุษย ์

ในทุกขณะการเคลื่อนที่ (Tingvall, C., and Haworth, N., 2000)

2 วิถีความปลอดภัยที่ยั่งยืน (Sustainable Safety Approach)
แนวคิด “วิถีความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน (Sustainable Safety Approach)” เป็นแนวคิด

ท่ีรเิริม่พฒันาขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1992 (พ.ศ.2535) และถกูใช้เป็นหลกัในการจดัการด้านความปลอดภยัทางถนน 

ในประเทศเนเธอร์แลนด์ จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันการเกิดการชน และลดความ 

รุนแรงการบาดเจ็บหากเกิดการชน ซึ่งมีลักษณะการท�างานเป็นไปในเชิงรุก (Proactive Approach) และ
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ค�านึงถึงลักษณะของผู้ใช้ถนนเป็นหลัก (User-Oriented System Approach) ทั้งในเรื่องความเปราะบาง 

ของร่างกาย ความสามารถ และข้อจ�ากัดในด้านต่าง ๆ ของคน

แนวคิดความปลอดภัยบนถนนที่ยั่งยืน เป็นการสร้างการจัดการความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ  

ซึ่งจะสร้างจากการจัดการส่ิงแวดล้อม (เช่น ถนนและรถ) ให้เหมาะสมกับลักษณะของคน และเตรียมคน                      

(ด้วยการศึกษาและอบรม) ให้พร้อมส�าหรับการขับข่ี ลักษณะส�าคัญของแนวคิดคือ การพยายามป้องกัน              

ช่องโหว่ (Latent errors) ในระบบถนน (ช่องโหว่ของระบบที่ท�าให้คนพลาดจนเกิดการชน) ดังแสดงในรูป 

และวิธีระบบถนนที่ปลอดภัยได้แนะน�าหลักการความปลอดภัยที่ส�าคัญ ดังแสดงในตาราง

ช่องโหว่ของระบบ (latent errors) และพฤติกรรมอันตราย (Dangerous actions)

ที่มา: Wegman, F. and Aarts, L (2006)

2. วิถีความปลอดภัยท่ียั่งยืน (Sustainable Safety Approach) 
แนวคิด “วิถีความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน (Sustainable Safety Approach)” เป็นแนวคิดที่ริเริ่ม

พัฒนาขึ ้นเมื ่อปี ค.ศ.1992 (พ.ศ.2535) และถูกใช้เป็นหลักในการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนใน
ประเทศเนเธอแลนด์ จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันการเกิดการชน และลดความรุนแรงการ
บาดเจ็บหากเกิดการชน ซึ่งมีลักษณะการทำงานเป็นไปในเชิงรุก (Proactive Approach) และคำนึงถึงลักษณะ
ของผู ้ใช ้ถนนเป็นหลัก (User-Oriented System Approach) ทั ้งในเร ื ่องความเปราะบางของร่างกาย 
ความสามารถ และข้อจำกัดในด้านต่าง ๆ ของคน 

แนวคิดความปลอดภัยบนถนนที่ยั่งยืน เป็นการสร้างการจัดการความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะ
สร้างจากการจัดการสิ ่งแวดล้อม (เช่น ถนนและรถ) ให้เหมาะสมกับลักษณะของคน และเตรียมคน                      
(ด้วยการศึกษาและอบรม) ให้พร้อมสำหรับการขับขี่ ลักษณะสำคัญของแนวคิดคือ การพยายามป้องกัน              
ช่องโหว่ (Latent errors) ในระบบถนน (ช่องโหว่ของระบบที่ทำให้คนพลาดจนเกิดการชน) ดังแสดงในรูป 
และวิธีระบบถนนที่ปลอดภัยได้แนะนำหลักการความปลอดภัยที่สำคัญ ดังแสดงในตาราง 

 
ช่องโหว่ของระบบ (latent errors) และพฤติกรรมอันตราย (Dangerous actions) 

ที่มา: Wegman, F. and Aarts, L (2006)  

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
อาจเกิดได้จากหลาย ๆ ส่วน
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   การด�าเนินตามวิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย

แนวคดิการจดัการความปลอดภยัทางถนนด้วยวถิแีห่งระบบทีป่ลอดภยั (Safe System Approach) 

เป็นแนวคิดที่ท�าให้วิธีการท�างานด้านความปลอดภัยทางถนนเกิดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากจะสร้างกรอบ

วิสัยทัศน์ของแผนการด�าเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนในทุกขั้นตอนและในทุกองค์ประกอบปัจจัย         

ที่น�าไปสู่อุบัติเหตุทางถนน

1 ถนนที่ปลอดภัยขึ้น (Safer Roads)
แนวทางการจัดการถนนท่ีปลอดภัยขึ้น เน้นการออกแบบจัดการถนนเพื่อลดโอกาสในการชน

และลดความรุนแรงในการบาดเจ็บหากเกิดการชน โดยมีหลักการดังนี้

แยกผู้ใช้ถนน (Segregating road users) ความเสี่ยงมักเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ถนนคนละประเภท

มาใช้พ้ืนที่ร่วมกัน ผู้ใช้ถนนในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการบาดเจ็บ (Vulnerable road user) เช่น  

คนเดินเท้า คนขี่จักรยานควรมีช่องทางเฉพาะแยกออกจากรถ

หลักความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน

หลักการ รายละเอียด
ถนนให้บริการตรงตามหน้าที่

(Functionality)

แบ่งถนนตามหน้าที่ ในการให้บริการอย่างชัดเจน ว่าเป็นถนนสายหลกั 

ที่ ให้บริการการเคลือ่นท่ี (Through roads) ถนนสายย่อยทีเ่ช่ือมต่อ

เข้าพื้นที่สองข้างทาง (Access roads) หรือถนนสายรองที่เชื่อม

การเดินทางระหว่างถนนหลักและถนนย่อย (Distributor roads) 

ออกแบบถนนแต่ละประเภทตรงตามหน้าที่ และเชื่อมต่อเข้าหากัน

เป็นโครงข่ายตามล�าดับขั้นที่เหมาะสม
มวลรถ ความเร็วรถ และทิศทางรถ 

มีความสม�่าเสมอ (Homogeneity)

บนถนนที่รถวิ่งเร็วปานกลางถึงวิ่งเร็ว ความเร็วและมวลของรถ

แต่ละคันในกระแสจราจร ควรมีขนาดใกล้เคียงกัน และควรเคลื่อนที่

ไปในทิศทางเดียวกัน
สามารถคาดเดาถนนและพฤติกรรมการ

ใช้งานได้ จากลักษณะการออกแบบถนน 

(Predictability)

มีถนน สิง่แวดล้อม และพฤตกิรรมการใช้ถนนทีต่รงตามความคาดหวัง 

ของผู้ ใช้ ความคาดหวังที่ถูกต้องเหมาะสม เกิดจากการออกแบบ

ก่อสร้างถนนที่ดีมีความสม�่าเสมอสอดคล้องและกลมกลืนตามหน้าที่ 

มีลกัษณะเดียวกัน เหมือนกันทกุพืน้ที ่(Consistency and continuity 

road design)
สิ่งแวดล้อมและคนที่พร้อมจะให้อภัยใน

ความผิดพลาด (Forgivingness)

ลดความรนุแรงในการบาดเจ็บ ด้วยการออกแบบสิ่งแวดล้อมที่

รองรับความผิดพลาดของคน (Physical forgivingness) และสร้าง

คนขับที่มีพฤติกรรมช่วยเหลือ และให้อภัยเพื่อนร่วมทาง (Forgiving 

driving behavior)
ตระหนักถึงสมรรถนะในการขับขี่ (State 

awareness)

ความสามารถในการเข้าใจว่าคน ในฐานะผู้ ใช้ถนนมีความสามารถ 

รับภาระงานในการขับขี่ ได้มากน้อยเพียงไร มีข้อจ�ากัดอย่างไร
ที่มา: Wegman, F. and Aarts, L (2006)
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แยกการจราจร (Segregating traffic) ควรแยกการจราจรท่ีวิ่งคนละทิศทาง หรือ 

วิ่งด้วยความเร็วแตกต่างกันออกจากกัน เช่น แยกรถวิ่งสวนทางออกจากกันด้วยเกาะกลางถนน

หากไม่สามารถแยกผูใ้ช้ถนน (Segregating road users) และแยกการจราจร (Segregating  

traffic) ได้ ต้องควบคุมความเร็ว (Controlling speed) โดยต้องค�านึงถึงกลุ่มผู้ใช้ถนนท่ีมีความเสี่ยงสูง 

ต่อการบาดเจ็บ (Vulnerable road users) เพื่อว่าหากมีการชนเกิดข้ึน แรงปะทะท่ีเกิดขณะชนจะต้อง 

น้อยกว่าแรงปะทะที่ร่างกายมนุษย์ทนได้ กล่าวคือ ชนได้โดยไม่ตายหรือบาดเจ็บสาหัส

ถนนท่ีชัดเจนหรือถนนที่อธิบายตัวเองได้ (Self-explaining roads) ถนนในระบบถนน 

ที่ปลอดภัยต้องถูกออกแบบในลักษณะที่คนขับเห็นและรับทราบได้ว่าควรขับข่ีอย่างไรให้เหมาะสม  

ถนนในแต่ละชัน้ต้องแยกจากกันได้อย่างชัดเจน มข้ีางทางทีใ่ห้อภยัผูข้บัขีท่ีผ่ดิพลาด (Forgiving roadsides) 

ให้ค�าแนะน�าที่ชัดเจนเหมาะสมแก่ผู้ขับขี่ (Positive guidance)

ด�าเนนิมาตรการในเชงิรกุ (Proactive approach to road safety) โดยปรบัปรงุความเสีย่ง

บนถนนหรือช่วงถนนที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

2 ความเร็วท่ีปลอดภัย (Safe Speed)
ความเร็วที่ใช้เดินทางควรสอดคล้องกับความเสี่ยงของถนน ซ่ึงความเสี่ยงนี้คิดบนพื้นฐานของ

ลักษณะการชนท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นบนถนนช่วงนั้น ๆ และขีดจ�ากัดในการรับแรงการชนของร่างกายมนุษย์ 

ดังตารางแสดงค่าความเร็วที่ร่างกายมนุษย์ทนได้เมื่อเกิดการชนรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งพบว่า กรณีคนเดินเท้า

มีโอกาสเสียชีวิตเมื่อถูกชนที่ความเร็วเกิน 30 กม./ชม. ในขณะที่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารซึ่งคาดเข็มขัดนิรภัย 

บนยานพาหนะสมัยใหม่ กรณีรถชนเข้ากับเสาหรือต้นไม้มีโอกาสเสียชีวิตเมื่อถูกชนที่ความเร็วเกิน  

40 กม./ชม. กรณีถูกรถอีกคันซ่ึงมีขนาดเท่ากันชนเข้าด้านข้างมีโอกาสเสียชีวิตเมื่อถูกชนท่ีความเร็วเกิน 

50 กม./ชม. หรือกรณีชนประสานงา มีโอกาสเสียชีวิตหากชนที่ความเร็วเกิน 70 กม./ชม. โดยที่ในทุกกรณี

โอกาสในการเสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นมากเมื่อความเร็วขณะชนเกินจากค่าในตารางนี้

ตารางแสดงค่าความเร็วขณะชนที่ร่างกายมนษุย์สามารถทนได้ก่อนเกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือ
เสียชีวิต

ประเภทการชน ความเร็วขณะชน (กม./ชม.)
คนเดินเท้าถูกรถชน 20-30

รถจักรยานยนต์ถูกชน หรือตกจากรถจักรยานยนต์ 20-30

ด้านข้างของรถยนต์ชนกับเสาหรือต้นไม้ 30-40

รถยนต์ชนด้านข้างของรถยนต์อีกคัน 50

รถยนต์ขนาดเดียวกันชนกันแบบประสานงา 70
ที่มา: Austroads (2010)
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เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงนี้ ระบบที่ปลอดภัยเสนอความเร็วที่ปลอดภัย ส�าหรับการเดินทาง        

ในบริเวณต่างๆ ตามลักษณะความขัดแย้งและลักษณะการชนที่อาจเกิดขึ้น 

ตาราง ความเรว็ทีป่ลอดภัยจากลกัษณะการชนและความสามารถในการรบัแรงของร่างกายมนษุย์
ประเภทถนน ความเร็วที่ปลอดภัย (กม./ชม.)

ถนนซึ่งรถยนต์มี โอกาสชนผู้ ใช้ถนนที่ ไม่มีอะไรปกป้อง 

(Unprotected road users) 

30

ทางแยกซึ่งรถมี โอกาสชนด้านข้างของรถอีกคัน 50

ถนนซึ่งรถยนต์มี โอกาสชนกันแบบประสานงา 70

ถนนซึ่งไม่มี โอกาสเกิดการชนด้านข้างหรือการชนประสานงา >100
ที่มา: Austroads (2010)

ดงันัน้ เพือ่ให้เกดิความเรว็ทีป่ลอดภยัในการเดนิทางในเชงิการจดัการ อาจต้องเลอืกระหว่างแนวทาง 

“การอยู่ร่วมกัน” (Integration) หรือ “การแยกออกจากกัน” (Separation) ตัวอย่างเช่น ในบริเวณที่มี

คนเดินเท้าจ�านวนมาก เมื่อทราบว่าคนไม่ควรต้องเสี่ยงกับรถวิ่งเร็วเกิน 40 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง แนวทาง

การจัดการอาจท�าได้โดยแยกคนเดินเท้าออกจากรถ หรืออาจเลือกที่จะควบคุมความเร็วของรถให้ต�่ากว่า  

40 กม./ชม. ซึ่งเป็นวิธีที่ท�าให้รถสามารถใช้ถนนร่วมกับคนเดินเท้าได้

ในบรเิวณทางแยกหรือจุดกลบัรถ ผูโ้ดยสารทีน่ัง่มาในรถไม่ควรต้องเสีย่งกบัรถทีพุ่ง่มาชนทางด้านข้าง 

ด้วยความเร็วมากกว่า 50 กม./ชม. การป้องกันการชนในกรณีนี้ สามารถใช้หลักการจัดการจราจร 

เข้ามาช่วย เช่น ในเขตเมืองอาจติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพื่อปล่อยรถทีละจังหวะ ลดการขัดแย้งซึ่งน�ามาสู ่

การชนด้านข้าง หรือใช้วงเวียนในการควบคุมทางแยกเพื่อควบคุมความเร็วของรถท่ีเข้าแยกและก�าจัด 

การชนด้านข้าง พร้อมทั้งจ�ากัดความเร็วในเขตเมืองเพื่อควบคุมความเร็วหากเกิดการชน

บนถนนในช่วงทีม่โีอกาสเกดิการชนประสานงา ผูโ้ดยสารทีน่ัง่มาในรถ ไม่ควรต้องเสีย่งต่อการถกูรถ 

ที่วิ่งสวนทางข้ามฝั่งมาชนที่ความเร็วสูงกว่า 70 กม./ชม. หรือในกรณีที่มีรถเล็กและรถใหญ่ปะปนกันอยู่ใน

กระแสจราจรความเรว็ขณะชนควรต�า่กว่า 70 กม./ชม. เพือ่ป้องกนัไม่ให้เกิดการชนทีม่กีารตาย ตวัอย่างเช่น  

ในประเทศนอร์เวย์ ถนนสองช่องจราจรสองทิศทางท่ีไม่มีอะไรก้ันกลางซ่ึงมีโอกาสท่ีจะเกิดการชน 

ประสานงาได้ จะถูกจ�ากัดความเร็วในการขับขี่ที่ 70 กม./ชม. หรือถนนที่มีบริเวณข้างทางที่ไม่ปลอดภัย  

ไม่สามารถเคลื่อนย้ายวัตถสุิ่งของทีช่นแล้วเป็นอันตรายออกไปได้และมีความเสี่ยงตอ่การหลดุออกขา้งทาง

ไปชนวัตถุอันตราย ควรใช้ความเร็วต�่าในการเดินทาง
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ตาราง ความเรว็ทีป่ลอดภัยจากลกัษณะถนนและความสามารถในการรบัแรงของร่างกายมนษุย์
ต�าแหน่ง ความเร็วที่ปลอดภัย (กม./ชม.)

ช่วงถนน (นอกเมือง)

ถนนสายหลกั (ไม่มีผู้ใช้รถใช้ถนนประเภทอืน่ปะปน มีเพยีงวัตถุข้างทางเท่านัน้)

ถนนสายรอง (ไม่มีจุดขัดแย้งกับคนเดินและคนขี่จักรยาน)

• มีกายภาพถนนแบ่งทิศทางรถวิ่ง

• ไม่มีกายภายภาพถนนแบ่งทิศทางรถ

ถนนเข้าออกชมุชน

120

80

70

40/60/80

ทางแยก (นอกเมือง)

ทางแยกระหว่างถนนสายรองและถนนเข้าออกชมุชน

• ไม่มีผู้ ใช้ถนนที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

• มีผู้ ใช้ถนนที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

50

30

ช่วงถนน (ในเมือง)

ถนนสายหลัก

ถนนสายรอง

ถนนเข้าออกชมุชน

70

50

30

ทางแยก (ในเมือง)

ถนนสายรอง

ถนนเข้าออกชมุชน

50

30

ทางข้าม (คนเดิน/จักรยาน) 30

ทางที่มีความเสี่ยงต่อการชนสิ่งกีดขวาง

ชนประสานงา

ชนด้านข้างรถ

70

30
ที่มา: Wegman, F. and Aarts, L (2006)

3 ผู้ ใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยขึ้น (Safer Road Users)
ข้อพิจารณาที่ส�าคัญส�าหรับองค์ประกอบด้านผู้ใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย

ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความตื่นตัวและปฏิบัติตามกฎจราจร

ระดบัของการปฏบิตัติามกฎจราจรของผูข้บัขีแ่ละระดบัการบงัคบัใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่                 

ในประเด็นเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์/สารเสพติด การใช้ความเร็วเกินก�าหนด กฎจราจร และจ�านวนช่ัวโมง 

ในการขับขี่ โอกาสการเกิดความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่

ผู้ใช้รถใช้ถนนในกลุ่มพิเศษ เช่น ผู้ใช้รถใช้ถนนในย่านบันเทิง กลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ 

กิจกรรมข้างทาง ผูใ้ช้รถจักรยานยนต์ เป็นต้น ตลอดจนการถูกเบ่ียงเบนความสนใจจากปัจจยัสภาพแวดล้อม 

(เช่น โฆษณา การท่องเที่ยว) และผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
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4 ยานพาหนะที่ปลอดภัย (Safer Vehicles)
ข้อพิจารณาที่ส�าคัญส�าหรับองค์ประกอบด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย

ระดับของความสอดคล้องของยานพาหนะที่ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัย

ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจดึงดูดการใช้ยานพาหนะท่ีไม่ปลอดภัย เช่น เครื่องจักรเครื่องยนต ์

ในงานเกษตรกรรม สัดส่วนยานพาหนะขนาดใหญ่บนท้องถนนทีส่งู สดัส่วนรถจกัรยานยนต์บนท้องถนนทีส่งู  

เป็นต้น

การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจจับยานพาหนะท่ีบรรทุกของเกินน�้าหนักหรือ 

ยานพาหนะที่ไม่ได้จดทะเบียน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยานพาหนะเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

ยานพาหนะที่ช�ารุดเสียหายได้รับการซ่อมแซมรักษา

5 การดูแลภายหลังการชน (Post-crash Care)
ข้อพิจารณาที่ส�าคัญส�าหรับองค์ประกอบด้านการดูแลรักษาภายหลังเกิดการชน

ปัญหาและอปุสรรคทีส่่งผลต่อการดแูลรักษาทีม่ปีระสทิธภิาพและปลอดภยัภายหลงัการชน

ที่มีผู้บาดเจ็บสาหัส เช่น การจราจรติดขัด พื้นที่จอดรถฉุกเฉิน เป็นต้น

การบริการของหน่วยแพทย์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

ผู้ใช้รถใช้ถนนอื่น ๆ  และเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉินได้รับการดูแลความปลอดภัยในขณะ

ปฏิบัติงานหรือขณะเกิดเหตุ ผู้ใช้รถใช้ถนนที่ใช้เส้นทางได้รับข้อมูลเพื่อที่จะลดความเร็วในขณะเข้าพื้นที่

เกิดเหตุ

“หลักการของวิถีแห่งระบบที่ปลอดภัยจ�าเป็นต้องพิจารณาให้ความ
ส�าคัญกับทุกองค์ประกอบหรือเสาหลักของระบบขนส่งทางถนน และ
ท�างานร่วมกันอย่างบูรณาการเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน ซึง่ใน
มาตรการด้านวิศวกรรมจะเน้นถึงการจัดการความปลอดภัยของถนนและ
สภาพข้างทาง และความเร็ว เป็นหลัก”

192 ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 2564



วิธีการประเมินความปลอดภัยของโครงข่ายถนนที่ได้รับการเผยแพร่และเป็นที่นิยม 

ในหลายประเทศ ได้แก่ การประเมนิระดับความเสีย่งและความปลอดภยัด้วยวธิ ีiRAP ซึง่ได้รบัการพฒันาขึน้ 

โดยหน่วยงาน International Road Assessment Programme (iRAP) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 

(ค.ศ. 2006) เพื่อรับมือกับความเสียหายจากอุบัติเหตุทางถนน และแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายทางสังคมและ

เศรษฐกิจอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนน โดยครอบคลุม

ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัย

การประเมินความปลอดภัยทางถนน
ด้วยคะแนนระดับดาว (Star Ratings)

เรียบเรียงจาก คู่มือการวางแผนเพื่อยกระดับความปลอดภัยงานทางส�าหรับกรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

การประเมินความปลอดภัยทางถนน โดยวิธีของ iRAP จะแสดงในรูปแบบคะแนนระดับดาว (Star 

Ratings) ซึ่งเป็นหน่วยชี้วัดระดับความปลอดภัยทางถนน ค�านวณจากคุณสมบัติของโครงสร้างพื้นฐานของ 

สายทางท่ีส่งผลต่อความรุนแรง และความเป็นไปได้ในการเกิดอุบัติเหตุ ระดับของคะแนนระดับดาว 

จะขึ้นกับระดับความปลอดภัยที่เป็นองค์ประกอบของถนน คะแนนระดับดาวมีค่าระหว่าง 1–5 ดาว  

จากถนนที่มีความอันตรายไปจนถึงปลอดภัยสูง โดยคะแนนระดับดาวมีความหมาย ดังนี้

ประเภทของผู้ ใช้ถนน 4 ประเภท 
ได้แก่ ผู้ใช้รถยนต์ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 

ผู้ขับขี่รถจักรยาน และคนเดินเท้า
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• คะแนนระดับดาว 4 ถึง 5 ดาว หมายถึง ถนนที่มีความปลอดภัยสูง ซึ่งลักษณะกายภาพ

ของถนนที่ปลอดภยัจะประกอบด้วย เกาะกลางถนนหรอืก�าแพงคอนกรีต สภาพข้างทางทีม่คีวามปลอดภยั 

ความกว้างถนนและไหล่ทางทีเ่หมาะสม และมสีิง่อ�านวยความสะดวกส�าหรบัคนเดนิเท้าและจกัรยาน เป็นต้น

• คะแนนระดับดาว 3 ดาว หมายถึง ถนนที่มีความปลอดภัยระดับปานกลาง หรือเป็นคะแนน

ระดับดาวขั้นต�่าที่ทาง iRAP แนะน�าส�าหรับถนนที่มีความปลอดภัย เนื่องจากถนนที่มีระดับดาวต�่ากว่า  

3 ดาว มีแนวโน้มที่จะท�าให้เกิดการบาดเจ็บ และเสียชีวิตที่มีความรุนแรง

• คะแนนระดับดาว 1 ถึง 2 ดาว หมายถึง ถนนที่มีความปลอดภัยน้อย หรือมีลักษณะ 

ไม่ปลอดภยั ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นถนนสองช่องจราจรทีม่ลีกัษณะเป็นทางโค้ง มขีนาดช่องจราจรแคบ ไหล่ทาง

และผิวทางอาจจะไม่ได้ปูผิว หรือเส้นจราจรเลือนราง ถนนอาจเป็นหลุมบ่อ เป็นต้น

กระบวนการวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนน “โดยใช้วิธีของ iRAP” 

มีขั้นตอนการค�านวณและพิจารณาตามองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีส�าคัญ ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น  

4 ขั้นตอน ได้แก่

   ส่วนของการเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อใช้ประเมินสภาพถนนของระบบ 

iRAP โดยการส�ารวจถนน (Road Survey) จะใช้ยานพาหนะที่ติดตั้งอุปกรณ์เฉพาะทาง เช่น 

กล้องบันทึกข้อมูล และอุปกรณ์บันทึกต�าแหน่งพิกัด เป็นต้น

  การบนัทกึรหสัและเตรยีมข้อมลู (Road Coding and Data Preparation) 

โดยจะพจิารณาจากโครงสร้างพืน้ฐานของถนนแต่ละประเภท อาทเิช่น รปูแบบทางเท้า เสาไฟฟ้า

ส่องสว่าง ไหล่ทาง วัตถุอันตรายข้างทาง เป็นต้น

  การประมวลผล (Processing) และการให้คะแนนระดับดาว (Star  

Ratings) การประมวลผลจะใช้ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกรหัส และมีเกณฑ์การให้คะแนนต่าง ๆ 

รวม 72 ปัจจัย ผ่านการประเมินและให้คะแนนตามรูปแบบอุบัติเหตุท่ีสามารถเกิดข้ึนได้ และ 

สรุปผลออกมาเป็นคะแนนในลักษณะดาว เพื่อน�าไปใช้ในการประเมินผลทางด้านอื่นต่อไป

  แผนการลงทุนในการปรับปรุงความปลอดภัยของถนน (Safer Roads 

Investment Plans) ขึ้นถูกน�ามาใช้ในการประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนด้านความปลอดภัย

ของโครงสร้างพื้นฐาน ทางถนน เพื่อเพิ่มคะแนนระดับดาวของถนน โดย iRAP แนะน�าว่าถนน 

ที่ใหม่ทั้งหมดหรือถนนที่ปรับปรุงควรให้มีคะแนนระดับดาวอยู่ในระดับ 3 ดาวหรือดีกว่า

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4
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กระบวนการวิเคราะห์คะแนนระดับดาวของ iRAP
ที่มา: iRAP (2019)

มาตรฐานความปลอดภัย... 
                                               รถรับ-ส่งนักเรียน
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มาตรฐานความปลอดภัย... 
กระจกนิรภัยส�าหรับยานยนต์

การเลือกใช้ยางรถจักรยานยนต์
ที่มีมาตรฐาน... เพื่อความปลอดภัย

มาตรฐานความปลอดภัย... 
           ของรถจักรยานยนต์
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