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คำนำ

 อุบัติเหตุทางถนนเปนปญหาสำคัญของทุกประเทศท่ีเผชิญอยู โดยมีแนวโนม

ของผูเสียชีวิตและความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุที่สูงขึ้น องคการสหประชาชาติ

จึงไดเรียกรองใหประเทศสมาชิกใหความสำคัญกับปญหาดังกลาว และยกระดับ

การแกปญหาดานความปลอดภัยทางถนนเปนวาระที่สำคัญของทุกประเทศในโลก 

โดยใหดำเนินการตามกรอบปฏิญญามอสโก ซึ่งกำหนดให พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ 

เปนทศวรรษแหงการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางถนน (A decade of action for 

road safety ๒๐๑๑ - ๒๐๒๐) เพื่อใหแตละประเทศกำหนดทิศทาง แผนงาน 

มาตรการในการแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยมีเปาหมายใหสามารถลดอัตรา

การเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนนของทั้งโลก รอยละ ๕๐ ภายใน ๑๐ ป 

หรือในป ๒๕๖๓ 

 ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน เปนหนวยงานหลักในการบูรณาการ

ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ โดยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปองกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ ท่ีกำหนดใหมีการจัดต้ังศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนจังหวัด (ศปถ.จังหวัด) ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ 

(ศปถ.อำเภอ) และศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(ศปถ.อปท.) เพื่อใชเปนเครื่องมือในการดำเนินการปองกันและลดความสูญเสียจาก

อุบัติเหตุทางถนน มีความครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีมีความตอเน่ือง โดยคำนึงถึงการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวน โดยเฉพาะในระดับตำบลและพื้นที่ 

 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ

ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการบูรณาการ

และประสานการขับเคลื่อนนโยบายดานความปลอดภัยทางถนน จึงไดจัดทำคูมือ

การปฏิบัติงานศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนยอำนวยการ

ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ



กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน

มกราคม  ๒๕๖๓

ปจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ทั้งดานพฤติกรรมคน ถนน ยานพาหนะ 

และสภาพแวดลอม และขับเคลื่อนนโยบาย กรอบแนวคิด และแผนการปองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งเพื่อเสริมสราง

องคความรู (Knowledge based) ดานกลไกการดำเนินงาน การจัดทำแผนปฏิบัติการ 

งบประมาณ ขอมูล การแกไขปญหาดานกายภาพของถนน และแนวทางการเขามา

มีสวนรวมของประชาชนในการขับเคลื่อนงานดานความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่

ใหเกิดผลเปนรูปธรรมตอไป

 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงาน

ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนกรุงเทพมหานคร เลมน้ีจะเปนประโยชนตอผูบริหาร เจาหนาท่ี และผูท่ีเก่ียวของ

ในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ใหสามรถลดความสูญเสียชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชนไดอยางเปนรูปธรรม และขอขอบคุณหนวยงานที่เกี่ยวของ

ทุกหนวยงานที่ใหการสนับสนุนการจัดทำคูมือฉบับนี้
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๑. ความเปนมา

 คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒ มกราคม ๒๕๔๖ ไดมีมติใหจัดต้ังศูนยอำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนนข้ึน โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเปนผูอำนวยการศูนยอำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนน เพ่ือเปนกลไกในการบริหารจัดการและบูรณาการการทำงาน
รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ในการกำหนดแนวทางและมาตรการการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุจราจร
ในภาพรวมท้ังระบบ ใหสามารถลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน โดยมีกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ทำหนาท่ีเปนฝายเลขานุการศูนยอำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนน ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผานมาพบวา การดำเนินงานยังขาด
ความตอเนื่องและกลไกการบริหารจัดการการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ยังไมครอบคลุมทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ที่ยังขาดกลไกการบริหารจัดการ
และไมมีหนวยงานหลักรับผิดชอบที่ชัดเจน 
 ในป ๒๕๕๔ ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน จึงไดดำเนินการ
ผลักดันใหมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือกำหนดโครงสรางองคกรดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ใหมีความชัดเจน และครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ตลอดจนใหเกิดความตอเนื่อง
ในการดำเนินงาน ซึ่งระเบียบดังกลาวมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔ 
โดยแบงโครงสรางองคกรที่รับผิดชอบออกเปน ๓ ระดับ ไดแก  ระดับนโยบาย 
ระดับอำนวยการ และระดับปฏิบัติการ
 สำหรับกรอบแนวทางการดำเนินการงานดานความปลอดภัยทางถนน
ของประเทศไทย คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ไดมีมติกำหนดให
ป พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ “เปนทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน” และกำหนด
ใหความปลอดภัยทางถนนเปน “วาระแหงชาติ” โดยไดนำแนวทางการภายใตกรอบ
ทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนนโลก ๕ เสาหลัก มาเปนกรอบแนวทางการดำเนินงาน 
ไดแก 

๓
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



 เสาหลักที่ ๑ การสรางความสามารถในการบริหารจัดการความปลอดภัย
       ทางถนน (Road Safety Management) 
 เสาหลักที่ ๒ ถนนและการสัญจรอยางปลอดภัย (Safer Roads and
       Mobility) 
 เสาหลักที่ ๓ ยานพาหนะที่ปลอดภัย (Safer Vehicles) 
 เสาหลักที่ ๔ ผูใชรถใชถนนอยางปลอดภัย (Safer Road Users) 
 เสาหลักที่ ๕ การตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ (Post-Crash Response)

 ซึ่งที่ผานมารัฐบาลไดเห็นถึงความสำคัญในการแกไขปญหาอุบัติเหตุ
มาอยางตอเน่ือง โดยถือเปน “วาระแหงชาติ” ท่ีตองดำเนินการอยางเขมขนทุกพ้ืนท่ี
ทั่วประเทศ และยังไดกำหนดประเด็นความปลอดภัยทางถนนเปนประเด็นที่ตอง
ดำเนินการในแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ดานความม่ันคง ศูนยอำนวยการความปลอดภัย
ทางถนน จึงไดนำกรอบทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน ๕ เสาหลัก และนโยบาย
ของรัฐบาลมาเปนกรอบแนวทางการจัดทำแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ซ่ึงคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ไดมีมติอนุมัติ
แผนแมบทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพื่อเปนกรอบในการ
กำหนดทิศทางและประเด็นการขับเคล่ือนใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทุกภาคสวนใชกรอบแผนแมบทฯ เปนแนวทางการดำเนินงานระยะ ๔ ป 
ระหวางป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ตามยุทธศาสตร ๔ ยุทธศาสตร ไดแก 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การปฏิรูประบบการจัดการดานความปลอดภัยทางถนน 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การเสริมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอยางย่ังยืน 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ ประเทศไทยขนสงทางถนนปลอดภัย ๔.๐ 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ ประชารัฐเพื่อถนนปลอดภัย
 สำหรับการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ ศูนยอำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนนไดใชกลไกของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนกลไกลหลักในการขับเคล่ือนการดำเนินงาน 
ท้ังในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน ดังน้ัน เพ่ือใหการขับเคล่ือนการดำเนินงาน
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมีความตอเนื่องและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
สามารถบรรลุเปาหมายที่กำหนด โดยเฉพาะการขับเคลื่อน
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ในระดับพื้นที่จำเปนตองมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน ตั้งแตระดับจังหวัด 
อำเภอ และทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน 
ซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการบูรณาการและประสานการขับเคลื่อนนโยบาย 
ดานความปลอดภัยทางถนน จึงไดจัดทำคูมือการปฏิบัติงานศูนยอำนวยการความปลอดภัย
ทางถนนจังหวัดและศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร เพ่ือเปน
เครื่องมือในการบริหารจัดการปจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ทั้งดาน
พฤติกรรมคน ถนน ยานพาหนะ และสภาพแวดลอม และเปนแนวทางการขับเคล่ือน
นโยบาย ยุทธศาสตร และแผนการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนไปสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม  

๒. วัตถุประสงค
 ๒.๑ เพ่ือใหศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดและศูนยอำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครมีเครื่องมือในการบริหารจัดการดาน
ความปลอดภัยทางถนน และขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนใหมีประสิทธิภาพ และเกิดผลเปนรูปธรรม ตลอดจนมีแนวทาง
การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
 ๒.๒ เพ่ือใหศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดและศูนยอำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครบูรณาการการดำเนินงานรวมกับทุกภาคสวน 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในการขับเคลื่อนมาตรการ และแนวทาง
การดำเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ใหเกิดผลเปนรูปธรรม
 ๒.๓ เพ่ือใหทราบกระบวนการ ข้ันตอน และแนวทางปฏิบัติงานเปนมาตรฐาน
เดียวกัน

๓. กลไกการขับเคลื่อนงานดานความปลอดภัยทางถนน
 การขับเคล่ือนการดำเนินงานดานความปลอดภัยทางถนน ศูนยอำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนน ไดใชระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนกลไกลหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
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ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔

ระดับอำนวยการ ระดับปฏิบัติการระดับนโยบาย

 คณะกรรมการนโยบายการปองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนแหงชาติ

     นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี

        ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

        เปนประธานกรรมการ

     กำหนดนโยบาย พิจารณาแผนแมบท 

        ยุทธศาสตร และแผนเกี่ยวกับ

        การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

    เปนผูอำนวยการศูนยฯ และประธาน  

    กรรมการคณะกรรมการศูนยฯ

 จัดทำนโยบาย แผนแมบทความปลอดภัย

    ทางถนน ยุทธศาสตร และแผนเกี่ยวกับ

    การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน

จังหวัด

 ผูวาราชการจังหวัด เปนผูอำนวยการศูนยฯ 

    และประธานกรรมการคณะกรรมการศูนยฯ

 ดำเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

    ในเขตจังหวัด โดยจัดทำแผนปฏิบัติการ 

    แผนงานโครงการและงบประมาณในการ

    ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใหสอดคลอง

    กับแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

    แหงชาติ แผนแมบทความปลอดภัยทางถนน 

    แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด

ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน

กรุงเทพมหานคร

 ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปน

    ผูอำนวยการศูนยฯ และประธานกรรมการ

    คณะกรรมการศูนยฯ

 ดำเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

    ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจัดทำ

    แผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และ

    งบประมาณในการปองกันและลด

    อุบัติเหตุทางถนนใหสอดคลองกับแผน

    ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ

    แผนแมบทความปลอดภัยทางถนน  

    แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน

อำเภอ

 นายอำเภอ เปนผูอำนวยการศูนยฯ

    และประธานกรรมการคณะกรรมการ

    ศูนยฯ

 จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ

    และงบประมาณในการปองกันและ

    ลดอุบัติเหตุทางถนนของอำเภอ

    ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและ

    ลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดและ

    ประสานแผนปฏิบัติการ แผนงาน 

    และโครงการขององคกรปกครองสวน

    ทองถิ่นในเขตอำเภอ

 ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน

    องคกรปกครองสวนทองถิ่น

 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

    เปนผูอำนวยการศูนยฯ และประธาน

    กรรมการคณะกรรมการศูนยฯ

 ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

    ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัย

    ทางถนนเขต

 ผูวาราชการกรุงเทพมหานครจัดตั้ง

    ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน

    ในเขตกรุงเทพมหานคร

 ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

    ในเขตที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  

    กำหนด
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๔. กรอบแนวทางการดำเนินงานดานความปลอดภัยทางถนน

 ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน ไดจัดทำแผนแมบทความปลอดภัย

ทางถนน เพ่ือกำหนดทิศทางการดำเนินงาน เปาหมาย ตัวช้ีวัด ยุทธศาสตร และกลยุทธ

ที่จะขับเคลื่อนงานดานความปลอดภัยทางถนนใหสามารถบรรลุเปาหมายที่กำหนด 

รวมท้ังเพ่ือใหทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมใชเปนกรอบแนวทาง

การดำเนินงานใหสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน

 สำหรับแผนแมบทความปลอดภัยทางถนนที่ใชเปนกรอบแนวทาง

การดำเนินงานในปจจุบัน คือ แผนแมบทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

ซึ่งคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ไดมีมติอนุมัติแผนแมบท

ความปลอดภัยทางงถนน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพ่ือเปนกรอบแนวทางการดำเนินงาน

ดานความปลอดภัยทางถนนของประเทศ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน

 มุงม่ันสูมาตรฐานการสัญจรท่ีปลอดภัยดวยกัน (Committing to Standard 

of Safe Journey Together)

 พันธกิจ

 ๒.๑ เสริมสรางสมรรถนะใหกับระบบบริหารจัดการภาครัฐดานความปลอดภัย

ทางถนน เพื่อใหเกิดการทำงานไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน

 ๒.๒ สงเสริมใหเกิดการพัฒนาคน พัฒนาความรู พัฒนามาตรฐาน และ

นวัตกรรมดานความปลอดภัยทางถนน เพ่ือลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และ

ลดภาระของรัฐจากการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศดวยการลดจำนวน

ผูพิการและทุพพลภาพจากอุบัติเหตุทางถนน

 ๒.๓ สงเสริมใหเกิดรูปแบบการพัฒนาท่ีย่ังยืนดวยการมีสวนรวมตามแนวทาง

ประชารัฐ
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 เปาประสงค

 ๓.๑ ระบบบริหารจัดการภาครัฐดานความปลอดภัยทางถนนมีการทำงาน

ในลักษณะบูรณาการทั้งแผนงานและงบประมาณที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 

และมีองคกรวิชาการความปลอดภัยทางถนนในการติดตามและเสนอแนะแนวทาง

ในการขับเคลื่อนนโยบายดานความปลอดภัยทางถนนที่สำคัญระดับประเทศ

 ๓.๒ ประเทศไทยมีระบบขนสงสาธารณะทางถนนท่ีมีมาตรฐานและปลอดภัย 

สำหรับคนทุกกลุมอยางทั่วถึง 

 ๓.๓ ประเทศไทยมีถนนและสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและลดความรุนแรง

อันเกิดจากการชน

 ๓.๔ ภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาและสงเสริมการผลิตยานพาหนะ

ที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลสำหรับผูใชรถใชถนนทุกกลุม 

 ๓.๕ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งดานสุขภาพ ความปลอดภัย และ

มีแนวทางการใชชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

 เปาหมาย

อัตราการตายตอประชากรแสนคนพ.ศ.

๒๗.๐

๒๔.๐

๒๑.๐

๑๘.๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๘
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



 ยุทธศาสตร

 แผนแมบทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ มียุทธศาสตร 

๔ ยุทธศาสตร ประกอบดวย 

 ยุทธศาสตรที่ ๑ การปฏิรูประบบการจัดการดานความปลอดภัยทางถนน

 ยุทธศาสตรที่ ๒ การเสริมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอยางย่ังยืน

 ยุทธศาสตรที่ ๓ ประเทศไทยขนสงทางถนนปลอดภัย ๔.๐

 ยุทธศาสตรที่ ๔ ประชารัฐเพื่อถนนปลอดภัย

๙
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร





บทที่ ๒

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัด

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
กรุงเทพมหานคร





บทที่ ๒
ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด

ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร

สวนที่ ๑  ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด

    ๑.๑ อำนาจหนาที่

    ๑.๒ ภารกิจ

    ๑.๓ แผนผังการดำเนินงาน

สวนที่ ๒  ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร

    ๒.๑ อำนาจหนาที่

    ๒.๒ ภารกิจ

    ๒.๓ แผนผังการดำเนินงาน

๑๓
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



สวนที่ ๑  ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด

๑.๑ อำนาจหนาที่

 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดกำหนดโครงสราง และอำนาจหนาท่ีของศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนจังหวัด ไวในขอ ๑๖ และขอ ๑๗ ดังนี้

 องคประกอบ

 ขอ ๑๖ ใหมีศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด เรียกโดยยอวา 

“ศปถ. จังหวัด”  โดยมีผูวาราชการจังหวัด เปนผูอํานวยการศูนยอํานวยการ

ความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และใหมี คณะกรรมการ ศปถ.จังหวัด ประกอบดวย 

          (๑) ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ

          (๒) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด เปนรองประธานกรรมการ

คนที่หนึ่ง

          (๓) ปลัดจังหวัด เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง 

          (๔) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนรองประธานกรรมการ

คนที่สาม

          (๕) กรรมการอื่น ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจาก   

     (ก) ผูแทนหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  และรัฐวิสาหกิจ

ที่ประจําอยูในเขตจังหวัด จํานวนตามที่เห็นสมควร    

     (ข) ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด จํานวน

ไมเกินสิบคน  

     (ค) ผูแทนภาคประชาสังคม หรือภาคเอกชน จํานวนไมเกินหาคน  

     (ง) ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณดานการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน จํานวนไมเกินหาคน 

๑๔
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



  (๖) หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

เปนกรรมการและเลขานุการ และเจาหนาท่ีสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัด จํานวนหน่ึงคน และเจาหนาท่ีสวนราชการท่ีประจําอยูในจังหวัดจํานวนหน่ึงคน

ที่ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ   

 อำนาจหนาที่

 ขอ ๑๗ ใหคณะกรรมการ ศปถ. จังหวัด มีอํานาจหนาที่ในเขตจังหวัด 

ดังตอไปนี้

  (๑) จัดทําแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ

ในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยแหงชาติ แผนแมบทความปลอดภัยทางถนน แผนพัฒนาจังหวัด และ

แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

  (๒) ดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตจังหวัด 

  (๓) อํานวยการ ประสานการปฏิบัติงาน เรงรัด ติดตาม และ

ประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ

  (๔) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการ

ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตจังหวัด 

  (๕) จัดใหมีศูนยขอมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด

  (๖) จัดใหมีโครงการพัฒนาบุคลากรดานความปลอดภัยทางถนน 

  (๗) เผยแพรขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธการดําเนินงานตอ

สาธารณะ 

  (๘) รายงานผลการดําเนินงานและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ 

ศปถ. เพ่ือพิจารณากําหนดแนวทางหรือมาตรการเก่ียวกับการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในระดับจังหวัด 

  (๙) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อปฏิบัติงานตาม

อํานาจหนาที่ 

๑๕
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



  (๑๐) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ นปถ. หรือคณะกรรมการ 

ศปถ. มอบหมาย

๑.๒  ภารกิจ

 ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน ไดนำกรอบของแผนแมบท

ความปลอดภัยทางถนน และกรอบทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนนโลก 

๕ เสาหลัก มากำหนดภารกิจที่ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด

จะใชเปนกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในเขตจังหวัด ประกอบดวย

 ๑.๒.๑ ดานการบริหารจัดการ

  (๑) กำหนดทิศทางและประเด็นเรงดวนการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในพื้นที่จังหวัด

  (๒) การแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนมาตรการแนวทาง

การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัด

  (๓) จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด

  (๔) จัดใหมีศูนยขอมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด และ

ดำเนินการเก็บขอมูลอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ 

  (๕) ประสานการปฏิบัติงาน ติดตาม ประเมินผล  สงเสริม และ

สนับสนุนการดำเนินงานของศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และ

ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

  (๖) จัดประชุมคณะกรรมการศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนจังหวัด และการรายงานผลการดำเนินการใหศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนรับทราบ

  (๗) จัดทำแผนเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรดานความปลอดภัยทางถนน

๑๖
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



 ๑.๒.๒  ดานถนน ประกอบดวย 

  (๑) จัดทำขอมูลจุดเสี่ยง จุดอันตรายในพื้นที่จังหวัด 

  (๒) จัดทำแผนการแกไขปญหาจุดเส่ียง จุดอันตรายในพ้ืนท่ีจังหวัด

  (๓) ใหคำปรึกษาและสนับสนุนองคความรูดานการแกไขปญหา

จุดเสี่ยง จุดอันตรายใหกับศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนนอำเภอ และ

ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 ๑.๒.๓ ดานยานพาหนะ

  (๑) จัดทำแผนลดปจจัยเส่ียงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอันเน่ืองมาจาก

ยานพาหนะโดยเนนอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักยานยนต

  (๒) จัดทำส่ือรณรงคประชาสัมพันธการขับข่ียานพาหนะท่ีปลอดภัย

  (๓) ประชาสัมพันธใหผูขับขี่จัดทำประกันภัยภาคบังคับ ใบขับขี่ 

และการชำระภาษีประจำป

 ๑.๒.๔ ดานผูใชรถใชถนน

  (๑) จัดทำแผนการบังคับใชกฎหมายเพื่อลดปจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก

พฤติกรรมผูขับขี่ตามสภาพปญหาในพื้นที่ 

  (๒) จัดทำแผนการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ 

  (๓) จัดทำแผนการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสำนึกและ

ความตระหนักดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

 ๑.๒.๕ ดานการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ

  (๑) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทีมกูชีพ/กูภัย ในพื้นที่จังหวัด

  (๒) จัดทำแนวทางการประสานความรวมมือและการปฏิบัติงาน

ของทีมกูชีพ/กูภัย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และมูลนิธิตาง ๆ ในพื้นที่จังหวัด

  (๓) จัดทำสื่อรณรงคประชาสัมพันธชองทางการชวยเหลือ และ

ขั้นตอนการขอรับความชวยเหลือตาง ๆ

๑๗
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



๑.๓ แผนผังการดำเนินงาน

๑๘
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



สวนที่ ๒  ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร

๒.๑ อำนาจหนาที่

 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดกำหนดโครงสราง และอำนาจหนาท่ีของศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนกรุงเทพมหานคร ไวในขอ ๑๙ ดังน้ี

 องคประกอบ

 ขอ ๑๙ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาจัดใหมีศูนยอํานวยการ

ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร เรียกโดยยอวา “ศปถ.  กทม.” โดยมี

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนผูอํานวยการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน

กรุงเทพมหานคร และใหมีคณะกรรมการ ศปถ. กทม. ประกอบดวย             

           (๑) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนประธานกรรมการ  

           (๒) ผูแทนหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาสังคม 

และภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครเขารวมเปนกรรมการ  

 อำนาจหนาที่

 ขอ ๑๙ ใหคณะกรรมการ ศปถ. กรุงเทพมหานคร มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับ

การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร ใหสอดคลองกับระเบียบน้ี              

๒.๒ ภารกิจ

 ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน ไดนำกรอบของแผนแมบท

ความปลอดภัยทางถนน และกรอบทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนนโลก ๕ เสาหลัก 

มากำหนดภารกิจที่ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครใชเปน

กรอบแนวทางในการขับเคล่ือนการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประกอบดวย

๑๙
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



 ๒.๒.๑ ดานการบริหารจัดการ

  (๑) กำหนดทิศทางและประเด็นเรงดวนการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

  (๒) การแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือขับเคล่ือนมาตรการแนวทาง

การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

  (๓) จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกรุงเทพ-

มหานคร

  (๔) จัดใหมีศูนยขอมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร 

และดำเนินการเก็บขอมูลอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่

  (๕) ประสานการปฏิบัติงาน ติดตาม สงเสริม และสนับสนุน

การดำเนินงานของศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต

  (๖) จัดประชุมคณะกรรมการศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน

กรุงเทพมหานคร และรายงานผลการดำเนินการใหศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนรับทราบ ทุกเดือน

  (๗) จัดทำแผนเพิ่มศักยภาพของบุคลากรดานความปลอดภัย

ทางถนน

 ๒.๒.๒ ดานถนน ประกอบดวย 

  (๑) จัดทำขอมูลจุดเสี่ยง จุดอันตรายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

  (๒) จัดทำแผนการแกไขปญหาจุดเสี่ยง จุดอันตรายในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร

  (๓) ใหคำปรึกษาและสนับสนุนองคความรูดานการแกไขปญหา

จุดเสี่ยง จุดอันตราย ใหกับศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนนเขต

๒๐
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



 ๒.๒.๓ ดานยานพาหนะ

  (๑) จัดทำแผนลดปจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอันเนื่อง

มาจากยานพาหนะ โดยเนนอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักยานยนต

  (๒) จัดทำส่ือรณรงคประชาสัมพันธการขับข่ียานพาหนะท่ีปลอดภัย

  (๓) ประชาสัมพันธใหผูขับข่ีจัดทำประกันภัยภาคบังคับ การจัดทำ

ใบขับขี่ และการชำระภาษีประจำป

 ๒.๒.๔ ดานผูใชรถใชถนน

  (๑) จัดทำแผนการบังคับใชกฎหมายเพื่อลดปจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก

พฤติกรรมผูขับขี่ตามสภาพปญหาในพื้นที่ 

  (๒) จัดทำแผนการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ 

  (๓) จัดทำแผนการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสำนึกและ

ความตระหนักดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

 ๒.๒.๕ ดานการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ

  (๑) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทีมกูชีพ/กูภัย ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

  (๒) จัดทำแนวทางการประสานความรวมมือและการปฏิบัติงาน

ของทีมกูชีพ/กูภัย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และมูลนิธิตาง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

  (๓) จัดทำสื่อรณรงคประชาสัมพันธชองทางการชวยเหลือ และ

ขั้นตอนการขอรับความชวยเหลือตาง ๆ

๒๑
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



๒.๓ แผนผังการดำเนินงาน

๒๒
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



บทที่ ๓

แนวทางการปฏิบัติงาน





บทที่ ๓
แนวทางการปฏิบัติงาน

สวนที่ ๑  คำจำกัดความ

สวนที่ ๒  แนวทางปฏิบัติของศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด

สวนที่ ๓  แนวทางปฏิบัติของศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร

๒๕
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



สวนที่ ๑

คำจำกัดความ

 ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด หมายถึง ศูนยอำนวยการ

ความปลอดภัยทางถนน ที่จัดตั้งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔  ขอ ๑๖

 ผูอำนวยการศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด หมายถึง 

ผูวาราชการจังหวัด

 คณะกรรมการศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด หมายถึง 

คณะกรรมการที่ผูอำนวยการศูนยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแตงตั้งตามระเบียบ

สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๑๖

 ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร หมายถึง 

ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนที่จัดตั้งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๑๙

 ผูอำนวยการศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร 

หมายถึง ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 คณะกรรมการศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร 

หมายถึง คณะกรรมการที่ผูอำนวยการศูนยความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร

แตงตั้งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

พ.ศ. ๒๕๕๔  ขอ ๑๙

 ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ หมายถึง ศูนยปฏิบัติการ

ความปลอดภัยทางถนน ที่จัดตั้งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๒๐

 คณะกรรมการศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ หมายถึง 

คณะกรรมการที่ผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอแตงตั้ง

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

พ.ศ. ๒๕๕๔  ขอ ๒๐

๒๖
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



 ผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ หมายถึง 

นายอำเภอ

 ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หมายถึง 

ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนที่จัดตั้งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๒๒

 คณะกรรมการศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น หมายถึง คณะกรรมการที่ผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการความปลอดภัย

ทางถนนทางถนนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตงต้ังตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๒๒

 ผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น หมายถึง ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต หมายถึง ศูนยปฏิบัติการ

ความปลอดภัยทางถนนที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครจัดตั้งตามระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๒๓

 ดานชุมชน หมายถึง จุดที่ฝายปกครอง องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน 

หรือหมูบานจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหนาที่เปนจุดคัดกรองปองปราม ตักเตือน สกัดกั้นบุคคล

หรือกลุมบุคคลท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุทางถนน ท้ังน้ี ดานชุมชนอาจต้ัง

ถาวรในหมูบานหรือชุมชนนั้น หรือเคลื่อนยายไปตามพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ

ภายในหมูบานหรือชุมชน รวมถึงมีการตรวจสอบ แนะนำ ควบคุม ยับย้ัง พฤติกรรมเส่ียง

ตอการเกิดอุบัติเหตุ และประสานงานเจาหนาที่ตำรวจเพื่อบังคับใชกฎหมาย

 จุดเสี่ยง หมายถึง จุดเสี่ยงที่คณะกรรมการศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนจังหวัดหรือ คณะกรรมการศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน

กรุงเทพมหานครไดมีมติกำหนดใหเปนจุดเสี่ยง 

๒๗
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



 จุดอันตราย หมายถึง จุดท่ีมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบอยคร้ัง หรือเปนท่ีนาสนใจ

ของประชาชน หรือตามนิยามของอุบัติเหตุใหญ และมีผูเสียชีวิต ซึ่งคณะกรรมการ

ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดหรือ คณะกรรมการศูนยอำนวยการ

ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครไดมีมติกำหนดใหเปนจุดอันตราย

 อุบัติเหตุใหญ หมายถึง 

  (๑) อุบัติเหตุทางถนนที่มีจำนวนผูเสียชีวิต ๒ รายขึ้นไป 

  (๒) หรือผูบาดเจ็บตั้งแต ๔ รายขึ้นไป

  (๓) หรือผูบาดเจ็บและผูเสียชีวิตตั้งแต ๔ รายขึ้นไป

๒๘
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



สวนที่ ๒

แนวทางปฏิบัติของศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด

๒.๑ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

กระบวนการ รายละเอียด

๑. ดานการบริหารจัดการ

    (๑) กำหนดทิศทางและประเด็น

เรงดวนการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในพื้นที่จังหวัด

    (๒) จัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด     

    (๓) การแตงต้ังคณะอนุกรรมการ

เพื่อขับเคลื่อนมาตรการแนวทาง

การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในพื้นที่จังหวัด

 ใหคณะกรรมการศูนยอำนวยการ

ความปลอดภัยทางถนนจังหวัด จัดประชุม

เพ่ือพิจารณากำหนดทิศทางการดำเนินงานและ

ประเด็นเรงดวนท่ีจะดำเนินการเพ่ือลดปจจัยเส่ียง

ในพ้ืนท่ี ตามกรอบของแผนแมบทความปลอดภัย

ทางถนน โดยการถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน

ท่ีผาน และนำขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของมาวิเคราะห 

เพ่ือกำหนดประเด็นท่ีจะดำเนินการใหสอดคลอง

กับสถานการณและขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่      

 ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด โดยใชกรอบแผนแมบท

ความปลอดภัยทางถนนเปนแนวทางในการจัดทำ 

 ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนจังหวัดใชกลไกของคณะอนุกรรมการ

ตาง ๆ เปนกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนจังหวัด

๒๙
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



กระบวนการ รายละเอียด

 ๑. ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนจังหวัดจัดต้ังศูนยขอมูลอุบัติเหตุทางถนน

ของจังหวัด โดยมอบหมายใหคณะทำงานขอมูล

อุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด เปนผูรับผิดชอบ

หลัก

 ๒. ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนจังหวัดกำหนดแนวทาง วิธีการปฏิบัติ

ในการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลผูเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุทางถนนที่ชัดเจน

 ๓. ใหคณะทำงานขอมูลอุบัติเหตุ

ทางถนนระดับจังหวัดประชุมเพ่ือบูรณาการขอมูล

ใหมีความถูกตอง และนำขอมูลมาวิเคราะห 

เพื่อจัดทำเปนขอเสนอแนะใหศูนยอำนวยการ

ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดประกอบการ

กำหนด มาตรการ แนวทางปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในพื้นที่ใหสอดคลองกับสถานการณ

ที่เกิดขึ้น

 ๔. ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนจังหวัดรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน

ประจำเดือนในระบบ e - Report ของกรมปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยทุกเดือน

    (๔) จัดใหมีศูนยขอมูลและสถิติ

อุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดและ

ดำเนินการเก็บขอมูลอุบัติเหตุทางถนน

ในพื้นที่

๓๐
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



กระบวนการ รายละเอียด

 ๑. กำกับ ติดตาม และประเมินผล

การดำเนินงานของศูนยปฏิบัติการความปลอดภัย

ทางถนนอำเภอ และศูนยปฏิบัติการความปลอดภัย

ทางถนนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 ๒. สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย

ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และ

ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เชน องคความรูเกี่ยวกับ

การลดปจจัยเสี่ยง สื่อรณรงคประชาสัมพันธ 

การใหคำปรึกษาดานระเบียบ กฎหมายตาง ๆ 

เปนตน

 ๑. ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการ

ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด

ทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และ

แกไขปญหาใหตรงกับขอเท็จจริงท่ีเกิข้ึนในพ้ืนท่ี 

 ๒. ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนจังหวัด ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

และรายงานใหศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนน สวนกลาง ทราบทุก ๓ เดือน

      (๕) ประสานการปฏิบัติงาน 

ติดตาม ประเมินผล สงเสริม และ

สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย

ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน

อำเภอ และศูนยปฏิบัติการความ

ปลอดภัยทางถนนองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

      (๖) จัดประชุมคณะกรรมการ

ศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนจังหวัด และการรายงาน

ผลการดำเนินการใหศูนยอำนวยการ

ความปลอดภัยทางถนน สวนกลาง

รับทราบ

๓๑
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



กระบวนการ รายละเอียด

 ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนจังหวัด จัดทำแผนเพิ่มศักยภาพของ

บุคลากรดานความปลอดภัยทางถนน อาทิ 

ดานแผน ดานขอมูล ดานการกูชีพ กูภัย ดาน

การเสริมสรางองคความรูในการลดปจจัยเสี่ยง 

และระเบียบ กฎหมาย เปนตน

 ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนจังหวัด รวบรวมขอมูลจุดเส่ียง จุดอันตราย

ในพ้ืนท่ี โดยประสานศูนยปฏิบัติการความปลอดภัย

ทางถนนอำเภอสำรวจขอมูลจุดเส่ียง จุดอันตราย

ในพื้นที่อำเภอ และจัดสงใหศูนยอำนวยการ

ความปลอดภัยทางถนนจังหวัด เพื่อรวบรวม

เปนขอมูลนำเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ

ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด

พิจารณากำหนดใหเปนจุดเสี่ยง จุดอันตราย

 ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนจังหวัดจัดทำแผนการแกไขปญหา

จุดเสี่ยง จุดอันตรายในพื้นที่จังหวัด 

    (๗) จัดทำแผนเพิ่มศักยภาพ

ของบุคลากรดานความปลอดภัย

ทางถนน

๒. ดานถนน

    ๒.๑ จัดทำขอมูลจุดเสี่ยง

จุดอันตรายในพื้นที่จังหวัด 

     

    ๒.๒ จัดทำแผนการแกไขปญหา 

จุดเส่ียง จุดอันตรายในพ้ืนท่ีจังหวัด

๓๒
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



กระบวนการ รายละเอียด

 ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนจังหวัดประสานหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

งานดานถนน ไดแก แขวงทางหลวงจังหวัด 

แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด เพ่ือใหการสนับสนุน

องคความรูดานการแกไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย 

แกศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ 

และศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

 ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนจังหวัดใชกลไกคณะทำงานวิเคราะห

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด 

เพื่อรวบรวมขอมูลและวิเคราะหกรณีการเกิด

อุบัติเหตุทางถนนเนื่องมาจากรถจักรยานยนต 

และจัดทำขอเสนอแนะเก่ียวกับการลดปจจัยเส่ียง

อันเน่ืองมาจากรถจักรยานยนต เพ่ือประกอบการ

จัดทำแผนลดปจจัยเส่ียงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

อันเนื่องมาจากยานพาหนะ 

    ๒.๓ ใหคำปรึกษาและสนับสนุน

องคความรูดานการแกไขปญหา

จุดเสี่ยง จุดอันตราย ใหกับศูนย-

ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน

อำเภอ และศูนยปฏิบัติการความ-

ปลอดภัยทางถนนองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

๓. ดานยานพาหนะ

    ๓.๑ จัดทำแผนลดปจจัยเสี่ยง

การเกิดอุบัติเหตุทางถนนอันเนื่อง

มาจากยานพาหนะ โดยเนนอุบัติเหตุ

ที่เกิดจากรถจักรยานยนต

๓๓
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



กระบวนการ รายละเอียด

 ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนจังหวัดประชุมเพื่อพิจารณาประเด็น

การจัดทำสื่อรณรงคประชาสัมพันธ การขับขี่

ยานพาหนะที่ปลอดภัย โดยประเด็นดังกลาว

ตองมีความสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้น

ในพื้นที่

 ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนจังหวัด ประชาสัมพันธผานส่ือทุกชองทาง 

เพ่ือใหผูขับข่ีไดรับทราบเก่ียวกับประโยชน และ

ผลเสียของการทำประกันภัยภาคบังคับ ใบขับขี่

และการชำระภาษีประจำป

   

 ๑. ใหศูนยอำนวยความปลอดภัย

ทางถนนจังหวัดถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน

ที่ผานมา และนำขอมูลเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงดาน

พฤติกรรมเสี่ยงของผูขับขี่ที่เปนสาเหตุการเกิด

อุบัติเหตุมาวิเคราะห เพื่อจัดทำแผนดานการ

บังคับใชกฎหมายเพื่อลดปจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก

พฤติกรรมผูขับขี่ ใหสอดคลองกับสภาพปญหา

ในพื้นที่

    ๓.๒ จัดทำสื่อรณรงคประชา-

สัมพันธ การขับขี่ยานพาหนะที่

ปลอดภัย

    ๓.๓ ประชาสัมพันธใหผูขับขี่

จัดทำประกันภัยภาคบังคับ ใบขับข่ี 

และการชำระภาษีประจำป

๔. ดานผูใชรถใชถนน

    ๔.๑ จัดทำแผนดานการบังคับใช

กฎหมายเพ่ือลดปจจัยเส่ียงท่ีเกิดจาก

พฤติกรรมผูขับขี่ตามสภาพปญหา

ในพื้นที่

๓๔
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



กระบวนการ รายละเอียด

 ๒. ใหใชกลไกของคณะอนุกรรมการ

ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนดาน

บังคับใชกฎหมายเปนกลไกหลักในการดำเนินการ

ตามแผนดานการบังคับใชกฎหมายเพื่อลด

ปจจัยเส่ียงท่ีเกิดจากพฤติกรรมผูขับข่ีตามสภาพ

ปญหาในพื้นที่

 ใหคณะกรรมการศูนยอำนวยความ

ปลอดภัยทางถนนจังหวัด จัดทำแผนการเสริมสราง

การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ โดยเนน

การบูรณาการรวมกันระหวางทองถิ่นและทองที่ 

และการดึงประชาชนในพื้นที่เขามามีสวนรวม

ในการลดปจจัยเสี่ยงในพื้นที่ 

 ๑. ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนจังหวัด พิจารณากำหนดประเด็นในการ

จัดทำสื่อรณรงคประชาสัมพันธ และรูปแบบ

การประชาสัมพันธใหชัดเจน เพ่ือสรางจิตสำนึก 

ความตระหนัก และการมีน้ำใจการใชรถใชถนน

ในพื้นที่

    ๔.๒ จัดทำแผนการเสริมสราง

การมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี

    ๔.๓ การรณรงคประชาสัมพันธ

สรางจิตสำนึกและความตระหนัก

ดานการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

๓๕
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



กระบวนการ รายละเอียด

 ๒. มอบหมายใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น กำนัน และผูใหญบาน เปนกลไก

การขับเคล่ือนการรณรงคประชาสัมพันธในพ้ืนท่ี 

เพื่อตักเตือน แนะนำ ผูที่มีพฤติกรรมเสี่ยงใน

หมูบาน ชุมชน

 ๑. ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนจังหวัด สำรวจขอมูลทีมกูชีพกูภัยในพ้ืนท่ี

 ๒. ใหนำขอมูลทีมกูชีพกูภัยในพื้นที่

มาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรกูชีพ/

กูภัย

 ๓. จัดอบรมบุคลากรดานกูชีพ/กูภัย 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทำงานใหมีประสิทธิภาพ

 

 ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนจังหวัดรวมกับทีมกูชีพ/กูภัย ทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และมูลนิธิตาง ๆ ในพื้นที่ พิจารณา

กำหนดแนวทางการประสานงานและการปฏิบัติงาน

เพื่อใหการดำเนินการมีความชัดเจน

๕. ดานการตอบสนองหลังการเกิด

อุบัติเหตุ

    ๕.๑ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

ทีมกูชีพ/กูภัย ในพื้นที่จังหวัด

    ๕.๒ จัดทำแนวทางการประสาน

ความรวมมือและการปฏิบัติงานของ

ทีมกูชีพ/กูภัย ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 

และมูลนิธิตาง ๆ ในพื้นที่จังหวัด

๓๖
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



กระบวนการ รายละเอียด

 ๑. ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนจังหวัดรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทำ

ส่ือรณรงคประชาสัมพันธชองทางการชวยเหลือ 

และขั้นตอนการขอรับความชวยเหลือ 

 ๒. มอบหมายใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น กำนัน และผูใหญบาน เปนกลไก

การในการรณรงคประชาสัมพันธในพ้ืนท่ี หมูบาน 

ชุมชน เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ

    ๕.๓ จัดทำสื่อรณรงคประชา-

สัมพันธชองทางการชวยเหลือ และ

ขั้นตอนการขอรับความชวยเหลือ

๓๗
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



สวนที่ ๓

แนวทางปฏิบัติของศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร

๓.๑ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

กระบวนการ รายละเอียด

๑. ดานการบริหารจัดการ

    (๑) กำหนดทิศทางและประเด็น

เรงดวนการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

    (๒) จัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนกรุงเทพ-

มหานคร     

    (๓) การแตงต้ังคณะอนุกรรมการ

เพื่อขับเคลื่อนมาตรการแนวทาง

การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 ใหคณะกรรมการศูนยอำนวยการ

ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครจัดประชุม

เพ่ือพิจารณากำหนดทิศทางการดำเนินงานและ

ประเด็นเรงดวนท่ีจะดำเนินการเพ่ือลดปจจัยเส่ียง

ในพ้ืนท่ีตามกรอบของแผนแมบทความปลอดภัย

ทางถนน โดยการถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน

ท่ีผาน และนำขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของมาวิเคราะห

เพ่ือกำหนดประเด็นท่ีจะดำเนินการใหสอดคลอง

กับสถานการณและขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่

 ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนกรุงเทพมหานครจัดทำแผนปฏิบัติการ

ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกรุงเทพมหานคร 

โดยใชกรอบ แผนแมบทความปลอดภัยทางถนน

เปนแนวทางในการจัดทำ 

 ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนกรุงเทพมหานคร ใชกลไกของคณะ

อนุกรรมการตาง ๆ เปนกลไกการขับเคลื่อน

การดำเนินงานตามแผนปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนกรุงเทพมหานคร

๓๘
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



กระบวนการ รายละเอียด

 ๑. ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนกรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนยขอมูล

อุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร โดยให

กำหนดผูรับผิดชอบใหชัดเจน

 ๒. ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนกรุงเทพมหานครกำหนดแนวทาง วิธีการ

ปฏิบัติในการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลผูเสียชีวิต

จากอุบัติเหตุทางถนนที่ชัดเจน

 ๓. ใหแตงต้ังคณะทำงานขอมูลอุบัติเหตุ

ทางถนนกรุงเทพมหานครเพื่อบูรณาการขอมูล

ใหมีความถูกตอง และนำขอมูลมาวิเคราะห 

เพื่อจัดทำเปนขอเสนอแนะใหศูนยอำนวยการ

ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร

ประกอบการกำหมด มาตรการ แนวทาง ปองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ีใหสอดคลองกับ

สถานการณที่เกิดขึ้น

 ๔. ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนกรุงเทพมหานครรายงานขอมูลอุบัติเหตุ

ทางถนนประจำเดือนในระบบ e – Report ของ

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกเดือน

     (๔) จัดใหมีศูนยขอมูลและสถิติ

อุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร

และดำเนินการเก็บขอมูลอุบัติเหตุ 

ทางถนนในพื้นที่

๓๙
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



กระบวนการ รายละเอียด

 ๑. กำกับ ติดตาม และประเมินผล

การดำเนินงานของศูนยปฏิบัติการความปลอดภัย

ทางถนนเขต

 ๒. สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย

ปฏิบัติการความปลอดภัย ทางถนนเขต เชน 

องคความรูเก่ียวกับการลดปจจัยเส่ียง ส่ือรณรงค

ประชาสัมพันธ การใหคำปรึกษาดานระเบียบ 

กฎหมายตาง ๆ เปนตน

 ๑. ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนกรุงเทพมหานคร จัดประชุมคณะกรรมการ

ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน

กรุงเทพมหานครทุกเดือน เพื่อติดตามผล

การดำเนินงาน และแกไขปญหาใหตรงกับ

ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 

 ๒. ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนกรุงเทพมหานคร ติดตามประเมินผล

การดำเนินงาน และรายงานใหศูนยอำนวยการ

ความปลอดภัยทางถนน สวนกลาง ทราบทุก 

๓ เดือน

     (๕) ประสานการปฏิบัติงาน 

ติดตาม ประเมินผล สงเสริม และ

สนับสนุนการดำเนินงานของ

ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัย

ทางถนนเขต

     (๖) จัดประชุมคณะกรรมการ

ศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนกรุงเทพมหานคร และ

การรายงานผลการดำเนินการให

ศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนน สวนกลางทราบ

๔๐
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



กระบวนการ รายละเอียด

 ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนเพ่ิมศักยภาพ

ของบุคลากรดานความปลอดภัยทางถนน อาทิ 

ดานแผน ดานขอมูล ดานการกูชีพ กูภัย ดาน

การเสริมสรางองคความรูในการลดปจจัยเสี่ยง 

และระเบียบ กฎหมาย เปนตน

 ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนกรุงเทพมหานคร รวบรวมขอมูลจุดเส่ียง 

จุดอันตรายในพ้ืนท่ี โดยประสานศูนยปฏิบัติการ

ความปลอดภัยทางถนนเขตสำรวจขอมูลจุดเส่ียง 

จุดอันตรายในพ้ืนท่ีเขต และจัดสงใหศูนยอำนวยการ

ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร 

เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณากำหนด

ใหเปนจุดเสี่ยง จุดอันตรายของ 

 ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนกรุงเทพมหานครจัดทำแผนการแกไข

ปญหาจุดเส่ียง จุดอันตรายในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

    (๗) จัดทำแผนเพิ่มศักยภาพ

ของบุคลากรดานความปลอดภัย

ทางถนน

๒. ดานถนน

    ๒.๑ จัดทำขอมูลจุดเสี่ยง

จุดอันตรายในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

     

    ๒.๒ จัดทำแผนการแกไขปญหา 

จุดเสี่ยง จุดอันตรายในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร

๔๑
คูมือการปฏิบั ติงาน

ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



กระบวนการ รายละเอียด

 ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนกรุงเทพมหานครประสานหนวยงาน

ที่รับผิดชอบงานดานถนน ไดแก กรมทางหลวง 

กรมทางหลวงชนบท เพ่ือใหการสนับองคความรู

ดานการแกไขจุดเส่ียง จุดอันตราย แกศูนยปฏิบัติการ

ความปลอดภัยทางถนนเขต

 ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนกรุงเทพมหานครใชกลไกคณะทำงาน

วิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

กรุงเทพมหานคร เพ่ือรวบรวมขอมูลและวิเคราะห

กรณีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเนื่องมาจาก

รถจักรยานยนต และจัดทำขอเสนอแนะเก่ียวกับ

การลดปจจัยเส่ียงอันเน่ืองมาจากรถจักรยานยนต 

เพ่ือประกอบการจัดทำแผนลดปจจัยเส่ียงการเกิด

อุบัติเหตุทางถนนอันเนื่องมาจากยานพาหนะ  

 ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนกรุงเทพมหานครประชุมเพื่อพิจารณา

ประเด็นการจัดทำสื่อรณรงคประชาสัมพันธ 

การขับขี่ยานพาหนะที่ปลอดภัย โดยประเด็น

ดังกลาวตองมีความสอดคลองกับสถานการณ

ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

    ๒.๓ ใหคำปรึกษาและสนับสนุน 

องคความรูดานการแกไขปญหา

จุดเสี่ยง จุดอันตราย ใหกับศูนย

ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต

๓. ดานยานพาหนะ

    ๓.๑ จัดทำแผนลดปจจัยเสี่ยง

การเกิดอุบัติเหตุทางถนนอันเนื่อง

มาจากยานพาหนะ โดยเนนอุบัติเหตุ

ที่เกิดจากรถจักรยานยนต

    ๓.๒ จัดทำสื่อรณรงค

ประชาสัมพันธ การขับข่ียานพาหนะ

ที่ปลอดภัย

๔๒
คูมือการปฏิบัติงาน

ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



กระบวนการ รายละเอียด

 ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนกรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธผานส่ือ

ทุกชองทาง เพื่อใหผูขับขี่ไดรับทราบเกี่ยวกับ

ประโยชน และผลเสียของการทำประกันภัย

ภาคบังคับ ใบขับขี่ และการชำระภาษีประจำป

 ๑. ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนกรุงเทพมหานคร ถอดบทเรียนผลการ

ดำเนินงานที่ผาน และนำขอมูลเกี่ยวกับปจจัย

เส่ียงดานพฤติกรรมเส่ียงของผูขับข่ีท่ีเปนสาเหตุ

การเกิดอุบัติเหตุมาวิเคราะห เพื่อจัดทำแผน

ดานการบังคับใชกฎหมายเพื่อลดปจจัยเสี่ยง

ที่เกิดจากพฤติกรรมผูขับขี่ ใหสอดคลองกับ

สภาพปญหาในพื้นที่

 ๒. ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนกรุงเทพมหานครแตงต้ังคณะอนุกรรมการ

ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ดาน

บังคับใชกฎหมาย เพื่อเปนกลไกหลักในการ

ดำเนินการตามแผนดานการบังคับใชกฎหมาย

เพื่อลดปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากพฤติกรรมผูขับขี่

ตามสภาพปญหาในพื้นที่

    ๓.๓ ประชาสัมพันธใหผูขับขี่

จัดทำประกันภัยภาคบังคับ ใบขับข่ี 

และการชำระภาษีประจำป

๔. ดานผูใชรถใชถนน

    ๔.๑ จัดทำแผนดานการบังคับใช

กฎหมายเพ่ือลดปจจัยเส่ียงท่ีเกิดจาก

พฤติกรรมผูขับขี่ตามสภาพปญหา

ในพื้นที่

๔๓
คูมือการปฏิบั ติงาน

ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



กระบวนการ รายละเอียด

 ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนการเสริม-

สรางการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ โดย

เนนการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่เขามา

มีสวนรวมในการลดปจจัยเสี่ยงในพื้นที่ 

 ๑. ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนกรุงเทพมหานคร พิจารณากำหนด

ประเด็นในการจัดทำสื่อรณรงคประชาสัมพันธ 

และรูปแบบการประชาสัมพันธใหชัดเจน 

เพื่อสรางจิตสำนึกความตระหนัก และการมี

น้ำใจการใชรถใชถนนในพื้นที่

 ๒. มอบหมายใหศูนยปฏิบัติการ

ความปลอดภัยทางถนนเขตเปนกลไกการขับเคล่ือน

การรณรงคประชาสัมพันธ เพ่ือตักเตือน แนะนำ 

ผูที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่

    ๔.๒ จัดทำแผนการเสริมสราง

การมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี

    ๔.๓ การรณรงคประชาสัมพันธ

สรางจิตสำนึกและความตระหนัก

ดานการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

๔๔
คูมือการปฏิบัติงาน

ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



กระบวนการ รายละเอียด

 ๑. ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนกรุงเทพมหานคร สำรวจขอมูลสมาคม 

มูลนิธิ กูชีพกูภัยในพื้นที่

 ๒. ใหนำขอมูลสมาคม มูลนิธิกูชีพ/

กูภัยในพื้นที่มาประกอบการจัดทำแผนพัฒนา

บุคลากรกูชีพ/กูภัย

 ๓. จัดอบรมบุคลากรดานกูชีพ/กูภัย 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทำงานใหมีประสิทธิภาพ

 ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนกรุงเทพมหานครรวมกับสมาคม มูลนิธิ

กูชีพ/กูภัยในพื้นที่ พิจารณากำหนดแนวทาง

การประสานงานและการปฏิบัติงานเพื่อใหการ

ดำเนินการมีความชัดเจน

 ๑. ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนกรุงเทพมหานครรวมกับหนวยงาน

ที่เกี่ยวของจัดทำสื่อรณรงคประชาสัมพันธ

ชองทางการชวยเหลือ และขั้นตอนการขอรับ

ความชวยเหลือ 

 ๒. มอบหมายใหศูนยปฏิบัติการ

ความปลอดภัยทางถนนเขต เปนกลไกการรณรงค

ประชาสัมพันธในพ้ืนท่ี เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบ

๕. ดานการตอบสนองหลังการเกิด

อุบัติเหตุ

    ๕.๑ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

ทีมกูชีพ/กูภัย ในพื้นที่กรุงเทพ-

มหานคร

    ๕.๒ จัดทำแนวทางการประสาน

ความรวมมือและการปฏิบัติงาน

ของสมาคม มูลนิธิกูชีพ/กูภัย ในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร

    ๕.๓ จัดทำสื่อรณรงคประชา-

สัมพันธชองทางการชวยเหลือ และ

ขั้นตอนการขอรับความชวยเหลือ

๔๕
คูมือการปฏิบั ติงาน

ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร





บทที่ ๔

การติดตามประเมินผล





บทที่ ๔
การติดตามประเมินผล

๔.๑ แนวทางการติดตามประเมินผล

 การประเมินผลการดำเนินงานของศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน

จังหวัด และศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร สามารถ

ดำเนินการได ดังนี้

 ๑. ติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลการเกิดอุบัติเหตุ 

การบาดเจ็บ และเสียชีวิต ท่ีสอดคลองกับขอเท็จจริง และการติดตามผลการดำเนินงาน

ตามแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ใหครอบคลุม 

ท้ัง ๔ ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรท่ี ๑ การปฏิรูประบบการจัดการดานความปลอดภัย

ทางถนน ยุทธศาสตรท่ี ๒ การเสริมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ ๓ ประเทศไทยขนสงทางถนนปลอดภัย ๔.๐ และยุทธศาสตรที่ ๔ 

ประชารัฐเพื่อถนนปลอดภัย

 ๒. ติดตามประเมินผลการขับเคล่ือนศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนอำเภอ ศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น และศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต

 ๓. ติดตามประเมินผลและตรวจสอบผลงานในแตละแผนงาน/โครงการ

ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน เพื่อนำมาเปนขอมูลในการประสานงาน และ

ปรับปรุงแผนในระดับปฏิบัติอยางตอเนื่อง
 ๔. สนับสนุนใหหนวยงานมีการติดตาม ประเมินผลแผนงาน/โครงการของ

แตละหนวยงาน และใหมีการรายงานความกาวหนาใหกับผูบริหารหนวยงานไดรับทราบ

อยางสม่ำเสมอ และมีการรายงานใหศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด

และศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครไดรับทราบทุก ๓ เดือน

 ๕. พัฒนาองคความรู และเสริมสรางความเขาใจเร่ืองการติดตามประเมินผล 

และการกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมสำหรับหนวยงาน เพื่อสรางทักษะในการติดตาม

ประเมินผล และสามารถนำไปใชประโยชนรวมกันอยางเปนรูปธรรม

๔๙
คูมือการปฏิบั ติงาน

ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



 ๖. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจและการดำเนินการ

ตามยุทธศาสตรเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง ใหเกิดการเชื่อมโยงเปนเครือขาย

ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของตั้งระดับจังหวัด จนถึงระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

และระดับกรุงเทพมหานคร จนถึงระดับเขต มีระบบการรายงานผลการดำเนินการ

ในระหวางหนวยงาน และในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะระบบติดตามการดำเนินการ

ในระดับแผนงาน/โครงการ ท่ีไดรับการจัดสรรจากงบประมาณของภาครัฐ ท้ังในระบบ

งบประมาณปกติ การต้ังงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และงบประมาณ

จากแหลงอื่น ๆ เพื่อประโยชนในการตัดสินใจเชิงบริหารของผูบริหารทุกระดับ

 ๗. เสริมสรางศักยภาพของศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด/

กรุงเทพมหานคร ในการติดตามความกาวหนา และประเมินผลการทำงานของแตละ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบท้ัง ๔ ยุทธศาสตร เพ่ือใหเกิดการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด

๔.๒ วิธีการติดตามผลการดำเนินงาน

 กำหนดแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และแผนปฏิบัติการลดอุบัติเหตุ

ทางถนนของหนวยงานตาง ๆ ท่ีไดจัดทำข้ึน โดยกำหนดวัตถุประสงคของการติดตามผล

แผนงาน/โครงการที่ชัดเจน ซึ่งถาตองการทราบเฉพาะความกาวหนาของแผนงาน/

โครงการตาง ๆ สามารถใชวิธีสงแบบสำรวจความกาวหนาโครงการใหหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของหรือรับผิดชอบปฏิบัติ และดำเนินโครงการน้ัน ๆ โดยใหบันทึกความกาวหนา

ของโครงการที่รับผิดชอบลงในแบบฟอรมที่กำหนด ซึ่งแบบฟอรมควรแสดงขอมูล

ท่ีสำคัญ เชน รายการแผนงาน/โครงการ รายละเอียดเบ้ืองตน ขอบเขตงาน งบประมาณและ 

สถานภาพหรือความกาวหนาของโครงการ เปนตน ถาวัตถุประสงคของการติดตามผล

ตองการขอมูลเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากความกาวหนาของโครงการ เพื่อจะนำขอมูล

สวนอื่น ๆ ไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขปญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นดวย 

แบบฟอรมที่จัดทำขึ้น จึงควรมีรายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากความกาวหนา

ของโครงการที่ไดกลาวมาแลว

๕๐
คูมือการปฏิบัติงาน

ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



๔.๓ วิธีการประเมินผลการดำเนินงาน

 เปนการตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึนจริง เม่ือไดดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด แผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนนของหนวยงานตาง ๆ  

ที่ไดจัดทำขึ้นแลวเสร็จ เปรียบเทียบกับเปาหมายและวัตถุประสงคและตัวชี้วัดที่ตั้งไว 

ทำใหสามารถบงชี้วาโครงการที่ไดวางแผนไวนั้นมีการปฏิบัติจริงหรือไม ผลที่ได

เปนอยางไร ประสบความสำเร็จตามที่กำหนดไวสอดคลองกับแผนงาน/โครงการ

มากนอยเพียงใด ซึ่งวัตถุประสงคหลักอีกประการหนึ่งของการประเมินผล คือ 

การท่ีสามารถนำผลการประเมินท่ีไดมาใชในการแกไขปรับปรุงพัฒนาตลอดจนสราง 

หรือกำหนดแนวทางเลือกใหมในการดำเนินโครงการตอไป

๔.๔ การกำหนดตัวช้ีวัดดานความปลอดภัยทางถนนเพ่ือการติดตามและประเมินผล

 การกำหนดตัวชี ้วัดผลกระทบของนโยบายความปลอดภัยทางถนน

มีความสำคัญเปนอยางมาก เพ่ือระบุวานโยบายความปลอดภัยทางถนนมีประสิทธิภาพ

หรือไม ในปจจุบันยังไมมีขอสรุปวากำหนดตัวชี้วัดดังกลาววิธีใดที่ดีที่สุด การกำหนด

ตัวชี้วัดดานความปลอดภัยทางถนนยังไมไดมีมาตรฐานที่แนนอน อยางไรก็ตาม 

ตัวช้ีวัดหลัก ไดแก จำนวนผูเสียชีวิตหรือจำนวนผูไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 

ซึ่งสามารถสะทอนระดับความปลอดภัยทางถนนไดชัดเจน นอกจากนี้ งานศึกษาของ

มูลนิธิไทยโรดสและศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทยยังไดกำหนดตัวช้ีวัดข้ึนหลายขอ 

ซึ่งสามารถแบงเปนกลุมไดเปนตัวชี้วัดดานอุบัติเหตุ ตัวชี้วัดดานความเสี่ยง ตัวชี้วัด

ดานการขนสงสาธารณะ และตัวชี้วัดดานโครงสรางถนน เปนตน

๕๑
คูมือการปฏิบั ติงาน

ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร





ภาคผนวก

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔

มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ เร่ือง กำหนดให พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ 

เปนทษวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน

หนังสือศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน ๐๖๒๖/ว ๙๕๖๔ ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน 

๒๕๕๔ เรื่อง การรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน

หนังสือศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน ดวนที่สุดที่ มท ๐๖๐๖/ว ๐๔๔๕๐ 

ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การดำเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

หนังสือศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน ดวนที่สุดที่ มท ๐๖๐๗/ว ๙๙๕๒ 

ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง คณะทำงานวิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

ทางถนนระดับจังหวัด

หนังสือศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน ดวนที่สุดที่ มท ๐๖๐๗/ว ๓๐๑๙ 

ลงวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เร่ือง การแตงต้ังอนุกรรมการศูนยปฏิบัติการความปลอดภัย

ทางถนนจังหวัดดานการบังคับใชกฎหมาย

หนังสือศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน ดวนที่สุดที่ มท ๐๖๐๗/ว ๗๕๒๓ 

ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ตัวอยางตัวอยางแนวทางการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด





๕๕
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



๕๖
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



๕๗
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



๕๘
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



๕๙
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



๖๐
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



๖๑
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



๖๒
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



๖๓
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



๖๔
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



๖๕
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



๖๖
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



๖๗
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



๖๘
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



๖๙
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



๗๐
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



๗๑
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



๗๒
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



๗๓
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



๗๔
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



๗๕
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



๗๖
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



๗๗
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



๗๘
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



๗๙
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



๘๐
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



๘๑
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



๘๒
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



๘๓
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร



ตัวอยางแนวทางการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด

บทเรียน “การพัฒนากลไกความปลอดภัยทางถนน ศปถ. จังหวัด

อุดรธานี”

http://www.roadsafetythai.org/download_bookdetail-

edoc-548.html

บทเรียน “การพัฒนากลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนน 

ศปถ. จังหวัดนครศรีธรรมราช”

http://www.roadsafetythai.org/download_bookdetail-

edoc-547.html

๘๔
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย�อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร




