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ค�ำน�ำ
ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจรของประเทศไทย โดยเฉพาะการจราจรทางบกถือเป็นปัญหาส�ำคัญ
ระดับชาติ เนื่องจากก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จากการบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน พบว่า
ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จ�ำนวน 19,904 คน หรือคิดเป็น 30.3
ต่อแสนประชากร และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ได้ท�ำการค�ำนวณมูลค่า
ความสูญเสียจากการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุจราจร พบว่า การเสียชีวิตมีมูลค่าเท่ากับ
ประมาณ 10 ล้านบาทต่อราย ในขณะที่การบาดเจ็บสาหัสมีมูลค่าเท่ากับประมาณ 3 ล้านบาทต่อราย
ดั ง นั้ น เมื่ อ ค� ำ นวณแล้ ว จะพบว่ า ประเทศไทยมี ค วามสู ญ เสี ย ที่ คิ ด เป็ น มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ประมาณ
5 แสนล้านบาทต่อปี การจะท�ำให้อุบัติเหตุทางถนนและความสูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุลดลงได้นั้น
จ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตั้งแต่ระดับชาติไปจนถึงท้องถิ่น
ชุมชนและประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
รายงานประชาชน ประจ�ำปี 2562 ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมการขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน
หวังว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่ การรับรูแ้ ละเข้าใจเกีย่ วกับการด�ำเนินงานป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนน ส�ำหรับ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป

(นายชยพล ธิติศักดิ์)
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรรมการและเลขานุการศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน
สิงหาคม 2563
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ความเป็นมาของศูนย์อ�ำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนน
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสําคัญที่ทุกประเทศกําลังเผชิญอยู่ และแนวโน้มมีผู้เสียชีวิต
และบาดเจ็บสูงขึ้น จากสภาพปัญหาดังกล่าว องค์การสหประชาชาติจึงได้มีการเรียกร้องทุกประเทศ
ให้ความสาํ คัญกับเรือ่ งความปลอดภัยทางถนน โดยให้ประเทศสมาชิกดําเนินการตามกรอบปฏิญญามอสโก
ซึ่งกําหนดให้ ค.ศ. 2011-2020 (พ.ศ. 2554-2563) เป็นทศวรรษแห่งการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัย
ทางถนน เพื่อให้แต่ละประเทศกําหนดทิศทางแผนงาน มาตรการในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
โดยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของทั้งโลกถึงร้อยละ 50 ในปี ค.ศ. 2020
(พ.ศ. 2563)
ในส่วนของประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติ ให้จัดตั้งศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน
เป็นองค์กรระดับชาติ เพือ่ ดูแลงานด้านความปลอดภัยทางถนนโดยบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรประชาชนทุกภาคส่วน เข้าร่วมมือกันในการสร้างความปลอดภัยทางถนนให้แก่ประชาชน ทั้งนี้
คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีดูแลรับผิดชอบ และให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็ น ฝ่ า ยเลขานุ ก ารศู น ย์ อ� ำ นวยการความปลอดภั ย ทางถนน และในปี 2554 ได้ มี จั ด ท� ำ ระเบี ย บ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554 เป็นกลไกการขับเคลื่อน
การด� ำ เนิ น งาน โดยแบ่ ง โครงสร้ า งองค์ ก รที่ รั บ ผิ ด ชอบเป็ น 3 ระดั บ นอกจากนี้ ศู น ย์ อ� ำ นวยการ
ความปลอดภัยทางถนนได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัย
ทางถนน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
พ.ศ. 2554
โดยที่สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มเพิ่มความรุนแรงก่อให้เกิดความสูญเสีย
แก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน และมีผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้ง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมีนยั ส�ำคัญ ดังนัน้ เพือ่ ให้การก�ำหนดนโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์
มาตรการ และการด�ำเนินการในการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีความต่อเนื่อง โดยค�ำนึงถึงการมีส ่วนร่วมของทุกภาคส่วน
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจงึ วางระเบียบไว้ ซึง่ นายกรัฐมนตรี นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ
ได้ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2554
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ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
พ.ศ. 2554
ระดับนโยบาย
ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) โดยมีนายกรัฐมนตรี
หรือ รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ
อ�ำนาจหน้าที่
1) ก�ำหนดนโยบายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ
2) ให้ความเห็นชอบแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ยุทธศาสตร์ แผนเกี่ยวกับการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
3) ออกประกาศ หรือค�ำสั่ง หรือก�ำหนดแนวทาง เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
4) เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะแก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี

ระดับอำ�นวยการ
ผู้รับผิดชอบ
2.1 ศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยมีรฐั มนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
เป็นผู้อ�ำนวยการและประธานคณะกรรมการ
อ�ำนาจหน้าที่
1) จัดท�ำข้อเสนอ นโยบาย แผนแม่บท ยุทธศาสตร์ แผนเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
2) บูรณาการแผนงานและงบประมาณ
3) อ�ำนวยการ ก�ำกับ ติดตาม เร่งรัด ประเมินผล ประสานการด�ำเนินงาน
4) จัดท�ำฐานข้อมูล สถิติอุบัติเหตุทางถนน และการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์
5) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนางาน และการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดทางถนน
6) ประชาสัมพันธ์ผลการด�ำเนินงานและให้ความรู้ด้านความปลอดทางถนนต่อสาธารณะ
7) เสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างขวัญ/ก�ำลังใจหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
8) รายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีต่อคณะกรรมการนโยบาย การป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนแห่งชาติ (นปถ.)
2.2 ศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (ศปถ.จังหวัด) โดยมี ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
เป็นผูอ้ ำ� นวยการและประธานคณะกรรมการ และศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร
(ศปถ.กทม.) โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้อ�ำนวยการและประธานคณะกรรมการ

ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน
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อ�ำนาจหน้าที่
1) จัดท�ำแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการฯ ในระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ฯลฯ
2) ด�ำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
3) อ�ำนวยการ ประสานการปฏิบัติงาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
5) จัดให้มีศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด
6) จัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางถนน
7) เผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงาน
8) รายงานผลการด�ำเนินงานต่อ คณะกรรมการศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนน
9) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท�ำงาน

ระดับปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ�ำเภอ (ศปถ.อ�ำเภอ) โดยมีนายอ�ำเภอ เป็นผู้อ�ำนวยการ
และประธาน และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) โดยมี
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อ�ำนวยการและประธาน
อ�ำนาจหน้าที่
1) จัดท�ำแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการฯ ในระดับอ�ำเภอ/ท้องถิ่น ฯลฯ
2) ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
3) ด�ำเนินการ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ าร ฯลฯ และรายงาน
ให้คณะกรรมการศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดทราบ
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
5) จัดให้มีศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของอ�ำเภอ/ท้องถิ่น
6) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงาน
7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท�ำงาน
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คณะอนุกรรมการศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน
คณะกรรมการศู น ย์ อ� ำ นวยการความปลอดภั ย ทางถนน ได้ มี ม ติ ใ นคราวประชุ ม ครั้ ง ที่
3/2562 เมื่ อ วั น ที่ 18 พฤศจิ ก ายน 2562 เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง องค์ ป ระกอบและอ� ำ นาจหน้ า ที่
คณะอนุ ก รรมการในคณะกรรมการศู น ย์ อ� ำ นวยการความปลอดภั ย ทางถนน ตามค� ำ สั่ ง
คณะกรรมการศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน ที่ 002/2555 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2555
และให้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการด้ า นความปลอดภั ย ทางถนนขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
และคณะอนุ ก รรมการด้ า นการรณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ส ร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก และความตระหนั ก ในการ
ใช้ ร ถใช้ ถ นน เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ มาตรการ แนวทาง และแผนงานเกี่ ย วกั บ
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอ�ำนาจตาม ข้อ 14 (12) แห่งระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุ ทางถนน พ.ศ. 2554 จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการศูนย์อ�ำนวยการ
ความปลอดภัย ทางถนน ดังต่อไปนี้

คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน
โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัย
และพัฒนาเมือง เป็นประธานอนุกรรมการ
มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ก�ำหนดแนวทางการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน
โดยจัดท�ำแผนงานหลัก รวมถึงแผนปฏิบัติการเพื่อออกแบบโครงสร้างและกลไกในการ
น�ำไปปฏิบัติ ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพตามมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน
(2) ประสานงานในระดับปฏิบัติการกับเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน
เพื่อก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานตามแผนงานต่างๆ ที่ด�ำเนินการ
(3) วางเป้าหมาย และก�ำหนดแนวทางในการแสวงหางบประมาณเพือ่ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ให้เกิดความคุ้มค่า คุ้มทุน และตอบสนองต่อผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย
(4) ก�ำหนดตัวชี้วัดหน่วยงานที่รับผิดชอบตามแผนงานหลัก เพื่อประโยชน์ในการก�ำกับดูแล
การปฏิบัติงาน
(5) แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย
(6) ด�ำเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน
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คณะอนุกรรมการด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย
โดยมีรองปลัดกระทรวงคนมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง เป็นประธานอนุกรรมการ
มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) การจัดท�ำกรอบแนวทางการยกระดับความปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึง่ ของระบบโครงข่ายถนน
(2) ก�ำหนดแนวทางและจัดท�ำข้อเสนอในการลดอุบตั เิ หตุเพือ่ การสัญจรทีป่ ลอดภัยอย่างยัง่ ยืน
(3) วางกรอบแนวทางในการดูแล บ�ำรุงรักษา และปรับปรุงถนนในช่วงก่อนเทศกาลส�ำคัญ
(4) จัดท�ำแผนการพัฒนาศักยภาพ และการถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ปลอดภัย
(5) แต่งตั้งนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวนไม่เกิน 6 ท่าน
(6) แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย
(7) ด�ำเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะอนุกรรมการด้านยานพาหนะปลอดภัย
โดยมีรองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง
เป็นประธานอนุกรรมการ
มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้มกี ารยกระดับมาตรฐานยานพาหนะให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลทางด้านมาตรฐาน
เชิงป้องกัน (Active Safety) และมาตรฐานเชิงรับ (Passive Safety)
(2) ส่งเสริมให้มีการยกระดับมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถทั้งด้านความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล
(3) ส่งเสริมให้มีการน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านความปลอดภัยมาใช้ในยานพาหนะ
(4) แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย
(5) ด�ำเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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คณะอนุกรรมการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
โดยมีรองผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติหรือเทียบเท่าที่ได้รับมอบหมาย
เป็นประธานอนุกรรมการ
มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) พัฒนาแผนงานเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนให้ตระหนักและมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมาย
(2) พิจารณาทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัย และสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน
(3) ก�ำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และก�ำหนดแผนงานในการก�ำกับ ควบคุมการใช้รถใช้ถนน
อย่างปลอดภัยทั้งระบบ
(4) เชิญหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง รวมทั้งขอให้จัดส่งเอกสารหรือข้อมูล
(5) แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย
(6) ด�ำเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะอนุกรรมการด้านการตอบสนองหลังการเกิดเหตุ
โดยมีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาการแพทย์ เป็นประธานอนุกรรมการ
มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) พัฒนาระบบดูแลก่อนถึงโรงพยาบาล รวมไปถึงระบบการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
ออกจากยานพาหนะให้เหมาะสม วางระบบโทรศัพท์เพือ่ รับการแจ้งเหตุทใี่ ช้หมายเลขเดียวได้
ทั้งประเทศ รวมถึงการน�ำตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีที่มีอยู่ไปสู่การปฏิบัติจริง
(2) พัฒนาระบบศูนย์วิกฤตบ�ำบัดและอุบัติเหตุในโรงพยาบาล การติดตามประเมินผล
ด้านคุณภาพของการให้บริการรักษาด้วยการวางกลไกประกันคุณภาพ และการขยายผล
ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีไปสู่การด�ำเนินการในทุกระดับ
(3) วางเป้าหมาย และก�ำหนดแนวทางในการแสวงหางบประมาณเพือ่ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ให้เกิดความคุ้มทุน และตอบสนองต่อผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย
(4) ก�ำหนดตัวชี้วัดหน่วยงานที่รับผิดชอบตามแผนงานหลัก เพื่อประโยชน์ในการก�ำกับดูแล
การปฏิบัติงาน
(5) แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย
(6) ด�ำเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน
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คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการติดตามประเมินผล
โดยมีอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานอนุกรรมการ
มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) พัฒนาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลในระดับชาติและระดับพื้นที่ ให้เป็นเอกภาพ เพื่อการ
เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และเสียชีวิต รวมทั้งการสืบสวน
อุบัติเหตุทางถนนที่กิดขึ้น เป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
(2) พัฒนาตัวชีว้ ดั (Indicator) การท�ำงาน เพือ่ ใช้ในการติดตาม ประเมินผลลัพธ์ การด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันและลดการบาดเจ็บและเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนน
(3) ก�ำหนดแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการก�ำกับตัวชี้วัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
(4) ประเมินผลการด�ำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บและเสียชีวติ จากการจราจรในภาพรวม
ของประเทศ เพื่ อ น� ำ เสนอต่ อ คณะกรรมการศู น ย์ อ� ำ นวยการความปลอดภั ย ทางถนน
และผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(5) ขับเคลื่อนให้มีการน�ำข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของแต่ละหน่วยงานไปใช้ในการแก้ปัญหา
ทั้งในส่วนกลางและพื้นที่
(6) ด�ำเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานอนุกรรมการ
มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) จัดท�ำกรอบแนวทางการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(2) รวบรวม ศึกษา ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินการดานความปลอดภัยทางถนน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ จัดท�ำข้อเสนอ มาตรการ แนวทางการด�ำเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนต่อคณะกรรมการศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน
(3) พิจารณาก�ำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(4) ก�ำหนดรูปแบบ แนวทางการส่งเสริมสร้างแรงจูงใจในการด�ำเนินงานป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(5) ก�ำหนดแนวทางการรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกความตระหนักด้านการใช้รถใช้ถนนให้แก่ชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(6) แต่งตั้งคณะท�ำงานอื่นเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการ
ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนมอบหมาย
(7) ด�ำเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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คณะอนุกรรมการด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำ�นึก
และความตระหนักในการใช้รถใช้ถนน
โดยมีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานอนุกรรมการ
มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ก�ำหนดแผนงาน แนวทาง และมาตรการปลูกฝัง สร้างจิตส�ำนึก ความตระหนักและวินัย
ในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และด�ำเนินการภายใต้ภารกิจ อ�ำนาจหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายอย่างต่อเนื่อง
(2) จัดท�ำแผนและมาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยและปลอดภัย
จากอุบัติเหตุ ให้แก่เด็ก เยาวชน นักเรียน และประชาชน ทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว
(3) ด�ำเนินการตามแผนและมาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัย
และปลอดภัยจากอุบัติเหตุทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว
(4) ประสานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย และภาคประชาสังคม ในการด�ำเนินการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส�ำนึกและความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนในทุกช่องทาง
การสื่อสารของหน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(5) ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส�ำนึกและความตระหนัก
ในการใช้รถใช้ถนน
(6) รายงานผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ทราบอย่างต่อเนื่อง
(7) ด�ำเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน

รายงานประชาชน ประจำ�ปี 2562
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สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 คณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ให้ความเห็นชอบ ในการก�ำหนดให้
“ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety)”
มอบให้ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนจัดท�ำแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการการด�ำเนินงาน
จากทุ ก ภาคส่ ว น โดยก� ำ หนดเป้ า หมายลดอั ต ราการเสี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนต�่ ำ กว่ า 10 คน
ต่อประชากรแสนคนในปี 2563 และคณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแกน
ในการประสานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ปรับปรุงการด�ำเนินการจัดเก็บข้อมูล และสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุ
บนถนนของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นระบบ มีความถูกต้อง และเป็นเอกภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ในการอ้างอิง
และประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ต่อไป ประกอบกับมีข้อเสนอในปฏิญญามอสโกให้ประเทศสมาชิก
พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบาดเจ็บในระดับชาติ ให้สามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลในระดับ
นานาชาติ รวมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตที่ใช้ค�ำจ�ำกัดความสากล ว่าเป็นการ
เสีย ชีวิ ตจากอุบัติเหตุจ ราจรภายใน 30 วันหลังจากเกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งกระตุ้นให้มีการประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือในระดับสากล
คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการติดตามประเมินผล ภายใต้คณะกรรมการ
ศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ดำ� เนินการบูรณาการข้อมูล 3 ฐานข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลมรณบัตร
ข้อมูลส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และข้อมูลบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด ตั้งแต่ ปี 2554–
2562 ซึ่งพบว่าในช่วงหลังจ�ำนวนของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มลดลง

จำ�นวนและอัตราการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน ปี 2554 - 2562
ปี
(ปฏิทิน)
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562

จ�ำนวนผู้เสียชีวิต
(คน)
21,996
21,603
21,221
20,790
19,960
21,745
21,607
19,931
19,904

อัตราการเสียชีวิต
ต่อประชากรแสนคน
34.3
33.6
32.8
32.0
30.7
33.4
33.1
30.5
30.3

จ�ำนวนประชากรของประเทศ
(คน)
64,076,033
64,456,695
64,785,909
65,124,716
65,729,098
65,931,550
66,188,503
66,413,979
66,558,935

ที่มา : 1. จากการบูรณาการข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน 3 ฐาน
2. ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
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รูปแสดงจ�ำนวนและอัตราการเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนน ปี 2554 - 2562

ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน

รายงานประชาชน ประจำ�ปี 2562
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สาระสำ�คัญแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน
พ.ศ. 2561 - 2564

อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาส�ำคัญของทุกประเทศสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึง
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ องค์กรสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกให้ความส�ำคัญ
และยกระดับการแก้ปญ
ั หาอุบตั เิ หตุทางถนน ให้สามารถลดอัตราการเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนของทัง้ โลก
ลงให้ได้รอ้ ยละ 50 ภายใน พ.ศ. 2563 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น คณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 29 มิถนุ ายน 2553
จึงได้ให้ความสําคัญกับแนวทางการดําเนินการตามกรอบปฏิญญามอสโก กําหนดให้ปี พ.ศ. 2554-2563
เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยให้ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจัดทําแผน
ปฏิบัติการทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2563 (Decade of Action for Road Safety)
ซึง่ การดาํ เนินการด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบปฏิญญามอสโก
กล่าวคือ ลดอัตราการเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนต�ำ่ กว่า 10 คนต่อประชากรหนึง่ แสนคนในปีพ.ศ. 2563
ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ด�ำเนินการ
ตามปฏิญญามอสโก ภายใต้กรอบทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนโลก 5 เสาหลัก ซึ่งที่ผ่านมา
ได้ ด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ แผนแม่ บ ทความปลอดภั ย ทางถนน จ� ำ นวน 3 ฉบั บ และเพื่ อ ให้ ป ระเทศไทย
มีแผนเชิงมหภาคใช้ในการบริหารจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องจึงได้จัดท�ำแผนแม่บท
ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 – 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบูรณการภาคส่วนต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องร่วมป้องกันและลดปัญหาอุบตั เิ หตุทางถนน โดยมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
อนุมัติแผนแม่บทฯ

วิสัยทัศน์
มุง่ มัน่ สูม่ าตรฐานการสัญจรทีป่ ลอดภัยด้วยกัน (Committing to Standard of Safe Journey Together)

พันธกิจ
1. เสริมสร้างสมรรถนะให้กับระบบบริหารจัดการภาครัฐด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้เกิด
การท�ำงานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคน พัฒนาความรู้ พัฒนามาตรฐาน และนวัตกรรมด้านความปลอดภัย
ทางถนน เพือ่ ลดการสูญเสียจากอุบตั เิ หตุทางถนน และลดภาระของรัฐจากการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ
ของประเทศด้วยการลดจ�ำนวนผู้พิการและทุพพลภาพจากอุบัติเหตุทางถนน
3. ส่งเสริมให้เกิดรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ
18
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เป้าประสงค์
1. ระบบบริหารจัดการภาครัฐด้านความปลอดภัยทางถนนมีการท�ำงานในลักษณะบูรณาการทัง้ แผนงาน
และงบประมาณที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ และมีองค์กรวิชาการความปลอดภัยทางถนนในการติดตาม
และเสนอแนะแนวทางในการขับเคลือ่ นนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนทีส่ ำ� คัญระดับประเทศ
2. ประเทศไทยมีระบบขนส่งสาธารณะทางถนนที่มีมาตรฐานและปลอดภัย ส�ำหรับคนทุกกลุ่ม
อย่างทั่วถึง
3. ประเทศไทยมีถนนและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและลดความรุนแรงอันเกิดจากการชน
4. ภาคเอกชนมี ส ่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การผลิ ต ยานพาหนะที่ มี ค วามปลอดภั ย
ตามมาตรฐานสากลส�ำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกกลุ่ม
5. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ทัง้ ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และมีแนวทางการใช้ชวี ติ ทีเ่ ป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายตัวชี้วัด
จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ได้ก�ำหนดค่าเป้าหมายในการเนินงาน
ตามทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนตามข้อเสนอแนะขององค์การสหประชาชาติ ค่าเป้าหมายดังกล่าวคือ
ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต�่ำกว่า 10 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนใน พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็น
ปีสุดท้ายของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยค่าเป้าหมายดังกล่าวได้ใช้ข้อมูลการเสียชีวิต
ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติใน พ.ศ. 2552 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 21 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน เป็นฐาน
ในการประมาณการเพื่อก�ำหนดค่าเป้าหมายของ พ.ศ. 2563 ซึ่งต้องการลดการสูญเสียลงครึ่งหนึ่งภายใน
ปีสุดท้ายของทศวรรษฯ
อย่างไรก็ตามข้อมูลการเสียชีวติ ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติทนี่ ำ� มาใช้ในการก�ำหนดค่าเป้าหมายนัน้
มีนิยามการเก็บเฉพาะกรณีที่เป็นคดีท�ำให้มีข้อมูลการเสียชีวิตสูญหายไปบางส่วน แผนแม่บทฯ ในฉบับ
ที่ผ่านมาจึงได้ก�ำหนดให้มีการพัฒนาระบบข้อมูลการเสียชีวิตที่เป็นสากลมากขึ้น โดยมอบหมายให้
กระทรวงสาธารณสุขท�ำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลการเสียชีวิตดังกล่าว จึงได้
มีการพัฒนาระบบข้อมูลการเสียชีวิต 3 ฐานที่ครอบคลุมข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด ท�ำให้ข้อมูลการเสียชีวิตจากการปรับปรุงการ
จัดเก็บข้อมูลมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น ในการก�ำหนดค่าเป้าหมายส�ำหรับแผนแม่บทฯ ฉบับนี้จึงควรปรับปรุง
ค่าเป้าหมายใหม่โดยใช้ข้อมูลการเสียชีวิตจาก 3 ฐาน ซึ่งมีความใกล้เคียงกับนิยามที่เป็นสากลมากขึ้น
และเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ แก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 29 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553 ให้นำ� ค่าเป้าหมายใหม่
มาใช้แทน
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นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ก�ำหนดค่าเป้าหมายอัตราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเมื่อสิ้นสุดแผน ใน พ.ศ. 2564 ไว้ที่ 18.0 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน
จึงควรน�ำค่าเป้าหมายดังกล่าวมาใช้ในการก�ำหนดอัตราการเสียชีวิตส�ำหรับ พ.ศ. 2564 การก�ำหนด
เป้าหมายตัวชี้วัดระหว่าง พ.ศ. 2560 - 2564 มีดังต่อไปนี้
พ.ศ.
2561
2562
2563
2564

อัตราการตายต่อประชากรแสนคน
27.0
24.0
21.0
18.0

หมายเหตุ : ค่ า เป้ า หมาย พ.ศ. 2560 เป็ น ค่ า ประมาณการ เนื่ อ งจากยั ง ไม่ มี ตั ว เลขที่ เ ป็ น ทางการ
และใช้ค่าเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นค่าเป้าหมายสุดท้าย
ส�ำหรับ พ.ศ. 2564
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ระบบการท�ำงานด้านความปลอดภัยทางถนน
มีการบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ทั้งในด้าน
การด�ำเนินการระหว่างหน่วยงาน ระบบข้อมูล
งบประมา สมรรถนะการท�ำงาน ของฝ่ายปฏิบัติ
ในภาพรวม

ตัวชี้วัด
เชิงกลยุทธ์

การปฏิรูประบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัยทางถนน

ระบบการจัดการ ระบบงาน ระบบสนับสนุน
ที่เอื้อต่อการด�ำเนินการแบบบูรณาการ
อย่างต่อเนื่อง และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์
เชิงประจักษ์

1

เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์

เสริมสร้างสมรรถนะให้กับระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐด้านความปลอดภัยทางถนน
เพือ่ ให้เกิดการท�ำงานได้อย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน

พันธกิจ

การเสริมสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัย ทางถนน
อย่างยั่งยืน

อัตราการเสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนน
จากปัจจัยเสี่ยงหลักลดลงร้อยละ 25
ใน 5 ปี

สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ในทุกช่วงวัยส่งเสริมระบบที่เอื้อต่อ
ความปลอดภัย ลดปัจจัยเสี่ยงหลัก
ด้วยแนวคิดเชิงบูรณาการ วางรากฐาน
สังคมแห่งการเรียนรู้

2

ประเทศไทยขนส่ง
ทางถนนปลอดภัย 4.0

ต้นทุนจากภาคขนส่งอันเนื่อง
มาจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง

ยกระดับมาตรฐานสู่สากล สร้างความ
ได้เปรียบด้วยองค์ความรู้ สนับสนุน
การน�ำเทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหาพัฒนา
ความเป็นมืออาชีพ และวางรากฐานสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน

3

ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคน พัฒนาความรู้ พัฒนามาตรฐาน และนวัตกรรม
ด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและลดภาระ
ของรัฐจากการสูญเสียโอกาส ทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการลดจ�ำนวนผู้พิการ
และทุพพลภาพจากอุบัติเหตุทางถนน

มุ่งมั่นสู่มาตรฐานการสัญจรที่ปลอดภัยด้วยกัน (Committing to Standard of Safe Journey Together)

วิสัยทัศน์

แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 - 2564

ประชารัฐเพือ่ ถนน
ปลอดภัย

จ�ำนวนองค์กรที่เข้ามา
มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
ความปลอดภัยทางถนน
เพิ่มขึ้นทุกปี

ความปลอดภัยทางถนน
เป็นหน้าที่และความ
รับผิดชอบของทุกคน

4

ส่งเสริมให้เกิดรูปแบบ
การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการ
มีส่วนร่วมตามแนวทาง
ประชารัฐ

ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 - 2564
ยุทธศาสตร์แผนงานหลักที่

1

การปฏิรูประบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน

ยุ ท ธศาสตร์ แ ผนงานหลั ก ที่ 1 การปฏิ รู ป ระบบการจั ด การด้ า นความปลอดภั ย ทางถนนเป็ น
ยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนแผนงานหลักที่ 1 การพัฒนาระบบข้อมูลการติดตามประเมินผล และแผนงาน
หลักที่ 2 การพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย ของแผนที่น�ำทางเชิงกลยุทธ์ทศวรรษแห่งความ
ปลอดภัยทางถนนเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ในเสาหลั ก ที่ 1 การบริ ห ารจั ด การความปลอดภั ย ทางถนนของทศวรรษแห่ ง ความปลอดภั ย
ทางถนนในการผลักดันให้นโยบายทางถนนได้รบั ความส�ำคัญจากทุกภาคส่วน และเกิดกลไกการขับเคลือ่ น
งานด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานองค์ความรู้และหลักฐานเชิงประจักษ์
ยุทธศาสตร์แผนงานหลักที่

2

การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์แผนงานหลักที่ 2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยัง่ ยืนใช้กรอบ
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ พัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ โดยการให้ความส�ำคัญกับการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค�ำนึงถึงผลกระทบ
ต่ อ สุ ข ภาพ นอกจากนี้ ยั ง มุ ่ ง เน้ น การส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความปลอดภั ย ในระดั บ Primary Prevention
ที่ยั่งยืน มากกว่าการแก้ไขหรือฟื้นฟูสภาพภายหลังการเกิดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งเป็นการแก้ปัญหาอุบัติเหตุ
ที่ปลายทางไม่ก่อให้เกิดความยัง่ ยืน โดยการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนส�ำหรับประชาชนและ
ผูใ้ ช้รถใช้ถนนในทุกกลุม่ ควบคูไ่ ปกับการจัดการเพือ่ ลดความสูญเสียจากปัจจัยเสีย่ งหลักในการเกิดอุบตั เิ หตุ
ทางถนน การพัฒนาระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัยส�ำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์แผนงานหลักที่

3

ประเทศไทยขนส่งทางถนนปลอดภัย 4.0

ยุทธศาสตร์แผนงานหลักที่ 3 ประเทศไทยขนส่งทางถนนปลอดภัย 4.0 มุง่ เน้นการยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนทั้งโครงข่ายถนน ยานพาหนะและการพัฒนาบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพด้านความปลอดภัย รวมถึงการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในการบริหารจัดการ
การขนส่งทางบกเพื่อรองรับการปรับตัวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเข้มข้น
ดิ จิ ทั ล และนวั ต กรรมเพื่ อ ยกระดั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ นอกจากนี้ ยุ ท ธศาสตร์ นี้
ยังตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในเสาหลักที่ 2 ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย เสาหลักที่ 3
ยานพาหนะปลอดภัย และเสาหลักที่ 4 ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ของทศวรรษแห่งความปลอดภัย
ทางถนนในการลดปัจจัยเสี่ยงหลัก ทั้งด้านถนน และการสัญจรด้านยานพาหนะและด้านผู้ใช้รถใช้ถนน
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ยุทธศาสตร์แผนงานหลักที่

4

ประชารัฐเพือ่ ถนนปลอดภัย

ยุทธศาสตร์แผนงานหลักที่ 4 ประชารัฐเพือ่ ถนนปลอดภัยใช้กรอบแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ด้านความ
ปลอดภัยทางถนน โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์
จัดระเบียบทางสังคมโดยอาศัยแนวร่วมจากทุกภาคส่วนในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย และ
เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส นั บ สนุ น แผนงานหลั ก ที่ 1 การพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล การติ ด ตามประเมิ น ผล และ
แผนงานหลักที่ 2 การพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายของแผนที่น�ำทางเชิงกลยุทธ์ทศวรรษ
แห่งความปลอดภัยทางถนน เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในเสาหลักที่ 1 การบริหารจัดการ
ความปลอดภัยทางถนนของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ในการผลักดันให้นโยบายทางถนน
ได้ รั บ ความส� ำ คั ญ จากทุ ก ภาคส่ ว น และเสาหลั ก ที่ 4 ผู ้ ใช้ ร ถใช้ ถ นนอย่ า งปลอดภั ย ของทศวรรษ
แห่งความปลอดภัยทางถนนในการสร้างภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการอย่างจริงจัง
ในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน

ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน
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วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ลดอันดับประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน และผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความ
				 ปลอดภัยทางถนนจัดท�ำโดยองค์การอนามัยโลกทั้งสถิติภาพรวมและรายปัจจัยเสี่ยง
				 เมื่อสิ้นสุดแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ฉบับที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 1.2 กลไกการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนร่วมกันระหว่างภาครัฐระดับประเทศ
				 และท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 1.3 แผนบูรณาการการปฏิบัติราชการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับกระทรวงประกอบด้วย
				 กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
				 กรมประชาสัมพันธ์ และกระทรวงสาธารณสุข
ตัวชี้วัดที่ 1.4 สัดส่วนงบประมาณด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับอ�ำเภอและท้องถิน่ ได้รบั การสนับสนุน
				 ตามแผนเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 2.1 มีระบบข้อมูลอุบัติเหตุระดับชาติและข้อมูลอุบัติเหตุเชิงลึก ภายใน 2 ปี
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นไปตามนิยามมาตรฐานสากลภายใน 3 ปี

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วดั ที่ 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการประเมินด้านกฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนนและการบังคับใช้
				 จัดท�ำโดยองค์การอนามัยโลกอยู่ในระดับดีมาก
ตัวชี้วัดที่ 3.2 สัดส่วนการประกาศกฎหมายและอนุบญ
ั ญัตเิ พือ่ น�ำไปสูก่ ารบังคับใช้กฎหมายทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 3.3 สัดส่วนการบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนนเพิ่มขึ้น
4. กลไกจัดสรรงบประมาณ 4. การปฏิรูปด้าน
ตัวชี้วัดที่ 4.1 เพิ่มสัดส่วนงบประมาณ และทรัพยากรด้านความปลอดภัยทางถนนเพิ่มขึ้น
และทรัพยากรเชิงบูรณาการ งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 4.2 กลไกการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรด้านความปลอดภัยทางถนนในเชิงบูรณาการ
				 ที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 4.3 สัดส่วนงบประมาณเชิงบูรณาการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนเพิ่มขึ้น
				 ร้อยละ 50
5. ขีดความสามารถในการ 5. ปฏิรูปการท�ำงานช่วง
ตัวชี้วัดที่ 5.1 ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและจ�ำนวนผู้เสียชีวิตลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับ
บริหารจัดการช่วงเทศกาล
เทศกาล 7 วัน
				 เทศกาลเดียวกันในปีก่อนหน้า และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
เชิงรุก
				 เมื่อสิ้นสุดแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ฉบับที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 5.2 งบประมาณด้านความปลอดภัยทางถนนเพิ่มขึ้น
6. หน่วยงานด้านวิชาการ
6. ปฏิรูปการวิจัยและพัฒนา ตัวชี้วัดที่ 6.1 เกิดหน่วยงานวิชาการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนระดับประเทศ
ด้านความปลอดภัย
ตัวชี้วัดที่ 6.2 ความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัยกับองค์กรทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
ทางถนนระดับประเทศ

2. เพิม่ ประสิทธิภาพระบบฐาน 2. การปฏิรูประบบข้อมูล
ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน
อุบัติเหตุทางถนน
ที่ได้มาตรฐาน
3. กฎหมายทันสมัยและ
3. การปฏิรูปกฎหมาย
สามารถบังคับใช้ได้
และการบังคับใช้

1 การปฏิรูประบบการจัดการ 1. ส่งเสริมขีดความสามารถ 1. การเพิ่มขีดความสามารถ
ด้านความปลอดภัยทางถนน ขององค์กร ด้านการบริหาร องค์กร ด้านการบริหาร
จัดการความปลอดภัย
ทางถนน

ยุทธศาสตร์

แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564 รายยุทธศาสตร์
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2. การเสริมสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนน
อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

3. ปรับปรุงและส่งเสริมระบบ 5. ลดและป้องกันความเสี่ยง ตัวชี้วัดที่ 5.1 จ�ำนวนอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวลดลงลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี
การจัดการอุบตั เิ หตุทางถนน ต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ตัวชี้วัดที่ 5.2 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษานักท่องเที่ยวจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง
ในกลุ่มนักท่องเที่ยว
ทางถนนในกลุ่ม
นักท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดที่ 4.1 จ�ำนวนคดีอุบัติเหตุทางถนนจากความเร็วลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 เมื่อสิ้นสุดแผนแม่บท
					ความปลอดภัยทางถนน ฉบับที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 4.2 อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชนลดลงอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า
					ร้อยละ 5 ต่อปี
ตัวชี้วัดที่ 4.3 อัตราการเกิดอุบัติเหตุเมาแล้วขับลดลงอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี
ตัวชี้วัดที่ 4.4 อัตราการเกิดอุบัติเหตุในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ลดลงอย่างต่อเนื่อง
					ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี

ตัวชี้วัดที่ 3.1 จ�ำนวนผู้ขับขี่ที่ผ่านการคัดกรองอย่างมีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เมื่อสิ้นสุดแผนแม่บท
					ความปลอดภัยทางถนน ฉบับที่ 4

2. ส่งเสริมวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ความปลอดภัย ทางถนน ตัวชี้วัดที่ 2.2 สัดส่วนการแสดงความคิดเห็นใน social media ในเชิงบวกต่อนโยบายและการบังคับใช้
ในสังคม
					กฎหมาย ด้านความปลอดภัยทางถนนอยู่ในระดับดี
ตัวชี้วัดที่ 2.3 สัดส่วนการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางการสื่อสารหลากหลาย
					รูปแบบตลอดทั้งปี
ตัวชี้วัดที่ 2.4 การรายงานข่าวด้านอุบัติเหตุทางถนนที่เน้นคุณภาพเชิงลึกเพิ่มขึ้น

1. สร้างพฤติกรรม
ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนนในกลุม่ เยาวชนลดลงอย่างต่อเนือ่ งไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี
ด้านความปลอดภัย
ตัวชี้วัดที่ 1.2 จ�ำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มขึ้น
ทางถนนในกลุ่มเยาวชน ตัวชี้วัดที่ 1.3 หลักสูตรด้านความปลอดภัยทางถนนทีเ่ หมาะสมส�ำหรับแต่ละช่วงวัย ถูกบรรจุเข้าในหลักสูตร
					ของกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัดที่ 1.4 กิจกรรมเรียนรู้เพิ่มเติมด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
					การรับรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนของเยาวชนเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 1.5 พื้นที่ปลอดภัยทางถนนบริเวณสถานศึกษาและชุมชนที่เอื้อต่อการสร้างการรับรู้การใช้ถนน
					และทางเดินเท้าเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 1.6 การรับรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของการใช้ถนนและทางเดินเท้าที่ปลอดภัยของเยาวชน

เป้าหมาย

2. ปรับปรุงระบบการจัดการ 3. ส่งเสริมให้เกิดผู้ขับขี่
ปัจจัยเสีย่ งหลักทีน่ ำ� ไปสูก่ าร คุณภาพ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน และ
น�ำไปสู่การลดอัตราความ 4. เพิม่ ประสิทธิภาพ
สูญเสีย จากพฤติกรรมการ การจัดการปัจจัย
เสี่ยงหลัก
ขับขี่ที่ไม่เหมาะสม

1. เสริมสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัย ทางถนน
ส�ำหรับประชาชนทุกกลุ่ม
และทุกช่วงวัย

วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย

2. ส่งเสริมมูลค่าการบริการ
การขนส่งทางถนนไปสู่
บริการที่มีคุณภาพสูง

ตัวชี้วัดที่ 2.1 อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในภาคขนส่งที่มีสาเหตุจากยานพาหนะลดลง อย่างน้อย
					ร้อยละ 10 ต่อปี
ตัวชี้วัดที่ 2.2 คุณภาพความปลอดภัยยานพาหนะในการให้บริการภาคการขนส่งทางถนนอยู่ในระดับสูง
ตัวชี้วัดที่ 2.3 สัดส่วนการประกาศกฎหมายและอนุบัญญัติเกี่ยวกับการให้บริการภาคการขนส่งทางถนน
ตัวชี้วัดที่ 2.4 สัดส่วนคดีความบกพร่องจากอุปกรณ์ส่วนควบเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี

ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในภาคขนส่งลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี
ตัวชี้วัดที่ 1.2 กลไกการก�ำกับและควบคุมการให้บริการภาคการขนส่งทางถนนที่ปลอดภัย
ตัวชี้วัดที่ 1.3 คุณภาพความปลอดภัยในการให้บริการภาคการขนส่งทางถนนอยู่ในระดับสูง

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 5.1 บุคลากรด้านความปลอดภัยทางถนนได้รับการพัฒนาร้อยละ 100 ใน 5 ปี
ตัวชี้วัดที่ 5.2 กลไกการตรวจสอบการให้บริการขนส่งทางถนนและโครงข่ายถนนปลอดภัยที่เป็นอิสระ

5. พัฒนาบุคลากร

ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มวันแรงงานลดลงอย่างน้อยร้อยละ 2 ต่อปี
ตัวชี้วัดที่ 1.2 อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี
ตัวชี้วัดที่ 1.3 อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษาลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี
ตัวชี้วัดที่ 1.4 อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนหน่วยงานภาครัฐลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี
ตัวชี้วัดที่ 1.5 กลไกการมีส่วนร่วมเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนจากทุกภาคส่วน

6. ส่งเสริมการเดินทาง
ตัวชี้วัดที่ 6.1 สัดส่วนของผู้ใช้ระบบการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่ 6.2 โครงสร้างถนนที่ได้รับการปรับปรุงหรือจัดสรรให้เอื้อต่อการเดินทางด้วยรถจักรยานหรือ
					การเดินเท้าเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 4.1 กลไกการจัดการการให้บริการภาคการขนส่งทางถนนที่ปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมาย
					ที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 4.2 สัดส่วนงบประมาณที่น�ำมาในการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการบังคับใช้
					กฎหมายเพิ่มขึ้น

4. ยกระดับการจัดการ
การให้บริการ การขนส่ง
ทางบกที่ปลอดภัย
ด้วยนวัตกรรม

3. ยกระดับถนนที่ปลอดภัย ตัวชี้วัดที่ 3.1 กลไกการจัดการถนนและโครงข่ายถนนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ตามมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดที่ 3.2 สัดส่วนถนนและโครงข่ายถนนได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้เอื้อต่อความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

1. ยกระดับขีดความสามารถ 1. เพิ่มมูลค่าการให้บริการ
ในการจัดการการขนส่ง
ภาคขนส่งอย่างเป็น
ทางถนนที่ปลอดภัยและ
มืออาชีพ
เป็นมาตรฐานสากล
2. ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัย ของยานพาหนะ

วัตถุประสงค์

4. ประชารัฐเพื่อถนนปลอดภัย 3. สร้างการมีส่วนร่วมจาก
ส่งเสริมความมีส่วนร่วม
ภาครัฐ ภาคเอกชน
เพือ่ ลดอุบัติเหตุทางถนน
ภาคประชาสังคม และ
จากทุกภาคส่วน
ภาคประชาชนในการ
ป้องกัน และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม

3. ประเทศไทยขนส่งทางถนน
ปลอดภัย 4.0

ยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย
วิสัยทัศน์
“สร้างวิสัยทัศน์ มุ่งสู่ศูนย์” “Visioning toward Zero”

คุณภาพ
การใหบริการ
สำหรับ
ผูประสบเหตุ

วัฒนธรรม
ความปลอดภัย

ระบบบริหาร
จัดการ

แผนยุทธศาสตร
20 ป

การสัญจร
ที่ปลอดภัย

การขนสง
ที่ปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่

1

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน
มีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยทางถนน สามารถด�ำเนินการได้
ในเชิงบทบาทภารกิจ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกระจายบทบาท
ภารกิจไปสูท่ อ้ งถิน่ อย่างเหมาะสม มีการบูรณาการการท�ำงานร่วมกับภาคีในทุกภาคส่วนมีธรรมาภิบาล
ระบบการติดตามประเมินผลที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้
ยุทธศาสตร์ที่

2

การส่งเสริมการสัญจรที่ปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีส�ำหรับคนทุกกลุ่มและเป็นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อม
เพื่อเสริมสร้างมิติความปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบโครงข่ายถนนและยกระดับคุณภาพ
ในการป้องกันหรือคุ้มครองการบาดเจ็บและสูญเสียส�ำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกประเภท โดยเฉพาะ
กลุ่มที่มีความอ่อนไหว (Vulnerable) ต่อการสูญเสียสูง
ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน
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ยุทธศาสตร์ที่

3

การพัฒนาการขนส่งทีป่ ลอดภัยเพือ่ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เพื่อยกระดับการขนส่งสินค้า และการขนส่งคน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคภายใน
ประเทศ และนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ในการที่จะได้รับบริการที่ปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล
การเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในภาคการขนส่งทางถนน จ�ำเป็นจะต้องมีการพัฒนาปัจจัย
เชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ทางถนน การพัฒนาและ
น�ำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดต้นทุนการให้บริการ การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหาร
จั ด การภาครั ฐ และภาคเอกชน ในระบบสั ม ปทาน ระบบเช่ า บริ ก าร ระบบการว่ า จ้ า งที่ โ ปร่ ง ใส
มีประสิทธิภาพ และ ค�ำนึงถึงความปลอดภัย เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในเวทีโลก
ยุทธศาสตร์ที่

4

การพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
เพื่ อ สร้ า งวั ฒ นธรรมความปลอดภั ย ให้ เ ป็ น รากฐานของสั ง คมไทย โดยเน้ น การสร้ า งให้
เกิดระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีทัศนคติที่ดีในการขับขี่อย่างปลอดภัย มีเจตนคติที่ดีต่อความ
รับผิดชอบร่วมกันในการใช้รถใช้ถนนบนทางสาธารณะ มีทักษะการใช้รถใช้ถนนที่เหมาะสม มีระบบ
คัดกรองและคัดออกผู้เข้ามาใช้รถใช้ถนนที่มีคุณภาพ พัฒนานโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน
ให้เป็นวาระหลักของภาครัฐที่ต้องด�ำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการสร้างการมี
ส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐเพือ่ ขับเคลือ่ นไปสูส่ งั คมทีม่ วี ฒ
ั นธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ยุทธศาสตร์ที่

5

การยกระดับคุณภาพการให้บริการทีเ่ สมอภาค ทัว่ ถึง และเท่าเทียมส�ำหรับผูป้ ระสบเหตุ
เพื่อสร้างความพร้อมต่อการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉินหลังเกิดอุบัติเหตุ และพัฒนา
ความสามารถของระบบสุ ข ภาพและระบบอื่ น ๆในการดู แ ลรั ก ษาภาวการณ์ บ าดเจ็ บ จากอุ บั ติ เ หตุ
ที่เหมาะสม รวมถึงการดูแลในระยะยาวเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างทั่วถึง การสร้างความเข้าถึง
ในกระบวนการยุติธรรมที่เสมอภาค และการได้รับความช่วยเหลือในกระบวนการยุติธรรมอันควร โดย
ไม่ขึ้นกับสถานะทางเศรษฐกิจ สังคมของผู้ร้องขอ การส่งเสริมส�ำนึกรับผิดชอบร่วมกันของผู้ขับขี่
ทุ ก คนด้ ว ยความเสมอภาคในการจั ด ท� ำ ประกั น ภั ย เพื่ อ คุ ้ ม ครองผู ้ ป ระสบภั ย จากรถ พั ฒ นาระบบ
ประกันภัย เพื่อเป็นเครื่องมือในการชดเชย เยียวยา อย่างพอเพียงตามสถานะเศรษฐกิจในแต่ละ
ช่วงเวลา

28
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ช่วงเวลา

10 ต่อประชากรแสนคน
ระยะ 10 ปี
(ช่วง พ.ศ. 2560 - 2569)

ระยะ 5 ปี (ช่วง พ.ศ. 2560 - 2564)

พฤติกรรมเสี่ยงบน
ท้องถนนลดลง
ความสูญเสียจาก
ความบกพร่องของถนน
เข้าใกล้ศูนย์
เกิดมาตรการใหม่ๆ
ในการจัดการด้านอุปสงค์
การเดินทางเพิ่มขึ้น

ถนนปลอดภัย
ไร้ความสูญเสีย

18 ต่อประชากรแสนคน

นโยบายความปลอดภัยทางถนน
เป็นวาระส�ำคัญของชาติ
เกิดการบริหารจัดการในด้าน
บุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์
การท�ำงาน ระบบบริหารจัดการ
ที่มุ่งเน้นการกระจาย บทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบไปสู่
หน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถ
ด�ำเนินการได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อเนื่องและยั่งยืน
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผู้ใช้รถใช้ถนนที่เหมาะสม

ตัวบ่งชี้
ความสำ�เร็จ

ค่าเป้าหมาย

พัฒนาอย่างมั่นคงเสริมสร้างวินัย
ใส่ใจคนทุกกลุ่ม

เป้าหมาย

ระยะ 15 ปี
(ช่วง พ.ศ. 2560 - 2574)

8 ต่อประชากรแสนคน

ยานพาหนะในประเทศไทย
เป็นไปตามมาตรฐานสากล
100% ในปีที่ 15

ยานพาหนะปลอดภัย
รองรับการใช้ อย่างเหมาะสม

ระยะ 20 ปี
(ช่วง พ.ศ. 2560 - 2579)

5 ต่อประชากรแสนคน

สัดส่วนการเดินทางด้วย
ระบบขนส่งสาธารณะ

สัญจรปลอดภัย
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนายุทธศาสตร์ 20 ปีด้านความปลอดภัยทางถนนสามารถแยกพัฒนาการของการท�ำแผนออกเป็น 4 ช่วงเวลา ซึ่งแต่ละช่วงเวลาจะมี
เป้าหมายความส�ำเร็จทีแ่ ตกต่างกัน กล่าวคือ การพัฒนายุทธศาสตร์ในช่วง 5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี

แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ในระยะเวลา 20 ปี และเป้าหมายความสำ�เร็จ

แผนปฏิบัติการประจำ�ปี พ.ศ. 2563
เพื่อรองรับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 - 2564
การจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปี พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน
พ.ศ. 2561 - 2564 เป็นการรวบรวมโครงการและกิจกรรมตามยุทธศาสตร์แผนแม่บทความปลอดภัย
ทางถนน พ.ศ. 2561 - 2564 ประจ� ำ ปี 2563 ของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ภาคส่ ว นทั้ ง ภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อเป็นกรอบแนวทางการบูรณาการและขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 - 2564

สาระสำ�คัญแผนปฏิบัติการประจำ�ปี พ.ศ. 2563
เพื่อรองรับแผนแม่บท เพื่อความปลอดภัยทางถนน
พ.ศ. 2561 - 2564

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์
แผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี พ.ศ. 2563 เพือ่ รองรับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561–2564
ได้ น� ำ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า ประสงค์ เป้ า หมาย และยุ ท ธศาสตร์ ข องแผนแม่ บ ทความปลอดภั ย
ทางถนน พ.ศ. 2561 - 2564 มาเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของ
แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้

1. วิสัยทัศน์
มุง่ มัน่ สูม่ าตรฐานการสัญจรทีป่ ลอดภัยด้วยกัน (Committing to Standard of Safe Journey Together)

2. พันธกิจ
2.1 เสริมสร้างสมรรถนะให้กับระบบบริหารจัดการภาครัฐด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้เกิด
การท�ำงานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2.2 ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคน พัฒนาความรู้ พัฒนามาตรฐาน และนวัตกรรมด้านความปลอดภัย
ทางถนน เพือ่ ลดการสูญเสียจากอุบตั เิ หตุทางถนน และลดภาระของรัฐจากการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ
ของประเทศด้วยการลดจ�ำนวนผู้พิการและทุพพลภาพจากอุบัติเหตุทางถนน
2.3 ส่งเสริมให้เกิดรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ
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3. เป้าประสงค์
3.1 ระบบบริหารจัดการภาครัฐด้านความปลอดภัยทางถนนมีการท�ำงานในลักษณะบูรณาการ
ทั้งแผนงานและงบประมาณที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ และมีองค์กรวิชาการความปลอดภัยทางถนน
ในการติดตามและเสนอแนะแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนที่ส�ำคัญระดับ
ประเทศ
3.2 ประเทศไทยมีระบบขนส่งสาธารณะทางถนนที่มีมาตรฐานและปลอดภัยส�ำหรับคนทุกกลุ่ม
อย่างทั่วถึง
3.3 ประเทศไทยมีถนนและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและลดความรุนแรงอันเกิดจากการชน
3.4 ภาคเอกชนมี ส ่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การผลิ ต ยานพาหนะที่ มี ค วามปลอดภั ย
ตามมาตรฐานสากลส�ำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกกลุ่ม
3.5 ประชาชนมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ทั้ ง ด้ า นสุ ข ภาพ ความปลอดภั ย และมี แ นวทางการใช้ ชี วิ ต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4. เป้าหมาย
ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต�่ำกว่า 21 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน

5. ยุทธศาสตร์
แผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี พ.ศ. 2563 เพือ่ รองรับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561–2564
ได้น�ำยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564 มาเป็นยุทธศาสตร์ของแผนฯ
ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปฏิรูประบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเทศไทยขนส่งทางถนนปลอดภัย 4.0
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประชารัฐเพื่อถนนปลอดภัย
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ยุทธศาสตร์ที่

1

การปฏิรูประบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน

เป้าหมายที่ 1
เพิ่มขีดความสามารถองค์กรการบริหารความปลอดภัยทางถนน

เป้าหมายที่ 2
เพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน

เป้าหมายที่ 3

การปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย

เป้าหมายที่ 4

เพิ่มสัดส่วนงบประมาณ ทรัพยากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัยทางถนนของภาครัฐ และประสิทธิภาพการป้องกันอุบตั เิ หตุ
ทางถนนของประเทศ

เป้าหมายที่ 5
เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล
อย่างสมบูรณการทรัพยากรของภาครัฐในเชิงรุก และสามารถลดการสูญเสีย
จากอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายที่ 6
พัฒนาหน่วยงานด้านวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์นี้เป็นยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนแผนงานหลักที่ 1 และ 2
ของแผนที่ น� ำ ทางเชิ ง กลยุ ท ธ์ ท ศวรรษแห่ ง ความปลอดภั ย ทางถนน
เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในเสาหลักที่ 1 ของทศวรรษแห่ง
ความปลอดภัยทางถนนในการผลักดันให้นโยบายทางถนนได้รบั ความส�ำคัญ
จากทุกภาคส่วน และเกิดกลไกการขับเคลือ่ นงานด้านความปลอดภัยทางถนน
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพบนพื้ น ฐานองค์ ค วามรู ้ แ ละหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
ประกอบด้วย 6 เป้าหมายตัวชี้วัด 28 กลยุทธ์
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การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่

2

เป้าหมายที่ 1
สร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเยาวชน

เป้าหมายที่ 2
สร้างการเรียนรู้วัฒธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทย

เป้าหมายที่ 3

ส่งเสริมให้เกิดผู้ขับขี่คุณภาพ

เป้าหมายที่ 4

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการปัจจัยเสี่ยงหลักที่น�ำไปสู่การ
เกิดอุบัติเหตุทางถนนในผู้ใช้รถใช้ถนนทุกกลุ่ม

เป้าหมายที่ 5
ลดและป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ในกลุ่มนักท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์นี้เป็นยุทธศาสตร์ที่ใช้กรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ โดยการให้ความส�ำคัญกับการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
และให้ทุกภาคส่วนค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการ
ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในระดับ Primary Prevention ทีย่ งั่ ยืน มากกว่า
การแก้ไข หรือฟื้นฟูสภาพภายหลังการเกิดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งเป็นการ
แก้ปญ
ั หาอุบตั เิ หตุทปี่ ลายทางไม่กอ่ ให้เกิดความยัง่ ยืน โดยการสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนนส�ำหรับประชาชนและผูใ้ ช้รถใช้ถนนในทุกกลุม่ ควบคู่
ไปกับการจัดการเพื่อลดความสูญเสียจากปัจจัยเสี่ยงหลักในการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน การพัฒนาระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัยส�ำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน
ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลประกอบด้วย 5 เป้าหมายตัวชี้วัด 34 กลยุทธ์
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ยุทธศาสตร์ที่

3

ประเทศไทยขนส่งทางถนนปลอดภัย 4.0

เป้าหมายที่ 1
เพิ่มมูลค่าการให้บริการภาคขนส่งอย่างเป็นมืออาชีพ และทันสมัย

เป้าหมายที่ 2
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะ

เป้าหมายที่ 3

ยกระดับถนนที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

เป้าหมายที่ 4

ยกระดับการจัดการการให้บริการขนส่งทางบกที่ปลอดภัยด้วยนวัตกรรม

เป้าหมายที่ 5
พัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพด้านความปลอดภัย

เป้าหมายที่ 6
ส่งเสริมการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์นี้เป็นยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภั ย ในการขนส่ ง ทางถนนทั้ ง โครงข่ า ยถนน ยานพาหนะ และการ
พัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพด้านความปลอดภัย
รวมถึงการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพือ่ เสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในการบริหารจัดการ
การขนส่งทางบกเพือ่ รองรับการปรับตัวเข้าสูย่ คุ อุตสาหกรรม 4.0 ทีข่ บั เคลือ่ น
โดยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และนวั ต กรรมเพื่ อ ยกระดั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ของประเทศ นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์นี้ยังตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ในเสาหลักที่ 2ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย เสาหลักที่ 3 ยานพาหนะ
ปลอดภั ย และเสาหลั ก ที่ 4 ผู ้ ใช้ ร ถใช้ ถ นนอย่ า งปลอดภั ย ของทศวรรษ
แห่งความปลอดภัยทางถนนในการลดปัจจัยเสี่ยงหลัก ทั้งด้านถนนด้าน
ยานพาหนะและด้ า นผู ้ ใช้ ร ถใช้ ถ นน ประกอบด้ ว ย 6 เป้ า หมายตั ว ชี้ วั ด
9 กลยุทธ์
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ยุทธศาสตร์ที่

4

ประชารัฐเพื่อถนนปลอดภัย

เป้าหมาย
ส่งเสริมความมีส่วนร่วมเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนจากทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์นใี้ ช้กรอบแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ด้าน
ความปลอดภัยทางถนน โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการมีส่วนร่วม
จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์จดั ระเบียบทางสังคมโดยอาศัยแนวร่วมจากทุกภาคส่วน
ในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย และเป็นยุทธศาสตร์ทสี่ นับสนุนแผนงานหลัก
ที่ 1 การพัฒนาระบบข้อมูลการติดตามประเมินผล และแผนงานหลักที่ 2 การพัฒนา
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายของแผนที่น�ำทางเชิงกลยุทธ์ทศวรรษแห่ง
ความปลอดภัยทางถนนเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในเสาหลักที่ 1
การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
ในการผลักดันให้นโยบายทางถนนได้รบั ความส�ำคัญจากทุกภาคส่วนและเสาหลัก
ที่ 4 ผูใ้ ช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนในการ
สร้างภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการอย่างจริงจังในทศวรรษ
แห่งความปลอดภัยทางถนนประกอบด้วย 1 เป้าหมายตัวชี้วัด 8 กลยุทธ์

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำ�ปี พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่
ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�ำหนดแนวทางขับเคลื่อน
การด�ำเนินงานป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมุง่ เน้นการปฏิบตั งิ าน
ในระดับพื้นที่ โดยใช้กลไกศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (ศปถ.จ.)/กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ�ำเภอ (ศปถ.อ.) และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ศปถ.อปท.) ในการขั บ เคลื่ อ นนโยบาย กรอบแนวคิ ด ยุ ท ธศาสตร์
มาตรการ และแผนงานด้านความปลอดภัยทางถนนไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้ง
สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยได้ก�ำหนดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ เป็นประเด็นหลักในการขับเคลื่อน โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการ
จากแผนปฏิบัติการประจ�ำปี พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564
ของหน่วยงานต่างๆ ที่มีภารกิจในระดับจังหวัด อ�ำเภอ และท้องถิ่น จ�ำนวนทั้งสิ้น 24 โครงการ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน
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วัตถุประสงค์

เพื่อมอบนโยบายให้กับผู้ว่าราชการ
จังหวัด ปลัดจังหวัด
หัวหน้าส�ำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
และท้องถิ่นจังหวัด ทั่วประเทศ

เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย
ทางถนนอ�ำเภอ (ศปถ.อ�ำเภอ)
ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย
ทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(ศปถ.อปท.) คัดเลือกพื้นที่ด�ำเนินการ
อ�ำเภอละ 1 ต�ำบล
เพื่อให้หน่วยงานภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้อง บูรณาการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
1.5 การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้หน่วยงานภาคีเครือข่าย
ช่วงเทศกาลสงกรานต์
ที่เกี่ยวข้อง บูรณาการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์
1.6 การด�ำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและประเด็นปัญหา
ทางถนน ในระดับอ�ำเภอ (D-RTI)
เพื่อน�ำไปสู่การก�ำหนดมาตรการในการ
“มุ่งสู่ต�ำบลขับขี่ปลอดภัย” อย่างยั่งยืน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

1.3 การคัดเลือกพื้นที่ด�ำเนินการอ�ำเภอละ 1 ต�ำบล
โดยคัดเลือกจาก
- ต�ำบลที่มีสถิติการเสียชีวิตสูงสุดของแต่ละอ�ำเภอ
โดยใช้ฐานข้อมูลการเสียชีวิตจากบริษัทกลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด
- ต�ำบลที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
1.4 การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่

1.2 การประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทาง
การด�ำเนินงานโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การป้องกันและลดอุบัติเหตทางถนนในระดับ
พื้นที่

1 เพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน
1.1 การจัดท�ำคูม่ อื การปฏิบตั งิ านของศูนย์อำ� นวยการ เพื่อเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัด กรุงเทพมหานคร ทั้งในระดับจังหวัด อ�ำเภอ
อ�ำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย
และท้องถิ่น
ทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

ที่

ภายในปี 2563
กรมควบคุมโรค
1. ร้อยละ 70 ของอ�ำเภอเสี่ยงสูงมากและเสี่ยงสูง
ด�ำเนินการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ทางถนน (D-RTI) (200 อ�ำเภอ)
2. ต�ำบลในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอเสีย่ งสูงมากและเสีย่ งมาก
ด�ำเนินโครงการต�ำบลขับขี่ปลอดภัย (RTI team)

ต.ค. 2562 –
ก.ย. 2563

11 – 17
เม.ย. 63

ศปถ. ทุกระดับ

อ�ำเภอเสี่ยงสูงมากและอ�ำเภอ
เสี่ยงสูง จากอุบัติเหตุทางถนน
แยกรายเขตสุขภาพและ
รายจังหวัด จ�ำนวน 283 อ�ำเภอ

27 ธ.ค. 62 –
2 ม.ค. 63

ศปถ. ทุกระดับ

จ�ำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จ�ำนวนผู้บาดเจ็บ
และจ�ำนวนผู้เสียชีวิต ลดลงเมื่อเทียบกับสถิติใน
ช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง
จ�ำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จ�ำนวนผู้บาดเจ็บ
และจ�ำนวนผู้เสียชีวิต ลดลงเมื่อเทียบกับสถิติในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง

จังหวัด / อ�ำเภอ / ธ.ค. 2562 –
ท้องถิ่น
ก.ย. 2563

ต�ำบลที่เป็นพื้นที่เป้าหมายสามารถลดจ�ำนวนครั้ง
จ�ำนวนผู้บาดเจ็บ และจ�ำนวนผู้เสียชีวิต ลงได้
20 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (โดยใช้
ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จากบริษัทกลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด)

ตุลาคม 2562

ระยะเวลา
ด�ำเนินการ

กรมป้องกันและ 25 พ.ย. 2562
บรรเทา
สาธารณภัย

กรมป้องกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระดับความส�ำเร็จในการจัดตั้ง ศปถ.
อปท. = 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2563

ระดับความส�ำเร็จในการจัดตั้งศปถ.
อปท. = 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2563

ตัวชี้วัด

ให้ประชาชนเดินทางสัญจร
อย่างปลอดภัยและมีความสุข
ในช่วงเทศกาลปีใหม่
ให้ประชาชนเดินทางสัญจร
อย่างปลอดภัยและมีความสุข
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ศปถ.ส่วนกลาง = 355 เล่ม
ศปถ. จว. 5 เล่ม = 385 เล่ม
ศปถ.อ�ำเภอ 5 เล่ม = 4,390 เล่ม
ศปถ.อปท. 5 เล่ม = 38,870 เล่ม
รวม 44,000 เล่ม
1. ผู้ว่าราชการจังหวัด (76)
2. ปลัดจังหวัด (76)
3. ปภ.จังหวัด (76)
4. ท้องถิ่นจังหวัด (76)
5. กทม. (2)
รวม 305 คน
878 อ�ำเภอ

เป้าหมาย/พื้นที่ด�ำเนินการ

ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน
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2.2 โครงการสวมหมวกนิรภัย ลดเจ็บ
ลดตาย ยกต�ำบล

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์
สวมหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐาน
เพื่อลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ
และเกิดการบูรณาการการท�ำงาน
ร่วมกันในระดับพื้นที่

2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน
2.1 โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่
ประจ�ำปีงบประมาณ 2563

ที่
อย่างน้อย 3 ต�ำบล/อ�ำเภอ (ใน 200 อ�ำเภอ)
หรือรวมแล้ว ไม่น้อยกว่า 600 ต�ำบล
3. ร้อยละ 70 ของอ�ำเภอเสีย่ งสูงมากและเสีย่ งสูง
ที่ด�ำเนินการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ทางถนน (D-RTI) ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ
ดีมาก (Excellent) (140 อ�ำเภอ)
4. ร้อยละ 70 ของอ�ำเภอเสีย่ งสูงมากและเสีย่ งสูง
ที่ด�ำเนินการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ทางถนน (D-RTI) มีจ�ำนวนผู้บาดเจ็บรวมกับ
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงอย่างน้อย
จ�ำนวน 100 อ�ำเภอ

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ให้อ�ำเภอประสานส�ำนักงานขนส่ง จ�ำนวนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับใบอนุญาตขับขี่
กรมการขนส่ง
จังหวัดเพื่อคัดเลือกโรงเรียน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ทางบก
ในพื้นที่ต�ำบลที่เป็นพื้นที่เสี่ยง
ต�ำบลละ 1 โรงเรียน โดยเน้น
นักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป
ทุกสถานีต�ำรวจหรือกองก�ำกับการ ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ในพื้นที่
ส�ำนักงานต�ำรวจ
สวมหมวกนิรภัยที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
แห่งชาติ
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ดังนี้
1. อย่างน้อยร้อยละ 10 ในไตรมาสแรก
(ก.ย. – พ.ย. 2562)
2. อย่างน้อยร้อยละ 15 ในไตรมาสที่สอง
(ธ.ค. 2562 – ก.พ. 2563)
3. อย่างน้อยร้อยละ 20 ในไตรมาสที่สาม
(มี.ค. – พ.ค. 2563)
4. อย่างน้อยร้อยละ 25 ในไตรมาสที่สี่
(มิ.ย. – ส.ค. 2563)
โดยใช้ข้อมูลอัตราการสวมหมวกนิรภัยรวมผู้ขับขี่
และผู้โดยสารรายจังหวัด พ.ศ. 2561 ซึ่งปรากฏ
อยู่ในรายงานผลส�ำรวจ “อัตราการสวมหมวก
นิรภัยของผู้ใช้รถ จักรยานยนต์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2561” โดยมูลนิธิไทยโรดส์ เป็นฐานในการ
ติดตามประเมินผล (ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่)
http://trso.thairoads.org/statistic/helmet/provincial/281)

เป้าหมาย/พื้นที่ด�ำเนินการ

ก.ย. 2562 –
ส.ค. 2563

ต.ค. 2562 –
ก.ย. 2563

ระยะเวลา
ด�ำเนินการ
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ที่
เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการ
มีวินัยจราจร

วัตถุประสงค์
ทุกหมู่บ้าน/ต�ำบล

เป้าหมาย/พื้นที่ด�ำเนินการ

เพือ่ ให้มคี วามสะดวกในการแจ้งข่าวสาร
ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
/ การประชาสัมพันธ์
76 จังหวัด
เพือ่ ให้มแี ผนปฏิบตั กิ ารด้านความปลอดภัย
ทางถนนและผลการด�ำเนินการประจ�ำปี
76 จังหวัด
เพือ่ ให้การช่วยเหลือเยียวยาผูป้ ระสบภัย
จากรถภายใน 24 ชัว่ โมง ให้ได้รบั ค่าสินไหม
ทดแทนตาม พ.ร.บ.กรณีเสียชีวิต
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
76 จังหวัด
สถานศึกษาต้นแบบความปลอดภัย
ทางถนน 1 ต�ำบล 1 สถานศึกษา
2.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานเสริมสร้าง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงาน
76 จังหวัด
วัฒนธรรมความปลอดภัยด้วย มาตรการองค์กร เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ขึ้นในหน่วยงานระดับต�ำบล
ด้วยมาตรการองค์กรขึ้นในหน่วยงาน
ระดับต�ำบล
2.9 ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้าง
เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้าง
76 จังหวัด
ความปลอดภัยต้นแบบในระดับชุมชน (หมู่บ้าน) ความปลอดภัยต้นแบบในระดับชุมชน
(หมู่บ้าน)
2.10 โครงการอาสาสมัครประกันภัย
เพื่อให้อาสาสมัครประกันภัยที่ผ่านการ
76 จังหวัด
อบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยมี และกรุงเทพมหานคร 5,988 คน
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและมีความ
เชื่อมั่นในการ น�ำประกันภัยไปเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในท้องถิน่
2.11 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
199 อ�ำเภอ
			 สู่ทุกอ�ำเภอทั่วประเทศ
เกี่ยวกับการประกันและสิทธิประโยชน์
ตามกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ประชาชน
ทั่วไปผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์
ของประกันภัย

2.3 โครงการรณรงค์ให้ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
เป็นตัวอย่างที่ดีในการมีวินัยจราจร
“ปกครองท้องที่ วินัยดี ขับขี่ปลอดภัย”
2.4 การส่งเสริมให้มีหอกระจายข่าวประจ�ำหมู่บ้าน/
ชุมชน ครบทุกแห่ง
2.5 การบริหารข้อมูล เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
อย่างยัง่ ยืน (MIS) ระดับจังหวัด อ�ำเภอและท้องถิน่
2.6 การช่วยเหลือเยียวยาผูป้ ระสบภัยจากรถภายใน
24 ชั่วโมง ให้ได้รับค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ.
กรณีเสียชีวิต
2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานศึกษาต้นแบบ
ความปลอดภัยทางถนน 1 ต�ำบล 1 สถานศึกษา

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ด�ำเนินการ
พ.ย. 2562 –
ก.ย. 2563

คปภ.

คปภ.

ร้อยละความส�ำเร็จของการส่งเสริมการให้ความรู้
ประกันภัยต่อสาธารณชนทั่วประเทศ

บริษัทกลางฯ+
คปภ.

มีชุมชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน
ระดับต�ำบล อย่างน้อย 1 ต�ำบล 1 ชุมชน
ระดับความส�ำเร็จของจ�ำนวนอาสาสมัครประกันภัย
ที่รวมโครงการฯ

บริษัทกลางฯ

ม.ค. - ธ.ค.
2563

ม.ค. - ธ.ค.
2563

ม.ค. - ธ.ค.
2563

ม.ค. - ธ.ค.
2563

ต.ค. 2562 –
ก.ย. 2563
ปภ.+บริษัทกลางฯ พ.ย. - ธ.ค.
2562
บริษัทกลางฯ
ม.ค. - ธ.ค.
+บริษัทประกันภัย
2563
+คปภ.
บริษัทกลางฯ
ม.ค. - ธ.ค.
2563

กรมการปกครอง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กรมการปกครอง

มีหน่วยงานมาตรการองค์กรระดับต�ำบล
อย่างน้อย 1 ต�ำบล 1 หน่วยงาน

มีสถานศึกษาต้นแบบ อย่างน้อย 1 ต�ำบล
1 สถานศึกษา ในทุกอ�ำเภอ

ลดจ�ำนวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต
มีจ�ำนวนลดลง
สามารถเยียวยาได้ 100% กรณีเสียชีวิต

ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีหอกระจายข่าว

ร้อยละของการสวมหมวกนิรภัยในการเดินทาง
มาติดต่อราชการ ณ ที่ว่ากาอ�ำเภอ

ตัวชี้วัด
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สนับสนุนให้เกิดการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุในระดับพื้นที่อ�ำเภอ
ต�ำบล หมู่บ้าน
สนับสนุนให้เกิดการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุในระดับพื้นที่อ�ำเภอ
ต�ำบล หมู่บ้าน

2.12 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนต�ำบลขับขี่
			 ปลอดภัย

2.13 โครงการลดเมาเพิ่มสุข

วัตถุประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมทางหลวง ทั่วประเทศ

55 ชุมชน

428 ต�ำบล

10 อ�ำเภอ

เป้าหมาย/พื้นที่ด�ำเนินการ

แก้ไขจุดเสี่ยงในชุมชน

ลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการดื่มเหล้า

ลดอุบัติเหตุในพื้นที่ 10 จังหวัด

ตัวชี้วัด

สสส.

สสส.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สสส.

จุดเสี่ยงของทางหลวงที่อยู่ในต�ำบลที่ได้รับการ
กรมทางหลวง
คัดเลือกในโครงการต�ำบลขับขี่ปลอดภัย ได้รับการ
แก้ไข 100 เปอร์เซ็นต์
3.2 การอ�ำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน เพือ่ อ�ำนวยความปลอดภัยให้กบั นักเรียน บริเวณหน้าโรงเรียนบนโครงข่าย
กรมทางหลวง
/นักศึกษา
ทางหลวงชนบท จ�ำนวน 300 แห่ง
ชนบท
4 ประชารัฐเพื่อถนนปลอดภัย
4.1 การส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุ มีความรู้ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุมีความรู้
ร้อยละ 70 ของผู้ประสบเหตุ ได้รับการให้ความ
สถาบัน
ช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉินจากจุดเกิดเหตุ
การแพทย์ฉุกเฉิน
และเข้าใจเกีย่ วกับการแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ และเข้าใจเกี่ยวกับการแจ้งเหตุขอความ
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ถึงโรงพยาบาลไม่เกิน 8 นาที
และส�ำนักงานปลัด
และการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ (CPR)
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการ
กระทรวง
ช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ (CPR)
สาธารณสุข
4.2 การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพือ่ ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ร้อยละ 70 ของผู้ประสบเหตุ ได้รับการให้ความ
สถาบัน
จัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ ให้สามารถ จัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่
ช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉินจากจุดเกิดเหตุ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ปฏิบัติการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ให้สามารถปฏิบตั กิ ารได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
ถึงโรงพยาบาลไม่เกิน 8 นาที
และส�ำนักงานปลัด
กระทรวง
สาธารณสุข

2.14 โครงการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ สนับสนุนให้เกิดการป้องกันและแก้ไข
			 ในชุมชน
ปัญหาอุบัติเหตุในระดับพื้นที่อ�ำเภอ
ต�ำบล หมู่บ้าน
3 ประเทศไทยขนส่งทางถนนปลอดภัย 4.0
3.1 โครงการบ�ำรุงรักษาถนนและแก้ไขจุดเสี่ยง
เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย
อันตราย
ในการใช้รถใช้ถนน

ที่

ต.ค. 2562 –
ก.ย. 2563

ต.ค. 2562 –
ก.ย. 2563

ต.ค. 2562 –
ก.ย. 2563

ต.ค. 2562 –
ก.ย. 2563

ปี 62 - 63

ปี 62 - 63

ระยะเวลา
ด�ำเนินการ
ปี 62 - 63

การติดตามประเมินผล
การประเมินผลการด�ำเนินงานของแผนปฏิบัติการประจ�ำปี พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับแผนแม่บท
ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 – 2564 สามารถด�ำเนินการได้ ดังนี้
1. ติ ด ตาม ประเมิ น ความส� ำ เร็ จ ของแผนปฏิ บั ติ ก ารจากเป้ า หมายการเสี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ
ตามเป้ า หมายของแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ� ำ ปี พ.ศ. 2563 เพื่ อ รองรั บ แผนแม่ บ ทความปลอดภั ย
ทางถนน พ.ศ. 2561 – 2564
2. ติ ด ตามประเมิ น ผลการขั บ เคลื่ อ นศู น ย์ อ� ำ นวยการความปลอดภั ย ทางถนนจั ง หวั ด /
กรุงเทพมหานคร ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอ�ำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ติ ด ตามประเมิ น ผลจากแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ก ารของหน่ ว ยงาน เพื่ อ น� ำ มา
เป็นข้อมูลในการประสานงาน และปรับปรุงแผนในระดับปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
4. สนับสนุนให้หน่วยงานมีการติดตาม ประเมินผลแผนงาน/โครงการของแต่ละหน่วยงาน และ
ให้มีการรายงานความก้าวหน้าให้กับผู้บริหารหน่วยงานได้รับทราบอย่างสม�่ำเสมอ และมีการรายงาน
ให้ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้รับทราบทุก 2 เดือน
5. ติดตามประเมินผลจากผลสัมฤทธิใ์ นระดับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ โดยประเมินการด�ำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม และตามตัวชีว้ ดั ทีก่ ำ� หนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี พ.ศ. 2563
เพื่อรองรับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพ.ศ. 2561 – 2564
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1

การดำ�เนินงานของศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน
ประจำ�ปี 2562

กรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ในฐานะส� ำ นั ก งานเลขานุ ก ารคณะกรรมการ
ศูนย์อำ� นวยการ ความปลอดภัยทางถนน ได้ดำ� เนินการจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำ� นวยการ
ความปลอดภัย ทางถนน เพื่อบูรณาการการด�ำเนินงานจากทุกภาคส่วนในการก�ำหนดมาตรการ
แนวทางการขับเคลือ่ น การป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายทศวรรษ แห่งความปลอดภัยทางถนน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการ
ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้ด�ำเนินการประชุม จ�ำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
1.1 การประชุมคณะกรรมการศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ได้มีมติ ดังนี้
1) รับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 สรุปผลการด�ำเนินการป้องกันและ
ลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนช่ ว งเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 และข้ อ เสนอเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นงานด้ า น
ความปลอดภัยทางถนน
(2) รับทราบการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561
กรณีผู้บาดเจ็บแล้วต่อมาเสียชีวิตในช่วงการรณรงค์นับตั้งแต่เกิดเหตุถึง 30 วัน
(3) รับทราบสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 14
(4) เห็นชอบร่างแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศปีใหม่ พ.ศ. 2562
1.2 การประชุมคณะกรรมการศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ได้มีมติ ดังนี้
(1) รั บ ทราบสรุ ป ผลการด� ำ เนิ น การป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนช่ ว งเทศกาลปี ใ หม่
พ.ศ. 2562
(2) รับทราบการมอบรางวัลสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่จังหวัดและอ�ำเภอ ที่มีสถิติผลการ
ด�ำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนดีเด่น ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562
(3) รับทราบแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561–2564 โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ
น�ำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาด�ำเนินการปรับปรุง
แผนแม่บทฯ ให้มีความครอบคลุม เกิดประสิทธิภาพในการด�ำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

42

ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำ�ปี 2562

(4) รับทราบสรุปผลการประชุมความปลอดภัยทางถนน ความท้าทายในสังคมไทยและ
ราชอาณาจั ก รเบลเยี ย ม การแลกเปลี่ ย นแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี ร ะหว่ า งภาครั ฐ ของทั้ ง สองประเทศ:
“Road Safety, a major challenge for Thai and Belgian societies, exchange of good
practices between public sector actors from both countries”
(5) เห็นชอบการรายงานผลการด�ำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 2561) เรื่อง ข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน
โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงาน พิจารณาด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
(6) เห็นชอบ (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ. 2562
(7) เห็นชอบในหลักการที่มีแนวทางให้หน่วยงานราชการด�ำเนินการจัดท�ำมาตรการองค์กร
ด้านความปลอดภัยทางถนน
(8) เห็นชอบให้จงั หวัดแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการด้านการบังคับใช้กฎหมายการอ�ำนวยความสะดวก
การจราจรและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
1.3 การประชุมคณะกรรมการศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ได้มีมติ ดังนี้
(1) รับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562
(2) เห็นชอบการเตรียมความพร้อมการด�ำเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562

ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน
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2

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการ
ความปลอดภัยทางถนน ประจำ�ปี 2562

ความเป็นมา/หลักการเหตุผล
เพื่ อ ก� ำ หนดแนวทางการพั ฒ นาความสามารถในการบริ ห ารจั ด การความปลอดภั ย
ทางถนน โดยจั ด ท� ำ แผนงานหลั ก แผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การออกแบบโครงสร้ า งและกลไก
ในการน�ำไปปฏิบัติ ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพตามมาตรการความปลอดภัยทางถนน
รวมถึ ง ประสานในระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารกั บ เครื อ ข่ า ย และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งจากทุ ก ภาคส่ ว น
เพื่ อ ก� ำ หนดทิ ศ ทางการด� ำ เนิ น งานตามแผนงานต่ า งๆ ตลอดจนวางเป้ า หมายและก� ำ หนด
แนวทางในการแสวงหางบประมาณเพื่ อ สนั บ สนุ น กิ จ กรรมต่ า งๆ ให้ เ กิ ด ความคุ ้ ม ค่ า
คุม้ ทุน และตอบสนองต่อผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย
2.1 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติ ดังนี้
(1) รับทราบผลการด�ำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562
(2) รั บ ทราบสรุ ป ผลการประชุ ม ความปลอดภั ย ทางถนน ความท้ า ทายในสั ง คมไทยและ
ราชอาณาจักรเบลเยียม การแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีระหว่างภาครัฐของทั้งสองประเทศ :
“Road Safety, a major challenge for Thai and Belgian societies, exchange of good
practices between public sector actors from both countries”
(3) เห็นชอบให้มีการด�ำเนินการมาตรการองค์กรในหน่วยงานภาครัฐ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ
รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับแก้
(4) เห็นชอบ (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ. 2562
(5) เห็นชอบให้มีการพิจารณาทบทวนองค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
ในคณะกรรมการศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน
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3

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูล
และการติดตามประเมินผล ประจำ�ปี 2562

3.1 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 20 กันยายน 2561 ได้มีมติ ดังนี้
1. กรอบการรายงานข้อมูลสถานการณ์รายไตรมาส เสนอศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัย
ทางถนน
1.1 กรอบการรายงานของคณะอนุกรรมการด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย
			 มติที่ประชุม: เห็นชอบในหลักการ โดยแก้ไขข้อ 1.7 (ในข้อที่ 1.7 กรมทางหลวง
ชนบท ได้ดำ� เนินมาตรการหน้าโรงเรียนปลอดภัยตัง้ แต่ปี 2557 แล้ว และจะสิน้ สุดโครงการในปี 2562
จึงไม่แน่ใจว่าควรจะใส่ในหัวข้อการรายงานหรือไม่) เนื่องจากข้อความเป็นกึ่งนโยบายที่ให้ ความ
ส�ำคัญกับโรงเรียน ให้ปรับข้อความเป็นปลายเปิดมากยิง่ ขึน้ และรับข้อสังเกตทัง้ หมด โดยให้เลขาแยกแยะ
ประเด็นทีส่ ามารถด�ำเนินการได้ทนั ที และประเด็นทีม่ ปี ระโยชน์แต่สามารถท�ำได้ในระยะถัดไป
1.2 กรอบการรายงานคณะอนุกรรมการด้านยานพาหนะปลอดภัย
			 มติที่ประชุม: เห็นชอบและน�ำข้อสังเกตไปปรับปรุง พร้อมให้ส่งข้อสังเกตไปยัง
อนุกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.3 กรอบการรายงานคณะอนุกรรมการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
			 มติที่ประชุม: เห็นชอบในหลักการ และมอบให้เลขานุการประสานงานกับส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ
1.4 กรอบการรายงานคณะอนุกรรมการด้านการตอบสนองหลังเกิดเหตุ
			 มติที่ประชุม: มอบให้ฝ่ายเลขาฯ เป็นแกนในกิจกรรมที่ 2 (เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว
ต้องมีทีมหนึ่งที่เขียนบทวิเคราะห์ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการรายงานเศรษฐกิจรายไตรมาส) โดยใช้
งบสนั บ สนุ น จาก สสส. ส่ ว นของกิ จ กรรมที่ 1 (รวบรวมชุ ด ข้ อ มู ล จากฐานของหน่ ว ยงานต่ า งๆ
ซึ่งคาดว่าหน่วยงานมีข้อมูลเป็นระบบ digital แต่จะท�ำอย่างไร ให้หน่วยงานต่างๆสามารถดึงข้อมูล
ที่มีอยู่ออกมารวมกันได้) หลายหน่วยงานมีข้อมูลพร้อมอยู่แล้ว แต่การส่งข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีความ
ระมัดระวังค�ำนึงถึงความปลอดภัย
1.5 กรอบการรายงานคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการติดตาม
ประเมินผล
			 มติที่ประชุม: 1. ที่ประชุมเห็นชอบกรอบการรายงานข้อมูลของคณะอนุกรรมการ
ทั้ง 5 คณะ มอบฝ่ายเลขาฯ รับข้อสังเกตต่างๆ ไปด�ำเนินการปรับรายละเอียด และแยกประเภท
ข้ อ สั ง เกตต่ า งๆ ว่ า สามารถท� ำ ได้ ทั น ที ห รื อ ต้ อ งรอระยะถั ด ไปถึ ง ด� ำ เนิ น การได้ หรื อ ต้ อ งส่ ง ให้
คณะกรรมการอื่นๆ ในการขับเคลื่อน
ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน
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2. ที่ประชุมรับทราบการสนับสนุนของ สสส. โดยมีเงื่อนไขให้ฝ่ายเลขาฯ
จัดท�ำรายละเอียดให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ สสส. โดยให้รายงานความก้าวหน้าภายใน 1 เดือน
3. มอบฝ่ ายเลขาฯ จัดตั้งคณะท�ำงานเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
ตามกรอบข้อมูลของคณะอนุกรรรมการทั้ง 5 คณะ
4. มอบฝ่ายเลขาฯ สรุปประเด็น เพือ่ ประสานงานกับฝ่ายเลขาฯ ศูนย์อำ� นวยการ
ความปลอดภัยทางถนน ก่อนน�ำเข้าวาระที่ประชุมศุนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน
3.2 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติ ดังนี้
1. ข้อมูลสถานการณ์รายไตรมาส เสนอศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน
		
มติที่ประชุม: 1. ให้ฝ่ายเลขานุการก�ำหนดกรอบการรายงานข้อมูล และประสานแต่ละ
คณะอนุกรรมการ
2. ให้มีคณะท�ำงานเพื่อสังเคราะห์ประมวลผลให้ข้อมูลมีความเชื่อมโยงกัน
3. ให้แต่ละคณะอนุกรรมการจัดท�ำบทสรุปผู้บริหารที่บอกถึงปัญหาในเชิง
บริหารจัดการ และมีข้อเสนอแนะให้ครม.สามารถสั่งการได้อย่างชัดเจน
4. หน่วยงานหลักในการบูรณาการข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ส่งข้อมูลให้ทีมเลขาภายในวัน 28 พ.ย.61 เพื่อด�ำเนินการบูรณาการข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่
29 พฤศจิกายน 2561 โดยเป็นข้อมูลปีงบประมาณ 2560 ทัง้ ปี และข้อมูลปีงบประมาณ 2561(6 เดือน)
2. รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนรายเดือน
		
มติที่ประชุม: 1. ฝ่ายเลขาปรับรูปแบบรายงานตามที่ประชุมเสนอแนะ
2. เมือ่ ฝ่ายเลขาจัดท�ำรายงานเรียบร้อย ประสานกองบูรณาการความปลอดภัย
ทางถนนเพื่อสื่อสารไปยัง ศปถ.จังหวัดด้วยวิธี ผ่านช่องทาง Line
3. รายละเอียด MOU ข้อมูล 3 ฐาน
		
มติที่ประชุม: 1. ให้ มี ห นั ง สื อ ติ ด ตามความเห็ น ต่ อ ร่ า งบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง ภายในวั น ที่
7 ธันวาคม 2561
2. ให้จัดพิธีลงนามความร่วมมือการบูรณการข้อมูลอุบัติเหตุ ในวันพิธีเปิด
ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน วันที่ 27 ธันวาคม 2561
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3.3 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ได้มีมติ ดังนี้
1. การคืนข้อมูลการเสียชีวิต 3 ฐาน ให้เจ้าของฐานข้อมูล
		
มติที่ประชุม: เห็นชอบให้มีการคืนข้อมูลให้เจ้าของฐานข้อมูล แต่ต้องเป็นการคืนข้อมูล
แบบมีเงื่อนไขตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยค�ำนึงถึงเรือ่ งของความปลอดภัยของระบบ และคืนโดยค�ำนึง
ถึงข้อมูลความเป็นส่วนตัวของบุคคล
2. การก�ำหนดเป้าหมายส�ำหรับการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน
(12 global target)
		
มติที่ประชุม: 1. เห็นชอบที่จะรับเครื่องมือของเป้าหมายโลกน�ำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทของประเทศไทย
2. มอบหมายให้เลขาคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลและการติดตาม
ประเมินผลสืบค้นข้อมูลเพิม่ เติมรายละเอียดในแต่ละเป้าหมาย และเป้าหมายดังกล่าวสอดรับกับสภาพ
ปัญหา หรือมีความส�ำคัญในเรื่องของการแก้ไข ตลอดจนบริบทของประเทศไทยเป็นอย่างไร
3. เมือ่ สืบค้นข้อมูลเพิม่ เติมเรียบร้อยแล้วให้กำ� หนดหน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบหลัก
กับหน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบรองให้ครบถ้วน โดยเวียนหนังสือให้ผแู้ ทนแต่ละหน่วยงานในทีป่ ระชุมนี้ และ
หรืออาจจะนอกทีป่ ระชุมนี้ หากมีความจ�ำเป็นโดยไม่เกิน 2 รอบ เพือ่ ให้ได้ขอ้ ยุติ และเมือ่ ไม่มขี อ้ โต้แย้ง
ให้ถือว่าอนุมัติ ในหลักการตามหนังสือแจ้งเวียนนั้น ยกเว้นหากมีปัญหาติดขัดมากจะมีการนัดพิเศษ
ส�ำหรับการพิจารณาเฉพาะส่วนนี้
3. แนวทางโครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลอุบตั เิ หตุทางถนนแห่งชาติ ผ่านการพัฒนา
แบบบูรณาการจากพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน สูก่ ารบริหารระดับนโยบาย เพือ่ การสนับสนุนการตัดสินใจ
และผลักดันนโยบายความปลอดภัยทางถนนอย่างมุ่งเน้นผลลัพธ์
		
มติที่ประชุม: 1. รับทราบและรับรู้แนวทางการพัฒนา
2. ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และให้คณะท�ำงานรับข้อเสนอไปประกอบ
การพัฒนางาน
3. ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบให้ ค ณะท� ำ งานเป็ น ผู ้ พั ฒ นาระบบข้ อ มู ล ก่ อ นมี
ผูร้ บั ผิดชอบหลัก ในระบบกล่าว โดยให้ดำ� เนินการภายใต้คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูล
และการติดตามประเมินผล
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3.4 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติ ดังนี้
1. การคืนข้อมูลการเสียชีวิต 3 ฐาน ให้เจ้าของฐานข้อมูล
		
มติที่ประชุม: 1. ที่ประชุมรับทราบผลการน�ำประโยชน์จากข้อมูลไปใช้เพื่อทบทวนและ
ตรวจสอบความถูกต้องและพัฒนาในแต่ละฐาน และใช้ในการวางแผนในครั้งถัดไป
2. มีความประสงค์ให้ลดระยะเวลาของด�ำเนินการให้เร็วขึ้น เพื่อน�ำข้อมูล
มาใช้ประโยชน์ในโดยเฉพาะการท�ำงานในระดับจังหวัด เนื่องจากปัจจุบันนี้เป็นการบูรณาการ 3 ฐาน
ในภาพประเทศ วันนี้เรารับทราบว่าหากมีการคืนข้อมูลไปยังแต่ละฐาน ให้แต่ละฐานช่วยปรับปรุงและ
สะท้อนปัญหาหรืออุปสรรค มอบหมายให้ฝา่ ยเลขาฯ ประสานและน�ำเสนอ อาจจะทอดช่วงเวลาเป็นการ
ประชุมครั้งหน้าอย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป เพื่อให้รับทราบเรื่องพัฒนาการการใช้ประโยชน์ข้อมูล
2. การศึกษาข้อกฎหมายและกฎระเบียบการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นทางการ
		
มติที่ประชุม: เห็นชอบร่างคณะท�ำงาน เพิ่มเติมตามข้อมูลข้อเสนอแนะ และศึกษาวิธีการ
ปฏิบัติทางด้านกฎหมาย มอบหมายให้ฝ่ายเลขาตั้งคณะท�ำงานด้านกฎหมายตามร่างคณะท�ำงาน และ
เพิ่มเติมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือส�ำนักกฎหมายปกครองของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและ
ผู้แทนของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ การแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ท�ำระเบียบการให้ข้อมูล ภายใต้
กฎหมายและพรบ.ที่เกี่ยวข้อง
1. การก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบแต่ละเป้าหมายการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน
(12 global target)
		
มติที่ประชุม: รับทราบผลการศึกษาจาก WHO และประสานกับศูนย์อ�ำนวยการความ
ปลอดภัยทางถนน ว่ามีความเห็นต่อการน�ำไปด�ำเนินการอย่างไร มติที่ประชุมรับแต่ยังไม่ได้มีความ
เห็นใดๆ และมอบฝ่ายเลขาฯศึกษามุมมองการท�ำงานของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
มุมของนโยบายว่า ตัวเป้าหมายจะสามารถใช้เป็นกรอบการผลักดันงาน road safety ของไทย และ
ด้านความซ�้ำซ้อนของข้อมูลให้มีความคลอบคลุมยิ่งขึ้น
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การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำ�นวยการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี

เพือ่ ขับเคลือ่ นงานด้านความปลอดภัยทางถนนตลอดทัง้ ปี ประกอบด้วย การเพิม่ ประสิทธิภาพ
การบังคับใช้กฎหมาย การสร้างจิตส�ำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัย การเฝ้าระวังความปลอดภัย
และลดปัจจัยเสีย่ งจากอุบตั เิ หตุทางถนน และการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและกลไกการบริหารงาน
ความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ เพือ่ ให้การด�ำเนินการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และเป็นการบูรณาการการด�ำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนือ่ ง
ตลอดทัง้ ปี
4.1 การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนตลอดทั้งปี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติ ดังนี้
(1) รับทราบการประชุมระดับผู้น�ำนานาชาติด้านความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3 ในวันที่
19 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน (3rd Global Ministerial
Conference on Road Safety : Stockholm, 19 – 20 February 2020)
(2) รั บ ทราบสรุ ป ข้ อ มู ล ผู ้ เ สี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนช่ ว งเทศกาลปี ใ หม่ พ.ศ. 2562
และเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 กรณีผู้บาดเจ็บในช่วงควบคุมเข้มข้นแล้วต่อมาเสียชีวิตนับตั้งแต่
เกิดเหตุถึง 30 วัน
(3) รับทราบแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 – 2564
(4) รับทราบผลการด�ำเนินการบังคับคดีกรณีเมาสุราแล้วขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562
(5) เห็ น ชอบถอดบทเรี ย นการด� ำ เนิ น การป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนช่ ว งเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2562
(6) เห็นชอบ การขับเคลือ่ นการด�ำเนินการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนตลอดทัง้ ปี (365 วัน)
4.2 การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนตลอดทั้งปี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562 ได้มีมติ ดังนี้
1) รับทราบข้อสัง่ การของประธานแถลงข่าวในช่วงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562
(2) เห็นชอบสรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562
ประจ�ำวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562
(3) เห็นชอบข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ
ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน
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4.3 การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนตลอดทั้งปี เมื่อวันที่ 12 – 18 เมษายน 2562 ได้มีมติ ดังนี้
(1) รับทราบข้อสั่งการของประธานแถลงข่าวในช่วงวันที่ 12 – 18 เมษายน 2562
(2) เห็นชอบสรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562
ประจ�ำวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562
(3) เห็นชอบข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ
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การรายงานผลการดำ�เนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
และแนวทางการขับเคลื่อนการดำ�เนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เมื่อวันที่ 14 และ 23 สิงหาคม 2562
การรายงานผลการด�ำเนินการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนน และแนวทางการขับเคลือ่ น
การด�ำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เมื่อวันที่ 14 และ 23 สิงหาคม 2562
ได้มีมติ ดังนี้

5

(1) รับทราบการรายงานผลการด�ำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และแนวทาง
การด�ำเนินการขับเคลื่อนการด�ำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระยะต่อไป โดยให้
หน่วยงานต่างๆ ด�ำเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ให้สำ� นักงานต�ำรวจแห่งชาติประชาสัมพันธ์ระเบียบ
ข้อกฎหมายให้ประชาชนได้รับทราบ ให้กระทรวงคมนาคมส�ำรวจจุดเสี่ยง จุดอันตรายของถนน
ทั่วประเทศ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติร่วมกับกรมการขนส่งทางบก อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
จราจร และการขับขีป่ ลอดภัยในระดับพืน้ ที่ เช่น ต�ำบล หมูบ่ า้ น และชุมชน เป็นต้น และให้ศนู ย์อำ� นวยการ
ความปลอดภัยทางถนน แปลงยุทธศาสตร์จากข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เป็นแผนปฏิบัติการเพื่อให้
หน่วยงานและพื้นที่น�ำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติ
(2) เห็นชอบการด�ำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วย โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนในระดับพืน้ ที่ และโครงการประชุมวิชาการขับเคลือ่ น
การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน
โดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด�ำเนินการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อซักซ้อม
ความเข้าใจให้มีแนวทางการด�ำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
แผนการด�ำเนินการหรือแผนพัฒนาในปีถัดไป
จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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การประชุมวิชาการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน
เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน
อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลากหลายมิติ ดังนั้น
การสร้างความเข้มแข็งของกลไกในระดับพืน้ ทีใ่ ห้สามารถวิเคราะห์ จัดการปัญหาให้สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่ รวมถึงเป็นจุดเชื่อมโยงในการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม จึงมี
ความส�ำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดความยั่งยืน ดังนั้น
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อ�ำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนน จึงได้จัดท�ำโครงการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานด้านความ
ปลอดภัยทางถนนเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่ผเู้ ข้าร่วมประชุมเกีย่ วกับนโยบาย แนวทาง มาตรการในการขับเคลือ่ นการ
ด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค ความ
ส�ำเร็จในการด�ำเนินงานด้านการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงข้อเสนอแนะในการก�ำหนด
นโยบาย แนวทาง ในการปรับปรุง พัฒนา การด�ำเนินงานในระยะต่อไป และบูรณาการความร่วมมือ
ในการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนให้เกิดความต่อเนือ่ ง และยัง่ ยืน
กิจกรรมการด�ำเนินการ
การจัดประชุมวิชาการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพือ่ สร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน จ�ำนวน 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562
ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร และรุ่นที่สอง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562
ณ โรงแรม หรรษา เจบี อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายนิ พ นธ์ บุญญามณี เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แ ทนหน่วยงานภาคี
เครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน ในพื้นที่ภาคกลาง และภาคใต้ จ�ำนวน 1,015 คน ซึ่งการ
ด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ดังนี้
1) การมอบนโยบายเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของ
ประเทศไทย
2) การเสวนาวิชาการในหัวข้อ “ทบทวนการด�ำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อก�ำหนดทิศทางการ
ขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนในระยะต่อไป” โดยผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
คมนาคม ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด ผู้ทรงคุณวุฒิ
นักวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน และวิทยากรผู้ด�ำเนินรายการเสวนาวิชาการ
3) การเสวนาวิชาการในหัวข้อ “ต้นแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่”
โดยผู้แทนจังหวัดต้นแบบ และผู้แทนส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เป็นวิทยากรผู้ด�ำเนินรายการเสวนาวิชาการ
4) การแบ่งกลุม่ ระดมความคิดเห็นเพือ่ วิเคราะห์ปญ
ั หา อุปสรรค และก�ำหนดแผนการด�ำเนินงาน
ในการด�ำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของพื้นที่ในระยะต่อไป
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5) การจัดบูธแสดงนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้อง

ภาคกลาง

ภาคใต้
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6

การดำ�เนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

6.1 สรุปรายงานผลการด�ำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
พ.ศ. 2562 และข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน
รัฐบาลได้ดำ� เนินการรณรงค์ปอ้ งกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ระหว่าง
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 ภายใต้ชื่อ “ขับรถมีน�้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยจะ
ด�ำเนินการต่อเนื่องทั้งปี เพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน (Safety Thailand)
จากบทเรียนอุบัติเหตุทางถนนในช่วงของการรณรงค์ที่ผ่านมา มีสาเหตุที่ส�ำคัญจากพฤติกรรมเสี่ยง
ของผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในลักษณะต่างๆ จึงต้องมุ่งบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและ
สร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่อง
สรุปข้อมูลการด�ำเนินงาน 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562
1. สถิติอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุเกิดขึ้น 3,791 ครั้ง

ผู้เสียชีวิต 463 ราย

ผู้บาดเจ็บ (Admit) 3,892 คน

โดยมี จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช
(118 ครั้ง)
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด
คือ จังหวัดนครราชสีมา
( 25 ราย)
จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บ (Admit) สูงสุด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช (137 คน)
จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต จ�ำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก แพร่ สตูล สมุทรสงคราม
คิดเป็นร้อยละ 5.26 ของ 76 จังหวัด
อ�ำเภอทีไ่ ม่เกิดอุบตั เิ หตุ จ�ำนวน 138 อ�ำเภอ คิดเป็นร้อยละ 15.72 ของ 878 อ�ำเภอ
ทัว่ ประเทศ
อ�ำเภอที่ไม่มผี เู้ สียชีวติ
จ�ำนวน 587 อ�ำเภอ คิดเป็นร้อยละ 66.86 ของ 878 อ�ำเภอ
ทั่วประเทศ
ส�ำนักงานเขตที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ จ�ำนวน 26 เขต คิดเป็นร้อยละ 52.00 ของ 50 เขต
ในกรุงเทพมหานคร
ส�ำนักงานเขตที่ไม่มีผู้เสียชีวิต จ�ำนวน 36 เขต คิดเป็นร้อยละ 72.00 ของ 50 เขต
ในกรุงเทพมหานคร
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2. สถิติอุบัติเหตุใหญ่
สถิติอุบัติเหตุใหญ่ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 เกิดอุบัติเหตุ จ�ำนวน 42 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ
จ�ำนวน 118 คน ผู้เสียชีวิต จ�ำนวน 60 คน โดยมีจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ทั้งหมด จ�ำนวน 32 จังหวัด
จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่สูงสุด คือ จังหวัดปทุมธานี จ�ำนวน 3 ครั้ง รองลงมาคือ จังหวัดกาฬสินธุ์
ขอนแก่น ชุมพร เชียงใหม่ นครปฐม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช และสกลนคร จ�ำนวน 2 ครั้ง
3. การเกิดอุบัติเหตุและพฤติกรรมเสี่ยง
3.1 จ�ำนวนครั้งที่เกิดเหตุ จ�ำนวน 3,791 ครั้ง มีสาเหตุสูงสุด 3 อันดับแรกจาก ดื่มแล้วขับ
จ�ำนวน 1,531 ครัง้ รองลงมา ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก�ำหนด จ�ำนวน 1,073 ครัง้ และตัดหน้ากระชัน้ ชิด
จ�ำนวน 563 ครั้ง
3.2 ประเภทรถที่เกิดเหตุสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ รถจักรยานยนต์ (ส่วนบุคคล) จ�ำนวน
3,129 คัน รองลงมา คือรถปิคอัพ จ�ำนวน 273 คัน และ รถจักรยานยนต์ (สาธารณะ) จ�ำนวน 188 คัน
3.3 พฤติกรรมเสี่ยงที่ท�ำให้เสียชีวิตและบาดเจ็บ 4 อันดับแรก คือ 1) ขับขี่จักรยานยนต์โดย
ไม่สวมหมวกนิรภัย 2) ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก�ำหนด 3) ดื่มแล้วขับ และ 4) ตัดหน้ากระชั้นชิด
4. การเสียชีวิตและพฤติกรรมเสี่ยง
4.1 เสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ 258 ราย เสียชีวิตที่โรงพยาบาล 185 ราย และเสียชีวิตระหว่างน�ำส่ง
โรงพยาบาล 20 ราย
4.2 ผู้เสียชีวิตเกิดจากสาเหตุสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก�ำหนดจ�ำนวน
165 ราย รองลงมา ดื่มแล้วขับ จ�ำนวน 128 ราย และตัดหน้ากระชั้นชิด จ�ำนวน 87 ราย
4.3 ผู้เสียชีวิตมีพฤติกรรมเสี่ยงสูงสุด 3 อันดับแรก จากการขับขี่จักรยานยนต์โดยไม่สวม
หมวกนิรภัย จ�ำนวน 205 ราย รองลงมา ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด จ�ำนวน 126 ราย และ
ดื่มแล้วขับ 77 ราย
4.4 สถานะของผู้เสียชีวิต พบว่า เป็นผู้ขับขี่ จ�ำนวน 354 ราย เป็นผู้โดยสาร จ�ำนวน 73 ราย
คนเดินถนน 31 ราย และไม่ทราบสถานะ จ�ำนวน 5 ราย
4.5 ประเภทรถที่ท�ำให้เสียชีวิตสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ รถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิต จ�ำนวน
304 ราย รองลงมา คือ รถปิคอัพ มีผู้เสียชีวิตจ�ำนวน 50 ราย และรถเก๋ง มีผู้เสียชีวิตจ�ำนวน 38 ราย
5. ผลการบังคับใช้กฎหมาย
5.1 ยานพาหนะทีถ่ กู เรียกตรวจ สะสม 7 วัน ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม
2562 จ�ำนวน 5,906,402 คัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 814,860 คัน
5.2 จ�ำนวนผู้ถูกด�ำเนินคดีตามมาตรการ 10 มาตรการ สะสม 7 วัน ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม
2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 จ�ำนวน 1,164,283 ราย เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561
จ�ำนวน 297,263 ราย
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6. ด�ำเนินการตามค�ำสั่ง คสช. ที่ 46/2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจาก
การขับขี่ยานพาหนะ
เพื่อแก้ไขปัญหาการขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์โดยประมาท
หรือมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด โดยมีผลการด�ำเนินการระหว่างวันที่
27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 ดังนี้
		 การเรียกตรวจแล้วพบผู้กระท�ำผิด
		 มีการด�ำเนินคดี
		 ยึดใบอนุญาตขับรถ
		 ยึดรถ
โดยแยกเป็นรถจักรยานยนต์
และรถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ส่วนบุคคล

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

310,012
245,954
8,312
5,164
3,859
1,305

ราย
ราย
ราย
คัน
คัน
คัน

7. การจัดตั้งด่านชุมชน มีการจัดตั้งด่านชุมชน จ�ำนวน 19,150 ด่าน มีเจ้าหน้าที่ประจ�ำด่าน
จ�ำนวนเฉลีย่ วันละ 135,940 คน และมีผลการด�ำเนินการตามมาตรการทางสังคม ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม
2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 ดังนี้
		 ว่ากล่าวตักเตือน
194,026 คน
		 ให้พัก/ไม่ขับต่อไป
5,011 คน
		 ยึดกุญแจรถชั่วคราว (คนในพื้นที่) 1,432 คัน
		 แจ้งผู้ปกครอง/ญาติมารับ
1,055 คัน
8. รายงานผลสถิตคิ ดีเข้ากระบวนการคุมประพฤติ ยอดสะสม 7 วัน หว่างวันที่ 27 ธันวาคม
2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2561 มีจ�ำนวนคดีทั้งหมด 9,453 คดี แยกเป็น
8.1 คดีขับรถประมาท (ตามประมวลกฎหมายอาญา) จ�ำนวน 44
คดี
8.2 คดีตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก
จ�ำนวน 9,409
คดี
คดีขับรถขณะเมาสุรา
จ�ำนวน 8,706
คดี
คดีแข่งรถหรือขับซิ่ง
จ�ำนวน 2
คดี
คดีขับเสพ
จ�ำนวน 701
คดี
ศาลสั่งติด EM ในคดีขับรถขณะเมาสุรา
จ�ำนวน 80
ราย
9. ข้อมูลการเดินทางของกระทรวงคมนาคม
9.1 ข้อมูลปริมาณรถยนต์ที่เดินทางเข้า – ออกกรุงเทพมหานครสู่ภูมิภาคบนถนนทางหลวง
และทางพิ เ ศษบู ร พาวิ ถี สะสม 7 วั น ระหว่ า งวั น ที่ 27 ธั น วาคม 2561 ถึ ง วั น ที่ 2 มกราคม 2562
จ�ำนวน 8,677,464 คัน เมือ่ เทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 8,458,921 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.58
โดยแบ่งเป็น
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		 การเดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร
		 การเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร

4,513,004 คัน
4,164,460 คัน

9.2 การใช้บริการขนส่งสาธารณะทางถนน ทางราง ทางน�ำ 
้ และทางอากาศ ในช่วงเทศกาลปีใหม่
พ.ศ. 2562 สะสม 7 วัน ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 จ�ำนวน 15,121,544 คน
เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 ลดลง ร้อยละ 2.79
จากข้อมูลพบว่า มีการบังคับใช้กฎหมายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 34 แต่ยังไม่สมดุลกับพฤติกรรมเสี่ยง
เช่น การดืม่ แล้วขับ การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก�ำหนด แซงหรือตัดหน้ากระชัน้ ชิด เป็นมูลเหตุสนั นิษฐาน
ในการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ประกอบกับพฤติกรรมไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย (ไม่สวมหมวก ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย)
ท�ำให้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่งผลต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิต รวมทั้งกลุ่มเสี่ยงยังคงเป็นวัยท�ำงานร่วมกับเด็ก
และเยาวชน ซึ่งส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์และไม่มีใบอนุญาตขับขี่
ดังนั้นการแก้ปัญหาจึงต้องเน้นการ บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้าง
จิตส�ำนึกและวินัยในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะในระบบการศึกษาของกลุ่มเด็กและเยาวชน ตลอดจน
เพิ่มมาตรการของหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อมาก�ำกับพฤติกรรมบุคลากร และการมีระบบบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ในส่วนกลางและระดับพืน้ ที่ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
อย่างยัง่ ยืน โดย ศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนนได้หารือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจัดท�ำข้อเสนอ
เชิงนโยบาย ที่มุ่งเน้นกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงส�ำคัญ (ขับเร็ว ดื่มขับ ไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย)
แบ่งออกเป็น 6 มาตรการส�ำคัญดังนี้
1. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน
1.1 ด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง
1) ให้ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทีเกี่ยวข้องในการตรวจสอบ รวบรวมความต้องการและความจ�ำเป็นในการ
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการบังคับใช้กฎหมาย อาทิ เครื่องตรวจจับความเร็ว เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์
เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอกับการ
ด�ำเนินงาน
2) ให้กระทรวงสาธารณสุขและส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ก�ำกับ ติดตาม ผลการตรวจปริมาณ
แอลกอฮอล์ในกรณีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่มีผู้บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต รวมทั้งติดตามผลการ
ด�ำเนินคดีในรายที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่ากฎหมายก�ำหนด แล้วรายงานให้ศูนย์อ�ำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนนทราบ ทุกๆ ไตรมาส
3) ให้ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบก เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง โดยเฉพาะการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารตอนหลัง
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1.2 ด้านการประชาสัมพันธ์และการสร้างจิตส�ำนึกความปลอดภัยทางถนน
ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
กรมประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนัก
เรื่องความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชน อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง เน้นการสื่อสารและด�ำเนินการเชิงรุก
ในชุมชน ท้องถิ่น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ให้มีความรู้วิธีการขับขี่อย่างปลอดภัย ส�ำหรับ
รถโดยสารและรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เส้นทางที่มีความเสี่ยงต่ออันตราย เช่น ทางลงเขาลาดชัน
จะต้องให้ความรู้ด้านการใช้เกียร์ที่ถูกต้อง รวมถึงมาตรการด้านประกันภัยเกี่ยวกับสิทธิและความคุ้มครอง
ตามพระราชบัญญัติประกันภัย (พ.ร.บ.ประกันภัย) เน้นการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนถูกต้อง
เกีย่ วกับข้อจ�ำกัดในการคุม้ ครองและแนวทางในการชดเชยเยียวยาต่อผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ ในกรณีเกิดอุบตั เิ หตุ
และผู้ขับขี่มีผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
1.3 มาตรการหน่วยงานภาครัฐ
1) ให้สว่ นราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ก�ำกับ ดูแลให้ขา้ ราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการขับขี่จักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง
ดื่ม – ง่วงไม่ขับ ไม่ขับเร็วและคาดเข็มขัดนิรภัย เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย/นโยบาย
ด้านความปลอดภัยทางถนน
2) ให้ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กรมบังคับคดี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท�ำฐานข้อมูล
การกระท� ำ ผิ ด ของข้ า ราชการ เจ้ า หน้ า ที่ และบุ ค ลากรของภาครั ฐ ทุ ก หน่ ว ยงาน พร้ อ มทั้ ง ส่ ง ข้ อ มู ล
ให้ต้นสังกัด เพื่อพิจารณา
2. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม
2.1 ให้กระทรวงคมนาคม ก�ำหนดมาตรฐานความปลอดภัยบริเวณถนนที่อยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้าง และในสัญญารับเหมา (TOR) ระบุให้ชัดเจน (เป็นข้อแรก) ต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัย
ขณะก่ อ สร้ า งและซ่ อ มแซมถนน เช่ น ป้ า ย สั ญ ญาณไฟเตื อ นและอุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น ตามมาตรฐาน
ความปลอดภัย ให้ชดั เจนครบถ้วนกรณีมอี บุ ตั เิ หตุ ณ จุดซ่อมสร้างทาง มีการสอบสวนสาเหตุเพือ่ ด�ำเนินการ
กับผู้รับเหมาและให้ก�ำหนดมาตรการลงโทษให้ชัดเจนกรณีที่ผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตาม
2.2 ให้ ก ระทรวงคมนาคม ก� ำ กั บ ควบคุ ม ให้ ผู ้ ป ระกอบการด� ำ เนิ น การตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยในการก่อสร้างถนนอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะในการด�ำเนินโครงการขนาดใหญ่ ต้องก�ำหนด
ให้ มี ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบตรวจสอบความปลอดภั ย (inspector) ให้ ก ารก่ อ สร้ า งเป็ น ไปตามมาตรฐานและ
มีความปลอดภัย
2.3 ให้ ก ระทรวงคมนาคม บู ร ณาการร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เร่ ง ก� ำ หนดมาตรการ
ความปลอดภัยถนนสี่เลนที่ท�ำเกาะกลางเป็นเกาะสี (paint medians) ซึ่งรถจะใช้ความเร็วสูงและมีกระจาย
อยู่ทั่วประเทศ
2.4 ให้กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปญ
ั หาจุดทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุซำ�้ ๆ (Black Spot) โดยก�ำหนดมาตรการ
ทั้งระยะเร่งด่วนซึ่งให้รีบด�ำเนินการ และมาตรการระยะยาว
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3. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ
3.1 ให้ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก�ำกับ ควบคุม
ดูแลให้ผปู้ ระกอบการถือปฏิบตั ติ ามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีการบังคับใช้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างเข้มงวด พร้อมทั้งก�ำหนดให้ผู้ประกอบการมีส่วนรับผิดชอบในกรณีลูกจ้างหรือพนักงานที่อยู่ในความ
ดูแลมีการกระท�ำผิดหรือถูกด�ำเนินคดี
3.2 ให้กระทรวงคมนาคมเข้มงวดการตรวจสภาพรถยนต์ โดยเฉพาะระบบเบรก ยางรถยนต์ และ
อุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ โดยให้พิจารณาหากเป็นไปได้ให้ก�ำหนดการเข้าตรวจก่อนช่วงเทศกาล
4. มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
ให้กระทรวงคมนาคม ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา เข้มงวดกับ
ผู้ประกอบการธุรกิจรถเช่า ในกรณีนักท่องเที่ยวกระท�ำผิดวินัยจราจรให้ด�ำเนินการตามกฎหมายกับ
ผู้ประกอบการให้เช่ารถ
5. มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ
ให้กรมการขนส่งทางบกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาก�ำหนดมาตรการให้
ผูท้ มี่ ยี านพาหนะในครอบครองโดยเฉพาะในกลุม่ รถจักรยานยนต์ ต่อทะเบียนรถและท�ำประกันภัยภาคบังคับ
ตามกฎหมาย
6. มาตรการด้านการบริหารจัดการ
6.1 ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องศึกษา ทบทวนอ�ำนาจหน้าที่
ของท้ อ งถิ่ น เกี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น งานด้ า นความปลอดภั ย ทางถนน โดยผลั ก ดั น ให้ ก ารด� ำ เนิ น งาน
ด้านความปลอดภัยทางถนนเป็นภารกิจหลักของท้องถิน่ เพือ่ ขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานในพืน้ ทีใ่ ห้เกิดความ
ต่อเนื่อง
6.2 ให้กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวนการ
ด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานคร และร่วมกันก�ำหนดแนวทาง แผนงาน
ในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เกิดความ
ต่อเนือ่ งตลอดทัง้ ปีและเป็นไปตามกลไกตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุ
ทางถนน พ.ศ. 2554
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6.2 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562 และข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนงานด้าน
ความปลอดภัยทางถนน
รัฐบาลได้ด�ำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562
ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 ภายใต้ชื่อ “ขับรถมีน�้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยจะด�ำเนินการ
ต่อเนื่องทั้งปีเพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน (Safety Thailand)
จากบทเรียนอุบัติเหตุทางถนนในช่วงของการรณรงค์ที่ผ่านมา มีสาเหตุส�ำคัญจากพฤติกรรมเสี่ยง
ของผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในลักษณะต่างๆ จึงต้องมุ่งบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและ
สร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่อง
สรุปข้อมูลการด�ำเนินงาน 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 เมษายน 2562
1. สถิติอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุเกิดขึ้น 3,338 ครั้ง

ผู้เสียชีวิต 386 ราย

ผู้บาดเจ็บ (Admit) 3,442 คน

โดยมี จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
คือ จังหวัดเชียงใหม่และนครศรีธรรมราช (128 ครั้ง)
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด
คือ จังหวัดลพบุรีและอุดรธานี
(15 ราย)
จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บ (Admit) สูงสุด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช
(136 คน)
จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต จ�ำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ พังงา และอ่างทอง
อ�ำเภอทีไ่ ม่เกิดอุบตั เิ หตุ
จ�ำนวน 173 อ�ำเภอ คิดเป็นร้อยละ 19.70 ของ 878 อ�ำเภอ
ทั่วประเทศ
อ�ำเภอที่ไม่มผี เู้ สียชีวติ
จ�ำนวน 626 อ�ำเภอ คิดเป็นร้อยละ 71.00 ของ 878 อ�ำเภอ
ทั่วประเทศ
เขตที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ
จ�ำนวน 28 เขต คิดเป็นร้อยละ 56.00 ของ 50 เขต
ในกรุงเทพมหานคร
เขตที่ไม่มีผู้เสียชีวิต
จ�ำนวน 44 เขต คิดเป็นร้อยละ 88.00 ของ 50 เขต
ในกรุงเทพมหานคร
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2. การบังคับใช้กฎหมาย
2.1 ยานพาหนะที่ถูกเรียกตรวจ สะสม 7 วัน ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562 จ�ำนวน
6,819,477 คัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 1,211,697 คัน
2.2 จ�ำนวนผู้ถูกด�ำเนินคดีตามมาตรการ 10 มาตรการ สะสม 7 วัน ระหว่างวันที่ 11 - 17
เมษายน 2562 จ�ำนวน 1,516,201 ราย เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 จ�ำนวน
414,748 ราย
2.3 กรณีเมาแล้วขับที่มีการเกิดอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต รวม 1,120 เหตุการณ์ โดย
อยู ่ ร ะหว่ า งตรวจสอบข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในพื้ น ที่ จ� ำ นวน 400 เหตุ ก ารณ์ และมี ข ้ อ มู ล
ความคืบหน้าในการด�ำเนินคดีแล้ว จ�ำนวน 720 เหตุการณ์ แยกเป็น อยู่ระหว่างรอผลตรวจวัดปริมาณ
แอลกอฮอล์ จ�ำนวน 104 เหตุการณ์ ไม่มีการด�ำเนินคดี จ�ำนวน 385 เหตุการณ์ อยู่ระหว่างกระบวนการ
พิจารณาคดี 191 เหตุการณ์ และศาลมีค�ำพิพากษาแล้ว จ�ำนวน 40 เหตุการณ์
3. ด�ำเนินการตามค�ำสั่ง คสช. ที่ 46/2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจาก
การขับขี่ยานพาหนะ
เพื่อแก้ไขปัญหาการขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์โดยประมาท
หรื อ มี ป ริ ม าณแอลกอฮอล์ ใ นร่ า งกายเกิ น กว่ า ที่ ก ฎหมายก�ำ หนด โดยมี ผ ลการด� ำ เนิ น การระหว่ า ง
วันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 ดังนี้
		 การเรียกตรวจแล้วพบผู้กระท�ำผิด
		 มีการด�ำเนินคดี
		 ยึดใบอนุญาตขับรถ
		 ยึดรถ
โดยแยกเป็นรถจักรยานยนต์
และรถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ส่วนบุคคล

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

388,854
271,657
32,579
7,282
5,297
1,985

ราย
ราย
ราย
คัน
คัน
คัน

4. การจัดตั้งด่านชุมชน
		
มี ก ารจั ด ตั้ ง ด่ า นชุ ม ชน จ� ำ นวน 20,395 ด่ า น มี เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ� ำด่ า นจ� ำ นวนเฉลี่ ย วั น ละ
146,138 คน และมีผลการด�ำเนินการตามมาตรการทางสังคม ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 ดังนี้
		
		
		
		

ว่ากล่าวตักเตือน
ให้พัก/ไม่ขับต่อไป
ยึดกุญแจรถชั่วคราว (คนในพื้นที่)
แจ้งผู้ปกครอง/ญาติมารับ

200,32
5,329
636
1,443
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คน
คน
คัน
คัน
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5. รายงานผลสถิติคดีเข้ากระบวนการคุมประพฤติ
		
ยอดสะสม 7 วัน หว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 มีจำ� นวนคดีทงั้ หมด 12,597 คดี แยกเป็น
5.1 คดีขับรถประมาท (ตามประมวลกฎหมายอาญา) จ�ำนวน 19
คดี
5.2 คดีตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก
จ�ำนวน 12,578 คดี
			
คดีขับรถขณะเมาสุรา
จ�ำนวน 12,192 คดี
			
คดีขับเสพ
จ�ำนวน 386
คดี
5.3 ศาลสั่งติด EM ในคดีขับรถขณะเมาสุรา
จ�ำนวน 48
ราย
6. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน ศูนย์อ�ำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนน ได้รวบรวมข้อเสนอจากรายงานผลการปฏิบัติงาน และการประชุมถอดบทเรียน
ผลการด�ำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 รวมถึงการหารือ
ร่วมกันระหว่างผูแ้ ทนองค์การอนามัยโลกประจ�ำประเทศไทย (WHO) และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
โดยก�ำหนดข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน ในประเด็นเร่งด่วน
3 ด้าน ดังนี้
6.1 ด้านการปรับปรุง แก้ไข และบังคับใช้กฎหมาย
1) ให้ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวม
ข้อมูล ปัญหา สถิติผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ทั้งช่วงเทศกาลและช่วงปกติที่มีสาเหตุ
มาจากการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก�ำหนด และการดื่มแล้วขับซึ่งก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต
ส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อประกอบการพิจารณาในการด�ำเนินคดีกับผู้ขับขี่ ในลักษณะเดียวกับกรณีความผิด
ฐานขับรถโดยไม่ค�ำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น กรณีแข่งรถประลองความเร็วท�ำให้
ผู ้ ใช้ ร ถใช้ ถ นนคนอื่ น ต้ อ งได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นหรื อ อุ บั ติ เ หตุ และให้ เชิ ญ อั ย การสู ง สุ ด หรื อ ผู ้ แ ทน
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน เพื่อรับทราบสภาพปัญหา และ
สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้การแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเกิดผลที่ยั่งยืน
เป็นรูปธรรม เห็นควรมอบหมายให้ศนู ย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนน พิจารณาปรับปรุงแนวทางการ
แต่งตั้งกรรมการ โดยให้อัยการสูงสุดร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนด้วย
2) ให้สำ� นักงานต�ำรวจแห่งชาติ ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินคดีอาญาทีเ่ กิดขึน้ จากอุบตั เิ หตุ
ทางถนน กรณีการกระท�ำผิดกฎหมายจราจรในลักษณะจงใจฝ่าฝืนกฎหมายจราจรและก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนที่ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต ในสามข้อหาความผิด ได้แก่
(1) ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น
(2) ขับรถเกินกว่าอัตราความเร็วตามที่กฎหมายก�ำหนด และ
(3) เสพยาเสพติดให้โทษหรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทขณะขับรถ โดยให้
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบรวบรวมพยานหลักฐานและท�ำส�ำนวนการสอบสวนให้มีความหนักแน่น
พร้อมทั้งด�ำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพื่อให้ผู้กระท�ำความผิดได้รับโทษขั้นสูงสุดตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้
ให้เน้นย�้ำให้มีการท�ำส�ำนวนให้แตกต่างจากการกระท�ำความผิดที่เกิดจากอุบัติเหตุสุดวิสัยทั่วไป
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3) ให้กระทรวงคมนาคม พิจารณาด�ำเนินการ ดังนี้
(1) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ การออกใบอนุญาตขับรถทุกประเภท เพื่อสร้างมาตรฐาน
จิตส�ำนึก ความตระหนัก และความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้รถใช้ถนนให้มากขึ้น ทั้งการทดสอบ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการทดสอบการขับขี่บนถนนจริงตามมาตรฐานสากล
(2) ก�ำหนดเงื่อนไข และหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่
ทีม่ ขี นาดความจุของกระบอกสูบตัง้ แต่ 400 ซีซี ขึน้ ไป โดยการก�ำหนดช่วงอายุของผูข้ อใบอนุญาตทีเ่ หมาะสม
ให้ชัดเจน ระยะเวลาและรายละเอียดการอบรมภาคทฤษฎี รวมทั้งการสอบภาคปฏิบัติซึ่งจะต้องผ่านการ
อบรมเทคนิคการขับขี่ที่ถูกต้อง และก�ำหนดบทลงโทษส�ำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน
6.2 ด้านการบริหารจัดการ ให้ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ดังนี้
1) ให้กรมการขนส่งทางบกสั่งการให้ผู้ตรวจการตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 กวดขัน
จับกุม ผู้ขับขี่ท่ีไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ เพื่อให้ผู้ขับขี่ทุกคนต้องผ่าน
มาตรฐานและกระบวนการการขับรถได้อย่างปลอดภัย และลดอุบัติเหตุทางถนน
2) ให้สำ� นักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณให้สำ� นักงานต�ำรวจแห่งชาติดำ� เนินการตาม
โครงการขับขี่ปลอดภัย มั่นใจไร้แอลกอฮอล์ (ได้รับการสนับสนุนเงินด�ำเนินการจาก กปถ. และจะสิ้นสุด
โครงการในเดือนธันวาคม 2562) ในกรณีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่มีผู้บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต
โดยให้ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันก�ำหนดแนวทางการก�ำกับ ติดตาม และ
การตรวจสอบการด�ำเนินการตามมาตรการการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ และ
รวบรวมข้อมูลรายงานให้ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนทราบ ทั้งนี้ ให้ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ก�ำหนดมาตรการให้พนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานจราจร มีหน้าที่ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
ในร่างกายผู้ขับขี่ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและท�ำให้มีผู้บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตทุกราย เพื่อรวบรวมพยาน
หลักฐาน ตามแนวทางประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3) ให้ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเรื่องความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชน
อย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งระดับอ�ำเภอและท้องถิ่น
4) ให้ศนู ย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบข้อมูลอุบตั เิ หตุ
ทางถนนพิจารณาออกระเบียบเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง
และเป็นเอกภาพโดยก�ำหนดหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบข้อมูล รูปแบบการรายงานข้อมูล รายละเอียด
การรายงานข้อมูล การเชือ่ มโยงฐานข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การสรุปประมวลผลข้อมูล และการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
5) ให้ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนนร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในการสนับสนุนการด�ำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนน เพือ่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
สามารถด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน
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6) ให้มีการจัดตั้งคณะท�ำงานเฉพาะกิจ หรือ Ad-hoc Working Group ประกอบด้วย
หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการจราจรทางบกและความปลอดภัยทางถนนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพือ่ ท�ำหน้าทีส่ นับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการ และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน พร้อมทัง้
ขับเคลื่อนประเด็นด้านความปลอดภัยทางถนน ตามเป้าหมายโลก 12 เป้าหมายให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหารือร่วมกับผูแ้ ทนองค์การอนามัยโลก
ประจ�ำประเทศไทย (WHO) และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ก�ำหนดรายละเอียด แนวทาง องค์ประกอบ และ
อ�ำนาจหน้าที่ให้มีความชัดเจน ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
6.3 ด้านมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนและยานพาหนะ ให้กระทรวงคมนาคมยกระดับ
มาตรฐานด้านความปลอดภัยทางถนนและยานพาหนะ ดังนี้
1) ด้านถนน ให้เร่งด�ำเนินการปรับปรุงวิศวกรรมจราจรให้เป็นไปตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยของถนน เช่น การออกแบบเกาะกลางถนน จุดกลับรถ จุดตัดทางรถไฟ การปลูกต้นไม้ข้างทาง
จุดพักรถ ฯลฯ รวมทัง้ ให้พจิ ารณาจัดท�ำคูม่ อื มาตรฐานความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการด�ำเนินการยกระดับถนนให้มีความ
ปลอดภัย
2) ด้านยานพาหนะ ให้เร่งปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยยานพาหนะ โดยจัด
ให้มศี นู ย์ทดสอบสมรรถนะยานพาหนะ เพือ่ ทดสอบความมัน่ คง แข็งแรง ของตัวรถ และอุปกรณ์สว่ นควบคุม
ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด โดยเฉพาะกลุ่มรถโดยสาร รถบรรทุก รถพ่วง รถปิกอัพบรรทุกของ
ที่ประกอบในประเทศไทย และในต่างประเทศแต่ยังไม่ผ่านมาตรฐานการทดสอบยานพาหนะ
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งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14
“เดิน ขี่ ขับ ไป - กลับ ปลอดภัย”
(14th Thailand Road Safety Seminar “Play your part and share the road”)
วันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2562
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

   ศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับ
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธินโยบาย
ถนนปลอดภัย และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม อาทิ กระทรวง
คมนาคม กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ส� ำ นั ก งานต� ำ รวจแห่ ง ชาติ สถาบั น การแพทย์ ฉุ ก เฉิ น
แห่งชาติ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด
ส�ำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุมูลนิธิเมาไม่ขับ เป็นต้น
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ
ก� ำ หนดให้ มี ก ารจั ด งานสั ม มนาวิ ช าการระดั บ ชาติ
รองนายกรัฐมนตรี
เรื่ อ งความปลอดภั ย ทางถนน ครั้ ง ที่ 14 “เดิ น ขี่ ขั บ
ประธานพิธีเปิดการประชุม
ไป - กลั บ ปลอดภั ย ” (14th Thailand Road Safety
Seminar “Play your part and share the road”) วันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานครโดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 โดยมีนายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการ
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย กล่าวรายงาน ความเป็นมาและ
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
การจัดงานสัมมนาระดับชาติฯ ดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงานทุกภาคส่วนจากทั่วประเทศประมาณ
2,000 คน โดยมีการเสวนา การอภิปรายกลุม่ เพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูลสถานการณ์ องค์ความรู้ นโยบายด้าน
ความปลอดภั ย ทางถนน การเสนอผลงานทางวิ ช าการ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และวิทยากรจากหน่วยงาน
ภาครั ฐ ภาคเอกชน และสถาบั น การศึ ก ษา ทั้ ง ภายใน
และต่ า งประเทศ รวมทั้ ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
และภาคี เ ครื อ ข่ า ยทุ ก ภาคส่ ว น ซึ่ ง ได้ ร ่ ว มกั น จั ด ท� ำ
(ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการด�ำเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยสรุป ดังนี้
นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์
ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย กล่าวรายงาน
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ที่

(ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย : กลไกการจัดการระดับพื้นที่
1. ศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนนควรมีแผนงานพัฒนา “ศักยภาพคณะท�ำงาน” ในระดับ
พื้นที่ทั้ง 3 ระดับ (จังหวัด อ�ำเภอ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ให้ สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสู่เป้าหมาย “ต�ำบล-ชุมชนปลอดภัย”
2. ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนมีการสนับสนุน “งบประมาณ” ในการบูรณาการ
ขับเคลื่อนงาน ในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
3. รัฐบาลควรจัดท�ำ “ตัวชี้วัดร่วม (Joint KPI)” ระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง
และพื้นที่ (จังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล) และมีแผน ก�ำกับติดตามให้ชัดเจนและต่อเนื่อง
(ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย :ถนนปลอดภัย
1. เร่งผลักดันให้ถนนทุกสายผ่านการประเมิน “มาตรฐานความ ปลอดภัยทางถนน ระดับ 3 ดาว”
(IRAP) โดยเฉพาะความ ปลอดภัยของกลุ่มผู้เปราะบางบนถนน (Vulnerable Road Users : VRUs)
2. หน่ ว ยงานที่ ดู แ ลถนน (กระทรวงคมนาคม/องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ) มี ก ารส่ ง เสริ ม
“โครงสร้างพื้นฐาน” ที่ให้อภัยต่อความผิดพลาดของคน (forgiving design for human error)
3. ใช้หลักการ “road safety audit” ในการตรวจสอบ มาตรฐานความปลอดภัยของถนน
(ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย :เด็ก/เยาวชน
1. จัดให้มี “ทางเลือกในการเดินทาง” แทนการขับรถจักรยานยนต์โดยจัด ให้มีรถรับส่งนักเรียน
ต้องพัฒนาการขนส่งสาธารณะที่ทั่วถึง และมีมาตรฐาน
2. จัดให้มี “การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนตั้งแต่ปฐมวัย” เช่น ศูนย์พัฒนาเด็ก อนุบาลฯ
ต่อเนื่องไปทุกช่วงวัย
3. ศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนนมีแนวทางให้จดั ตัง้ “อนุกรรมการด้านเด็กและเยาวชน”
ในศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด โดยมีตัวแทนจากสภาเด็กฯ ร่วมเป็นกรรมการ
(ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย :รถรับ - ส่งนักเรียนปลอดภัย
1. กรมการขนส่งทางบกและส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ก�ำหนดระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้ขนส่งจังหวัด ร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษา “ตรวจสภาพและออกใบอนุญาต ฯ ก่อนเปิด
ภาคการศึกษา” รวมถึงการส่งเสริมองค์ความรู้ และสมรรถนะด้านความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการ
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมสนับสนุนการเดินทางด้วยรถรับส่งนักเรียน
3. ศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนนมีแนวทางให้จดั ตัง้ “อนุกรรมการด้านเด็กและเยาวชน”
ในศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด เพื่อร่วมเป็นกรรมการพัฒนา ระบบจัดการรถรับ-ส่ง
นักเรียนที่ปลอดภัย
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(ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย :จักรยานยนต์ปลอดภัย
1. ก�ำหนดให้จักรยานยนต์ใหม่ทุกคันต้องติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยีมาตรฐานความปลอดภัย
เช่น “ระบบ ABS”
2. กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท พัฒนา “โครงสร้างพืน้ ฐานทีป่ ลอดภัย” ส�ำหรับจักรยานยนต์
(เลน ทางลอด สะพานลอย ส�ำหรับจักรยานยนต์)
3. กรมการขนส่งทางบกพัฒ นาระบบออกใบอนุญาตขับขี่ และแยกการออก ใบอนุญาตขับขี่
“จักรยานยนต์ในกลุ่ม cc สูง (big bike)”
4. ตั้งหน่วยงานสอบสวน จัดเก็บข้อมูลจากรถจักรยานยนต์
(ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย : Panel 1 - 3
1. น�ำกรอบ Safe system approach และ SDG. 12 Global targets (12 ราศี) มาเป็นเป้าหมาย
และแนวทางในการขับเคลื่อน ความปลอดภัยทางถนน
2. ก�ำหนดให้ “มอเตอร์ไซค์ปลอดภัย” เป็นวาระที่ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนและ
ทุกหน่วยงานต้องร่วมกันขับเคลื่อน
(ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย :บังคับใช้กฎหมาย
1. “ยกระดับการออกใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์”
2. “เพิ่มโทษ” ผู้ขับขี่ที่ไม่หยุดให้คนข้ามบนทางม้าลายและเพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่ชนคนเดินข้ามถนน
บนทางม้าลายด้วย
3. เพิ่มบทบาทท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมบังคับใช้กฎหมายในพฤติกรรมเสี่ยงพื้นฐาน (หมวกฯ)
4. กระบวนการยุติธรรมต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน “ไม่มีการ ลดหย่อนโทษ” (รอลงอาญา)
(ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย : The New VRUs
1. ควบคุมและประเมิน “ความเร็วบนถนนทีม่ กี ารใช้งานร่วมกัน” ของรถยนต์และกลุม่ ผูใ้ ช้ถนนอืน่
2. ใช้ “เทคโนโลยี” เพื่อช่วยสนับสนุนการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
3. ให้ มี ก ารใช้ ก ลไกศู น ย์ อ� ำ นวยการความปลอดภั ย ทางถนนจั ง หวั ด และศู น ย์ อ� ำ นวยการ
ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร ติดตาม รายงาน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในกลุ่มผู้เปราะบาง
บนถนน (Vulnerable Road Users : VRUs)
4. พื้ น ที่ ส าธารณะจั ด ให้ มี ก ารลงพื้ น ที่ ต รวจสอบและตั ด สิ น ใจ ร่ ว มกั น เพื่ อ สามารถเข้ า ถึ ง ได้
“อย่างเท่าเทียมกัน”
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(ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย :การบริหารความปลอดภัยด้านการขนส่ง
(Transport Safety Management :TSM)
1. เร่ ง พั ฒ นาระบบความปลอดภั ย ของรถขนส่ ง “ตามแนวทาง TSM และ ISO 39001”
ควบคู่ไปกับการมี “มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน”
2. พัฒนาชุดความรู้และการฝึกอบรมให้กับ TSM, จ�ำเป็นในด้านความปลอดภัยทางถนน
3. สนับสนุนให้มีการน�ำ “เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง” เพิ่มมากขึ้น
(ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย : Ambulance Safety
1. บูรณการการสร้าง “ความปลอดภัยรถพยาบาลในระบบการแพทย์ฉกุ เฉิน” ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้อง
2. เครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยบูรณาการร่วม “จัดการข้อมูลความ ปลอดภัยทางถนนและจุดเสี่ยงในระดับ
พื้นที่” ส่งเสริมมาตรการความปลอดภัยภายในองค์กร รวมทั้งสื่อสาร สาธารณะเพื่อให้เกิดวัฒนธรรม
การข้ามถนนที่ปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง
(ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย :วัฒนธรรม ความเสี่ยงและความปลอดภัย
1. สร้าง “ฐานข้อมูลความปลอดภัย” ที่มีความ เชื่อมโยงหลายมิติ
2. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา “องค์ความรู้เชิงระบบ”
3. พัฒนารูปแบบการประยุกต์แนวคิดใหม่ๆ ไปเป็น รูปธรรมทดลองปฏิบัติ
4. การจัดการเชิงระบบต้องการภาวะผู้น�ำใหม่ที่ สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงนอกกรอบเดิม
ที่คุ้นเคยได้
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โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็นประธานเปิดโครงการ

พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี
และรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน
เปิ ด โครงการเสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพการป้ อ งกั น
และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนในระดั บ พื้ น ที่ เมื่ อ วั น ที่
16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
โดยมี พ ลเอก อนุ พ งษ์ เผ่ า จิ น ดา รั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงมหาดไทย กล่ า วรายงาน ความเป็ น มา
และวัตถุประสงค์ของโครงการ

ทัง้ นี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายและข้อสัง่ การ
จากการด�ำเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่
ให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติในการด�ำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ดังนี้
1. ให้ถอื ว่าความปลอดภัยทางถนนเป็นนโยบายส�ำคัญของรัฐบาล ทุกชีวติ ของประชาชนมีความส�ำคัญ
อย่างยิ่ง ดังนั้นจึงขอให้ทุกหน่วยงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม
ของประเทศให้ดีขึ้นเพื่อสร้างความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน
2. ให้ ทุ ก จั ง หวั ด ก� ำ กั บ ดู แ ลศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก าร
ความปลอดภัยทางถนนอ�ำเภอให้มีการขับเคลื่อนอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งและจริ ง จั ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การสร้ า งความ
ตระหนักรู้ให้กับประชาชนให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มี
ความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ให้ศึกษาหาความรู้จาก
ตัวอย่างด้านความปลอดภัยทางถนนมาถ่ายทอดให้กับ
ประชาชน ในเรือ่ งของการขับขีท่ ปี่ ลอดภัย รวมทัง้ การอบรม
เยาวชนทัง้ จากครอบครัวและจากโรงเรียน รวมทัง้ การอบรม
ผูข้ บั ขีร่ ถโดยสารสาธารณะ หรือผูข้ บั รถขนส่งสินค้า ไปจนถึง
ประชาชนในแต่ ล ะชุ ม ชน หรื อ การน� ำ นวั ต กรรมใหม่ ๆ
มาใช้ เช่น ทางม้าลายสามมิติ เป็นต้น
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3. ให้ทุกจังหวัด จัดท�ำแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พร้อมก�ำหนดเป้าหมายตัวชี้วัด
ให้ชัดเจนโดยเน้นไปที่คน โดยผลลัพธ์จะต้องดีขึ้น
4. ให้ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ บูรณาการกับทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชน
ภาคท้องถิ่น ภาคอาสาสมัคร มูลนิธิ จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ จัดล�ำดับความเร่งด่วน จัดพื้นที่
จัดระบบ ให้เอือ้ อ�ำนวยซึง่ กันและกัน ไม่ผกู ขาดกับส่วนหนึง่ ส่วนใด ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรม
สร้างความยั่งยืน โดยในปี 2563 จะต้องลดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุด ให้เน้นการให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับ
เรื่องของคนให้มากที่สุด โดยปฏิญญาไทยแลนด์คือ หนึ่งรักตนเอง สองรักครอบครัว และสามรักคนอื่น
โดยจะต้องรักสามอย่างให้เท่ากัน
5. ให้ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ในพื้นที่รับทราบถึงสาเหตุหลัก และสาเหตุรองของการเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งให้พิจารณาก�ำหนดมาตรการ
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้มีประสิทธิภาพ
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นายชวน หลีกภัย
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ
หัวข้อ “การสร้างวินัยของคนในชาติว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” ในโครงการ
เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพการป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนในระดั บ พื้ น ที่ โดยมี น ายนิ พ นธ์
บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวรายงาน ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
ของโครงการ
ทั้งนี้ ประธานรัฐสภา ได้เน้นย�้ำว่า ถึงแม้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการจราจรของประเทศไทย
ถือว่าดีที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน และคนไทยก็มีสามารถความโดดเด่นในหลายด้าน แต่ข้อเสีย
เพียงอย่างเดียวคือ คนไทยขาดวินัย ซึ่งเป็นจุดอ่อนของคนไทย ดังนั้น ไม่ว่าประเทศจะพัฒนา
ไปอย่างไร ก็ไม่สามารถไปถึงจุดหมายได้ ตราบที่ยังขาดวินัย ประเทศไทยมีปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
นั้น เพราะคนไทยละเลยต่อความเข้มงวดของวินัย จนกลายเป็นพฤติกรรมไม่ใส่ใจต่อปัญหาของ
ส่วนรวม การรักษาวินัยเพื่อป้องกันอุบัติภัยอันที่จริงแล้วมิได้มีผลเฉพาะเรื่องความปลอดภัยทางถนน
แต่มันจะมีผลดีในทุกๆ ด้านอย่างชัดเจน เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ท�ำง่าย แต่ทุกท่านต้องท�ำอย่าง
ต่อเนื่อง หากเราเริ่มปฏิบัติกันมาตั้งแต่ครั้งอดีต ในปัจจุบันนี้เราก็จะได้คนที่มีวินัย
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9

ผลการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน
ของหน่วยงานภาคีเครือข่าย

กรมทางหลวงชนบท
โครงการถนนสวยหน้าหมู่บ้าน
กรมทางหลวงชนบท ได้จัดท�ำโครงการถนนสวยหน้าหมู่บ้านเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธบี รมราชาภิเษก โดยด�ำเนินการบริเวณหน้าหมูบ่ า้ น 680 หมูบ่ า้ น รูปแบบการด�ำเนินการ
จะเน้นการเตือนให้ผู้ขับขี่ลดความเร็ว เมื่อเข้าสู่พื้นที่ชุมชน โดยการปรับปรุง/เพิ่มเติมการติดตั้ง
ป้ายจราจร เสาล้มลุก เครือ่ งหมายจราจรบนผิวทาง และ ไฟฟ้าแสงสว่าง ตลอดจนการก่อสร้างระบบ
ระบายน�้ำ สองข้างทาง การก่อสร้างทางเท้า เป็นต้น
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โครงการอ�ำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
บริเวณโรงเรียนเป็นพื้นที่เปราะบางที่มีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร รับ - ส่งนักเรียน
จึงด�ำเนินการปรับปรุงยกระดับความปลอดภัยตามข้อแนะน�ำการปรับปรุง เช่น การติดตั้งป้ายเขตโรงเรียน
ป้ายเตือน/แนะน�ำ ป้ายจ�ำกัดความเร็ว ทางม้าลาย สัญญาณไฟกะพริบ และพื้น Red Anti Skid เป็นต้น
รวมถึงการจัดระเบียบการจราจร ตลอดจนการใช้เขตทาง ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติทางหลวง
โดยจะไม่มีสิ่งกีดขวางการจราจรที่อาจสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียน
ในช่ ว งการเปิ ด ภาคเรี ย น ประจ� ำ ปี พ.ศ.2562 กรมทางหลวงชนบท ได้ จั ด ส่ ง เจ้ า หน้ า ที่
พร้อมขอความร่วมมือ ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น (อปท.) และต�ำรวจลงพื้นที่อ�ำนวยความสะดวก
ปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนในช่วงเวลาเข้าเรียนและเลิกเรียน เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ พร้อมจัดวาง
อุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น กรวยยาง สัญญาณไฟวับวาบ เพื่อเตือนให้รถที่วิ่งผ่านไปมาเห็นได้ชัดเจนและ
ชะลอความเร็ว เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย และปลูกจิตส�ำนึก
ด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างยัง่ ยืน จึงได้ให้เจ้าหน้าทีก่ รมทางหลวงชนบท ถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้กบั
ครู อาจารย์ เจ้าหน้าทีส่ ว่ นท้องถิน่ (อปท.) และต�ำรวจ เพือ่ น�ำไปใช้ดำ� เนินการด้านปลอดภัยอย่างต่อเนือ่ ง
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โครงการไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสูท่ างแยกหลัก
บริเวณทางแยกถนนทางหลวงชนบทที่เชื่อมกับ
ทางหลวงถือเป็นจุดเสีย่ งจุดอันตรายในโครงข่ายทางหลวง
ชนบท จึงควรเร่งรัดปรับปรุงบริเวณดังกล่าวให้มีความ
ปลอดภัย โดยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางแยก
เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกและปลอดภั ย ในการสั ญ จร
เพิ่ ม ระยะการมองเห็ น ต่ อ ผู ้ ขั บ รถในเวลากลางคื น
อี ก ทั้ ง บริ เ วณทางแยกหลั ก มั ก จะเป็ น ย่ า นชุ ม ชน
จึงตอบสนองด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ด้วย จากผลการศึกษา ในต่างประเทศโดย Kenneth
R.A. et al. (1996) ระบุว่า“การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
บริเวณทางแยกช่วยลดอุบัติเหตุได้ 30%” Kenneth
R.,Agent,Nikiforos Stamatiadis, and SamanthaJones. Development of Accident Factors.
Lexington: University of Kentucky, 1996.
งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางแยกถนน
ทางหลวงชนบทที่เชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกและเพิ่ ม ระยะการมองเห็ น ต่ อ ผู ้ ขั บ รถ
ในเวลากลางคื น ซึ่ ง จะเป็ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การเคลื่อนตัวและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ในเวลากลางคืน เป็นการป้องกัน ลดความรุนแรงและ
เพิ่มความปลอดภัยแก่ชุมชนในยามค�่ำคืน
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กรมคุมประพฤติ
สรุปผลการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาอุบตั เิ หตุทางถนนตลอด
ทัง้ ปี ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. กิจกรรมสนับสนุนการด�ำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ พ.ศ. 2562 สรุปได้ดังนี้
1.1 กิจกรรมในช่วงเตรียมความพร้อมและการรณรงค์
1.1.1 กิจกรรมการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์
ส�ำนักงานคุมประพฤติ จ�ำนวน 110 แห่ง ได้จดั กิจกรรมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
โดยการอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายจราจรในการขับขีป่ ลอดภัยแก่ผถู้ กู คุมความประพฤติ เดินรณรงค์
ป้องกันลดอุบตั เิ หตุทางถนน จัดท�ำป้ายไวนิล แจกเอกสารแผ่นพับสือ่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการรณรงค์ลดอุบตั เิ หตุ
บนท้องถนน จัดบูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรายการวิทยุกระจายเสียง
ชุมชน และสื่อต่างๆ เช่น line website facebook โดยมีผู้เข้าร่วมรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ รวมผู้เข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว จ�ำนวน 19,783 คน ประกอบด้วย
1. ผู้ถูกคุมความประพฤติ
2. ผู้ท�ำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ
3. ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
4. เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานคุมประพฤติ
5. อาสาสมัครคุมประพฤติ
6. เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
7. ประชาชนทั่วไป
8. ภาคีเครือข่ายอื่นๆ
โดยมีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ
และศูนย์ยุติธรรมชุมชน
จัดกิจกรรม คิดเป็นชั่วโมงการท�ำงานบริการสังคม
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จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

10,941
คน
33
คน
102
คน
1,282
คน
1,082
คน
462
คน
5,739
คน
142
คน
166 แห่ง
38 แห่ง
22,390 ชั่วโมง
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			1.1.2 กิจกรรมการท�ำงานบริการสังคมช่วยลดความเสีย่ งในจุดเสีย่ งบนถนนสายหลัก
และสายรอง
ส� ำ นั ก งานคุ ม ประพฤติ จ� ำ นวน 87 แห่ ง ได้ จั ด กิ จ กรรมท� ำ งานบริ ก ารสั ง คม
เพื่อช่วย ลดความเสี่ยงในจุดเสี่ยงบนถนนสายหลักและสายรอง โดยการน�ำผู้ถูกคุมความประพฤติท�ำงาน
บริการสังคม ด้วยการตัดแต่งต้นไม้ กิง่ ไม้ ทีอ่ าจกีดขวางการจราจรบนทางถนน ซึง่ เป็นจุดเสีย่ ง จุดอันตราย
จุดทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุบอ่ ยครัง้ บริเวณทางแยกของถนนสายหลักและสายรอง เพือ่ ให้เกิดทัศนวิสยั ในการขับขีท่ ดี่ ี
และปลอดภัย พร้อมทัง้ ท�ำความสะอาดพืน้ ถนน ป้ายจราจร และทาสีปา้ ยจราจร โดยมีผเู้ ข้าร่วมการท�ำงาน
บริการสังคมช่วยลดความเสีย่ งในจุดเสีย่ ง รวมผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรรมดังกล่าว จ�ำนวน 6,524 คน ประกอบด้วย
1. ผู้ถูกคุมความประพฤติ
2. ผู้ท�ำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ
3. ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
4. เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานคุมประพฤติ
5. อาสาสมัครคุมประพฤติ
6. เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
7. ประชาชนทั่วไป
8. ภาคีเครือข่ายอื่นๆ
โดยมีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ
และศูนย์ยุติธรรมชุมชน
จัดกิจกรรม คิดเป็นชั่วโมงการท�ำงานบริการสังคม

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

3,699
คน
10
คน
76
คน
437
คน
401
คน
201
คน
1,557
คน
143
คน
126 แห่ง
4 แห่ง
12,472 ชั่วโมง

1.2 กิจกรรมการให้บริการประชาชนในช่วงเข้มข้น ณ จุดบริการประชาชน ด่านตรวจค้น/
ด่านชุมชน
ส�ำนักงานคุมประพฤติ จ�ำนวน 45 แห่ง ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรม
ชุ ม ชน ผู ้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ รวมทั้ ง บู ร ณาการร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานราชการอื่ น ให้ บ ริ ก ารประชาชน
ณ จุดบริการประชาชน จ�ำนวน 49 แห่ง ด่านตรวจค้น /ด่านชุมชน จ�ำนวน 23 แห่ง รวมผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว จ�ำนวน 1,471 คน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
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ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ผู้ท�ำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ
เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานคุมประพฤติ
อาสาสมัครคุมประพฤติ

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
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469
9
200
405

คน
คน
คน
คน

5. เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
6. ภาคีเครือข่ายอื่นๆ
คิดเป็นจ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานบริการสังคม
โดยมีประชาชนทั่วไปที่เข้ามารับบริการ

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

188
คน
200
คน
2,240 ชั่วโมง
711
คน

2. กิจกรรมสนับสนุนการด�ำเนินการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ. 2562 สรุปได้ดังนี้
2.1 กิจกรรมในช่วงเตรียมความพร้อมและการรณรงค์
ส�ำนักงานคุมประพฤติ จ�ำนวน 101 แห่ง ได้จัดกิจกรรมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
โดยการอบรมให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ กฎหมายจราจรในการขั บ ขี่ ป ลอดภั ย แก่ ผู ้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ
เดินรณรงค์ ป้องกันลดอุบตั เิ หตุทางถนน จัดท�ำป้ายไวนิล แจกเอกสารแผ่นพับสือ่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการรณรงค์
ลดอุบัติเหตุ บนท้องถนน จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรายการวิทยุกระจายเสียง
ชุมชน สื่อต่างๆ เช่น line website facebook และท�ำงานบริการสังคม โดยการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้
ที่อาจกีดขวางการจราจร บนทางถนน ซึ่งเป็นจุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง บริเวณ
ทางแยกของถนนสายหลัก และสายรอง เพือ่ ให้เกิดทัศนวิสยั ในการขับขีท่ ดี่ แี ละปลอดภัย พร้อมทัง้ ท�ำความ
สะอาดพื้ น ถนน ป้ า ยจราจร และทาสี ป ้ า ยจราจร โดยมี ผู ้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมรวมจ�ำ นวน 19,334 คน
ประกอบด้วย
1. ผู้ถูกคุมความประพฤติ
จ�ำนวน
9,728
คน
2. ผู้ท�ำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ
จ�ำนวน
6
คน
3. เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานคุมประพฤติ
จ�ำนวน
909
คน
4. อาสาสมัครคุมประพฤติ
จ�ำนวน
1,246
คน
5. เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
จ�ำนวน
2,522
คน
6. ประชาชนทั่วไป
จ�ำนวน
4,659
คน
7. ภาคีเครือข่ายอื่นๆ
จ�ำนวน
264
คน
โดยมีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ
จ�ำนวน
71 แห่ง
และศูนย์ยุติธรรมชุมชน
จ�ำนวน
33 แห่ง
คิดเป็นชั่วโมงการท�ำงานบริการสังคม
จ�ำนวน
16,864 ชั่วโมง
ในส่วนของกรมคุมประพฤติ ในการด�ำเนินการทั้งสิ้น จ�ำนวน
177,626 บาท
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)
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2.2 กิจกรรมการให้บริการประชาชนในช่วงเข้มข้น
ส�ำนักงานคุมประพฤติ จ�ำนวน 79 แห่ง ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุตธิ รรม
ชุ ม ชน ผู ้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ รวมทั้ ง บู ร ณาการร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานราชการอื่ น ให้ บ ริ ก ารประชาชน
ณ จุดบริการประชาชน จ�ำนวน 63 แห่ง ด่านตรวจค้น 47 แห่ง ด่านชุมชน จ�ำนวน 13 แห่ง และส�ำนักงาน
คุมประพฤติได้ให้ความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายจราจรในการขับขีป่ ลอดภัยแก่ผถู้ กู คุมความประพฤติ เดินรณรงค์
ป้องกันลดอุบตั เิ หตุทางถนน จัดท�ำป้ายไวนิล แจกเอกสารแผ่นพับสือ่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการรณรงค์ลดอุบตั เิ หตุ
บนท้ อ งถนน จัดนิท รรศการประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรายการวิทยุกระจายเสียงชุมชน
สือ่ ต่างๆ และท�ำงานบริการสังคมโดยการตัดแต่งต้นไม้ กิง่ ไม้ ทีอ่ าจกีดขวางการจราจรบนทางถนน ซึง่ เป็น
จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง บริเวณทางแยกของถนนสายหลักและสายรอง เพื่อให้เกิด
ทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีและปลอดภัย พร้อมทั้งท�ำความสะอาดพื้นถนน ป้ายจราจรและทาสีป้ายจราจร
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจ�ำนวน 11,546 คน ประกอบด้วย
1. ผู้ถูกคุมความประพฤติ
จ�ำนวน
3,908
คน
2. ผู้ท�ำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ
จ�ำนวน
11
คน
3. ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
จ�ำนวน
41
คน
4. เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานคุมประพฤติ
จ�ำนวน
508
คน
5. อาสาสมัครคุมประพฤติ
จ�ำนวน
1,206
คน
6. เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
จ�ำนวน
680
คน
7. ประชาชนทั่วไป
จ�ำนวน
5,039
คน
8. ภาคีเครือข่ายอื่นๆ
จ�ำนวน
153
คน
โดยมีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ
จ�ำนวน
65 แห่ง
และศูนย์ยุติธรรมชุมชน
จ�ำนวน
26 แห่ง
จัดกิจกรรม คิดเป็นชั่วโมงการท�ำงานบริการสังคม
จ�ำนวน
9,453 ชั่วโมง
ใช้งบประมาณในส่วนของกรมคุมประพฤติในการด�ำเนินการ จ�ำนวน
77,835 บาท
(เจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)
3. กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 สรุปได้ดังนี้
3.1 กิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจ�ำปี พ.ศ. 2562
ส�ำนักงานคุมประพฤติจ�ำนวน 94 แห่ง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ
ประจ�ำปี 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จ�ำนวน 9,057 คน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
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ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ผู้ท�ำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานคุมประพฤติ

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
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5,305
11
378
800

คน
คน
คน
คน

5. อาสาสมัครคุมประพฤติ
จ�ำนวน
485
คน
6. เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
จ�ำนวน
89
คน
7. ประชาชนทั่วไป
จ�ำนวน
485
คน
8. ภาคีเครือข่ายอื่นๆ
จ�ำนวน
369
คน
โดยมีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ
จ�ำนวน
68 แห่ง
และศูนย์ยุติธรรมชุมชน
จ�ำนวน
33 แห่ง
ใช้งบประมาณในส่วนของกรมคุมประพฤติในการด�ำเนินการ จ�ำนวน
160,654 บาท
(หนึ่งแสนหกหมื่นหกร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน)
3.2. กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ลงนามปฏิญาณตน “งดเหล้าเข้าพรรษา”
ของส�ำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
ส�ำนักงานคุมประพฤติ จ�ำนวน 75 แห่ง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์
ลงนามปฏิญาณตน “งดเหล้าเข้าพรรษา” ของส�ำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งสิ้น จ�ำนวน 7,405 คน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ผู้ท�ำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานคุมประพฤติ
อาสาสมัครคุมประพฤติ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
ประชาชนทั่วไป
ภาคีเครือข่ายอื่นๆ
บุคลากรในหน่วยงานและผูท้ มี่ าติดต่อราชการลงนาม
ปฏิญาณตนออนไลน์ ที่ www.stopdrink.com/sign
โดยมีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ
และศูนย์ยุติธรรมชุมชน

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

3,282
7
150
1,049
698
119
449
249
1,402

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

จ�ำนวน
จ�ำนวน

71
33

แห่ง
แห่ง

3.3 กิจกรรมเผยแพร่ พระคติธรรม โอวาท และค�ำขวัญวันงดดืม่ สุราแห่งชาติ ประจ�ำปี
พ.ศ. 2562
ส�ำนักงานคุมประพฤติ จ�ำนวน 74 แห่ง ได้จดั กิจกรรมในลักษณะของการจัดนิทรรศการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของการดื่มสุรา รายการวิทยุสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ผ่าน facebook /page/
line ของแต่ละส�ำนักงาน สถานที่จัดกิจกรรม เช่น ส�ำนักงานคุมประพฤติ วัด โรงพยาบาล สถานีวิทยุ
ศู น ย์ ป ระสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติแ ละศูนย์ยุติธรรมชุมชน เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งสิ้น จ�ำนวน 6,999 คน ประกอบด้วย
ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน
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1. ผู้ถูกคุมความประพฤติ
จ�ำนวน
2,714
คน
2. ผู้ท�ำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ
จ�ำนวน
27
คน
3. ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
จ�ำนวน
373
คน
4. เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานคุมประพฤติ
จ�ำนวน
580
คน
5. อาสาสมัครคุมประพฤติ
จ�ำนวน
1,608
คน
6. เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
จ�ำนวน
193
คน
7. ประชาชนทั่วไป
จ�ำนวน
629
คน
8. ภาคีเครือข่ายอื่นๆ
จ�ำนวน
875
คน
โดยมีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ
จ�ำนวน
95 แห่ง
และศูนย์ยุติธรรมชุมชน
จ�ำนวน
36 แห่ง
ใช้งบประมาณในส่วนของกรมคุมประพฤติในการด�ำเนินการ จ�ำนวน
54,585 บาท
(ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)
3.4 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจ�ำปีพ.ศ. 2562
ผ่านสื่อรายการวิทยุท้องถิ่น
ส�ำนักงานคุมประพฤติ จ�ำนวน 38 แห่ง ได้จัดกิจกรรมผ่านสื่อรายการวิทยุท้องถิ่น
เช่น รายการการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ ลด ละ เลิกดื่มสุรา คุมประพฤติพบประชาชน คุยข่าว เรื่องเล่า
ข่าวสารทั่วไป เป็นต้น โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน และเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว
3.5 หน่วยงานภาคีที่บูรณาการกิจกรรมร่วมกัน
ส�ำนักงานคุมประพฤติ จ�ำนวน 85 แห่ง ได้บูรณาการในการจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุรา
แห่งชาติ ประจ�ำปี 2562 ร่วมกันกับหน่วยงานภาคี จ�ำนวน 47 แห่ง เช่น วัด โรงเรียน โรงพยาบาล
บริษัท หน่วยงานราชการภายในพื้นที่
4. การก�ำหนดมาตรการทางการบริหารในการก�ำกับดูแลบุคลากรของกรมคุมประพฤติ
เพือ่ ให้เป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและปฏิบตั ติ ามนโยบายความปลอดภัยทางถนน
กรมคุมประพฤติได้มีการก�ำหนดมาตรการลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้กระท�ำผิดฐานขับรถ
ในขณะเมาสุรา ตามหนังสือกรมคุมประพฤติ ที่ ยธ 0303/ว 92 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยหากพบว่า
ผู้กระท�ำผิดในคดีอาญาที่เป็นการกระท�ำผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ความผิดฐาน
ขับรถขณะเมาสุรา เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวของกรมคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติจะลงโทษทางวินัยแก่บุคลากรในอัตราโทษและสถานโทษขั้นสูงของฐานความผิดนั้นๆ
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5. การน�ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระท�ำผิด ในกรณีที่ศาล
มีค�ำสั่งให้คุมความประพฤติและติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ในคดีอาญาความผิดฐาน
ขับรถขณะเมาสุรา ขับรถประมาทหรือความผิดอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก
ศาลมีค�ำสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) กับผู้กระท�ำผิด จ�ำนวน 2,299 ราย
(ข้อมูลวันที่ 2 มกราคม – 10 กันยายน 2562) ในฐานความผิดดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

พระราชบัญญัติจราจรทางบก
ขับรถประมาท
พระราชบัญญัติจราจรทางบกและพระราชบัญญัติยาเสพติด
ขับรถประมาทและพระราชบัญญัติจราจรทางบก
ขับรถประมาทและความผิดฐานอื่นๆ

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

1,986
210
66
27
10

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

6. การส่งเข้ารับการบ�ำบัดอาการติดสุรา ณ สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
6.1 ส่งผู้กระท�ำผิดเข้ารับการบ�ำบัดอาการติดสุราช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ตามโครงการ
บ�ำบัดฟื้นฟูสภาพผู้ดื่มแล้วขับถูกจับผิดซ�้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ จ�ำนวน 14 ราย
6.2 ส่งผูก้ ระท�ำผิดเข้ารับการบ�ำบัดอาการติดสุราช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ตามโครงการ
บ�ำบัดฟื้นฟูสภาพผู้ดื่มแล้วขับถูกจับผิดซ�้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ�ำนวน 45 ราย
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ภาพการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาอุบัติทางถนนตลอดทั้งปีของกรมคุมประพฤติ
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บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำ�กัด
พิธีมอบรางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น e – Claim Awards 2018
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดพิธกี ารมอบรางวัล
การใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ครั้งที่ 9 ประจ�ำปี 2561 หรือ“e-Claim Awards 2018”
ให้แก่โรงพยาบาลและเครือข่ายมูลนิธิ กู้ชีพ กู้ภัย และบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศที่บันทึกข้อมูล
ในระบบดีเด่นทางด้านการจ่ายค่าสินไหมทดแทนผูป้ ระสบภัยจากรถอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบ
e–Claim (ระบบสินไหมอัตโนมัติ) และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติ
หรือ e–Claim ให้มปี ระสิทธิภาพและมีมาตรฐานการให้บริการคุม้ ครองสิทธิประโยชน์ตอ่ ผูป้ ระสบภัย
จากรถอย่างแท้จริง ณ ห้องประชุมวายุภกั ษ์ แกรนด์บอลรูม ชัน้ 4 Centra by Centara Government
Complex Hotel & Convention Centre Chaeng Watthana
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บริษัทกลางฯ จัดกิจกรรมวันเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
RVP Road Safety Dayร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกสาขาของบริษัทกลางฯ ทั่วประเทศ
บริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จ�ำกัด ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพือ่ เสริมสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนนทุกจังหวัด ทั่วประเทศ จัดกิจกรรมวันเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ทางถนน “RVP Road Safety Day” ครั้งที่ 7ประจ�ำปี 2562 โดยมีกิจกรรมรณรงค์ให้ผู้ขับขี่
ปฎิ บั ติ ต ามกฎจราจร เชิ ญ ชวนประชาชนที่ สั ญ จรอยู ่ บ นถนนมาร่ ว มกิ จ กรรมความปลอดภั ย
มีกจิ กรรมเซอร์ไพรส์ ใส่หมวก แจกหมวกฟรีหมวกนิรภัย จ�ำนวน 1,800 ใบ ให้ ผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์
และผู ้ โ ดยสารต้ อ งสวมหมวกนิ ร ภั ย และปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย โดยผู ้ ขั บ ขี่ ต ้ อ งมี ใ บอนุ ญ าตขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ต้องมีพ.ร.บ.และต่อภาษีถูกต้อง ผู้ร่วมโครงการต้องเขียน
ใบปณิธานสัญญาว่าจะขับขี่อย่างปลอดภัย ปฎิบัติตามกฎจราจรและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง
เมื่อขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

Call Center ผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน บรรยายให้ความรู้
ในบูธกิจกรรมเสริมสร้างวินัยจราจร
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัดโดยเจ้าหน้าที่ผู้พิการ
จากอุบัติเหตุทางถนนซึ่งท�ำหน้าที่เป็น Call Center ของบริษัท เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างวินัยจราจรในงานอุ่นไอรักคลายความหนาว “สายน�้ำ
แห่งรัตนโกสินทร์”โดยท�ำหน้าทีเ่ ป็นวิทยากรให้ความรูแ้ ละเล่าถึงประสบการณ์
การเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับตนเองเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษา
ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในงานเพื่อให้เกิดความตระหนักในการใช้รถ
ใช้ถนนอย่างปลอดภัยให้เกิดความตระหนักถึงความปลอดภัยแก่ตนเองและ
ผูร้ ว่ มทางและเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึน้
ในเด็กและเยาวชนต่อไป โดยกิจกรรมเสริมสร้างวินยั จราจรทีจ่ ดั ขึน้ นี้ มีเป้าหมาย
ให้คนไทยเสริมสร้างวินัยจราจรตั้งแต่เด็ก ให้รู้จักการมีน้�ำใจ ได้รู้สิทธิในการ
ใช้ทางควรเอื้ออาทรต่อกัน ปัญหาสถิติจราจรก็จะลดลง ณ บริเวณสนามฝึก
ถนนปลอดภัยอุ่นไอรัก หน้าพื้นที่ท�ำการส�ำนักพระราชวัง สนามเสือป่า
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สภากาชาดไทยจัดเสวนาเรื่อง
“Road Safety
ขับขี่ปลอดภัย
ขับเคลื่อนไปกับเรา”

(Safety Ride Drive Together)

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด ร่วมกับ
คณะท�ำงานโครงการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน
สภากาชาดไทย โดยร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง “Road Safety:
ขั บ ขี่ ป ลอดภั ย ขั บ เคลื่ อ นไปกั บ เรา (Safety Ride Drive
Together)” เพื่ อ ให้ ผู ้ เข้ า ร่ ว มฟั ง เสวนาได้ รั บ ความรู ้ แ ละ
เกิดความตระหนักกับการขับขี่ปลอดภัย ณ ห้องประชุม 1210
โซน B ชัน้ 12 อาคารภูมสิ ริ มิ งั คลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

“รวมพลังเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 11”
(11th Strengthen Road Safety Culture)
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และมู ล นิ ธิ ถ นนปลอดภั ย จั ด งาน“รวมพลั ง เสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมความปลอดภั ย ทางถนน
ครั้งที่ 11” (11th Strengthen Road Safety Culture) ซึ่งจัดขึ้นภายในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ
เรือ่ ง ความปลอดภัยทางถนน ครัง้ ที่ 14 “เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย” เพือ่ เป็นเวทีการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ถึงกิจกรรมความปลอดภัยทางถนนที่สถานศึกษาและองค์กรได้มีการด�ำเนินกิจกรรมมาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งอั น เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี แ ละมี ก ารมอบเกี ย รติ บั ต รให้ กั บ สถานศึ ก ษาและหน่ ว ยงานที่ มี
ผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนดีเด่น รวมทั้งสิ้น 139 หน่วยงาน โดยได้รับเกียรติ
จากอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตร
ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน

รายงานประชาชน ประจำ�ปี 2562

85

บริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จ�ำกัด ร่วมพิธี
แถลงข่าวกิจกรรม “ตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัย” ช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 2562 ซึ่งจัดโดยกรมการขนส่งทางบก โดยบริษัท
กลางฯ ได้รบั มอบประกาศเกียรคุณหน่วยงานทีใ่ ห้ความร่วมมือ
ในการบูรณาการด้านความปลอดภัยทางถนนซึ่งบริษัทกลางฯ
ได้จดั ท�ำกิจกรรมเพือ่ ยานพาหนะปลอดภัย รณรงค์ปอ้ งกันและ
ลดอุบตั เิ หตุทางถนนในการให้บริการประชาชนในการตรวจเช็ค
สภาพความพร้อมเบื้องต้นของรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ
จ� ำ นวน 255 จุ ด บริ ก าร โดยจั ด ให้ มี ก ารให้ บ ริ ก ารเปลี่ ย น
หลอดไฟรถจั ก รยานยนต์ ฟรี ทั้ ง ไฟท้ า ยไฟหน้ า ไฟเลี้ ย ว
เพื่อให้ยานพาหนะปลอดภัย โดยผู้ใช้บริการสามารถสังเกต
จุดให้บริการที่มีสัญลักษณ์ป้ายแบนเนอร์ชื่อโครงการติดไว้
หน้ า จุ ด บริ ก ารที่ ร ้ า นจ� ำ หน่ า ยรถจั ก รยานยนต์ แ ละตรอ.
ที่เข้าร่วมโครงการในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ณ อาคาร 1 ชั้น 1
กรมการขนส่งทางบก

ประชุม 6th COB Working
Group Meeting
และ COB-TFWG Joint
Consultative Meeting
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พิธีแถลงข่าวกิจกรรม
“ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย”
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

บริ ษั ท กลางคุ ้ ม ครองผู ้ ป ระสบภั ย จากรถ จ� ำ กั ด
ในฐานะส� ำ นั ก งานประกั น ภั ย รถผ่ า นแดนแห่ ง ชาติ
(Thailand National Bureau of Insurance) และในฐานะ
รองประธานสภาส� ำ นั ก งานประกั น ภั ย รถผ่ า นแดน
แห่งอาเซียน และหัวหน้าคณะท�ำงาน ร่วมกับส�ำนักงาน
ประกันภัยรถผ่านแดนแห่งบรูไนดารุซ ซาลาม (Brunei
Insurance Takaful Association (BITA)) ส�ำนักเลขาธิการ
อาเซียน (ASEAN Secretariat) และการสนับสนุนจาก
ASEAN Insurance Council (AIC) ร่วมประชุม 6th Council
of Bureaux Working Group Meeting และ COB-TFWG
Joint Consultative Meeting โดยมีผู้แ ทนจากส�ำนักงาน
ประกั น ภั ย รถผ่ า นแดนของประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นทั้ ง
10 ประเทศ ผู้แทนจากส�ำนักเลขาธิการอาเซียน ผู้แทนจาก
ASEAN Insurance Council ณ เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน
ประเทศบรูไน
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พิธีแถลงข่าวงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด
ร่วมกับศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับ
ส� ำ นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการ
ขนส่งทางบก และเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน
ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดแถลงข่าวการจัดงานสัมมนา
วิชาการระดับชาติ เรือ่ งความปลอดภัยทางถนนครัง้ ที่ 14
“เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย” เพื่อประชาสัมพันธ์
การจั ด กิ จ กรรมและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงานสั ม มนา
ที่จะจัดขึ้น ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก

พิธีลงนาม MOU เรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
ด้วยมาตรการองค์กร
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด
ร่วมกับส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเสริมสร้าง
วั ฒ นธรรมความปลอดภั ย ทางถนนด้ ว ยมาตรการ
องค์กร” และร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนด้วย
มาตรการองค์ ก ร เพื่ อ ร่ ว มกั น สร้ า งวั ฒ นธรรมความ
ปลอดภัยทางถนน การปลูกจิตส�ำนึกความปลอดภัยให้
แก่บุคลากรในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ด้วย
การรณรงค์ให้บคุ ลากรในหน่วยงานสวมหมวกนิรภัยทุก
ครั้งที่มีการขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์และคาด
เข็มขัดนิรภัยทุกครัง้ ทีข่ บั หรือโดยสารรถยนต์และปฏิบตั ิ
ตามกฎจราจรเพือ่ ลดความสูญเสีย ณ ส�ำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
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พิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์
เพื่อการขับเคลื่อนความร่วมมือ
ความปลอดภัยทางถนน
ส�ำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน

บริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
จ� ำ กั ด ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ ส าธารณสุ ข แห่ ง ชาติ
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สถาบัน
ยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย
ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เพือ่ การขับเคลือ่ น
ความร่วมมือความปลอดภัยทางถนนส�ำหรับ
กลุ่มเด็กและเยาวชน โดยการลงนามดังกล่าว
จั ด ขึ้ น ภายในงานสั ม มนาวิ ช าการระดั บ ชาติ
เรื่ อ งความปลอดภั ย ทางถนน ครั้ ง ที่ 14
“เดิ น ขี่ ขั บ ไป-กลั บ ปลอดภั ย ” ซึ่ ง จั ด ขึ้ น
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการสร้ า งความตระหนั ก
การเรียนรู้ และการบังคับใช้กฎหมายส่งเสริม
ความปลอดภั ย ทางถนนในกลุ ่ ม เด็ ก และ
เยาวชน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด ได้รับ
มอบรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น
อันดับ 3 ประจ�ำปี 2561 จากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย (คปภ.) ในพิ ธี
มอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s
Insurance Awards) ประจ�ำปี 2562 ในงานสัปดาห์ประกันภัย
ณ ห้ อ งฟิ นิ ก ซ์ อิ ม แพ็ ค เมื อ งทองธานี โดยรางวั ล ดั ง กล่ า ว
ได้รบั มอบเพือ่ เป็นการประกาศเกียรติคณ
ุ และยกย่องผูป้ ระกอบ
ธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย ตลอดจนเพื่ อ เป็ น การรณรงค์ ส ่ ง เสริ ม ให้
ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของการสร้าง
หลั ก ประกั น ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น อั น เป็ น รากฐานในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง มัน่ คงทางเศรษฐกิจ สังคมประเทศชาติ
อย่างยั่งยืน
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บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ จ�ำกัด
รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัย
ที่มีการบริหารงานดีเด่น
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บริ ษั ท กลางคุ ้ ม ครองผู ้ ป ระสบภั ย จากรถ จ� ำ กั ด
ร่ ว มโครงการประชุ ม วิ ช าการขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น งาน
ด้ า นความปลอดภั ย ทางถนน เพื่ อ สร้ า งวั ฒ นธรรม
ความปลอดภั ย ทางถนนอย่ า งยั่ ง ยื น ซึ่ ง จั ด โดยกรมป้ อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภั ย ในฐานะส� ำ นั ก งานเลขานุ ก าร
คณะกรรมการศู น ย์ อ� ำ นวยการความปลอดภั ย ทางถนน
ซึ่ ง จั ด ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจ
เกี่ ย วกับนโยบาย แนวทาง มาตรการในการขับเคลื่อนการ
ด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน รวมถึงแลกเปลี่ยน
ปั ญ หา อุ ป สรรค ความส� ำ เร็ จ ในการด� ำ เนิ น งาน และเพื่ อ
บู ร ณาการความร่ ว มมื อ ในระดั บ พื้ น ที่ ใ นการขั บ เคลื่ อ นการ
ด�ำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิด
ความต่อเนื่องและยั่งยืน ครั้งที่ 1 ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ที่ ก รุ ง เทพฯ ครั้ ง ที่ 2 ภาคใต้ ที่ จั ง หวั ด สงขลา ครั้ ง ที่ 3
ภาคเหนือ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ ครัง้ ที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน

“โครงการประชุมวิชาการ
ขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
ด้านความปลอดภัยทางถนน
เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนน
อย่างยั่งยืน”
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บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ จ�ำกัด
ร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ
เรื่องความปลอดภัยทางถนน
ครั้งที่ 14
“เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย”
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บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด
ร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรือ่ ง ความปลอดภัย
ทางถนน ครั้งที่ 14 “เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย”
(14th Thailand Road Safety Seminar “Play your
part and share the road”) ซึง่ จัดโดยศูนย์อำ� นวยการ
ความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ร่วมกับศูนย์วิชาการ
เพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบาย
กองทุ น เพื่ อ ความปลอดภั ย ในการใช้ ร ถใช้ ถ นน
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ
กรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม (สสส.) ณ ศูนย์
จั ด นิ ท รรศการและการประชุ ม ไบเทค บางนา
โดยบริ ษั ท กลางฯ เป็ น 1 ใน 30 องค์ ก รเครื อ ข่ า ย
ความปลอดภั ย ทางถนน ที่ ร ่ ว มแสดงผลงานด้ า น
ความปลอดภัยทางถนนในห้องสถานศึกษาต้นแบบ
ด้ า นความปลอดภั ย ทางถนนและมาตรการองค์ ก ร
เพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินการป้องกันและลดการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย
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บริ ษั ท กลางคุ ้ ม ครองผู ้ ป ระสบภั ย จากรถ จ� ำ กั ด
ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย และมู ล นิ ธิ ป ่ อ เต็ ก ตึ๊ ง จั ด การประชุ ม
วิ ชาการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์ก รการกุศลที่มีบทบาท
ด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่ไม่แสวงหาก�ำไร (มูลนิธิ/สมาคม)
4 ระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ ภายใต้ แ นวคิ ด “รวมพลั ง กู ้ ชี พ กู ้ ภั ย
จิ ต อาสาไทย ใจหนึ่ ง เดี ย ว” ณ ห้ อ งประชุ ม มหาวิ ท ยาลั ย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โดยมีเครือข่ายองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาก�ำไรด้านกู้ภัย
กู ้ ชี พ ทั่ ว ประเทศ จ� ำ นวน 437 แห่ ง รวมกว่ า 4,000 คน
เข้ า ร่ ว มประชุ ม ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น การสร้ า งองค์ ค วามรู ้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานการแพทย์ฉุกเฉินและงานกู้ภัย
ขององค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาก�ำไร และเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งและความร่วมมือของภาคีเครือข่ายองค์กรการกุศล
ทีไ่ ม่แสวงหาก�ำไรในการพัฒนาการกูช้ พี กูภ้ ยั ของประเทศไทย
ให้เป็นทีย่ อมรับของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ ทัง้ ใน
ภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ

“รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย
จิตอาสาไทย ใจหนึ่งเดียว”
ครั้งที่ 4

ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน
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บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด
ร่วมรณรงค์
“ขับรถมีน�้ำใจ รักษาวินัยจราจร”
เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์
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บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ จ�ำกัด ร่วมในพิธเี ปิดศูนย์อำ� นวยการ
ป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนช่ ว ง
เทศกาลสงกรานต์ 2562 โดยได้ ม อบ
หมวกนิ ร ภั ย และสื่ อ รณรงค์ ป ้ อ งกั น และ
ลดอุบตั เิ หตุให้กบั พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการและผู้อ�ำนวยการศูนย์
อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)
ประธานในพิ ธี เพื่ อ ใช้ ใ นการรณรงค์
ขั บ ขี่ ป ลอดภั ย ในช่ ว งเทศกาลสงกรานต์
ภายใต้แนวคิด“ขับรถมีน�้ำใจ รักษาวินัย
จราจร” ณ ห้องประชุม 352 กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
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10

ผลการดำ�เนินงานของศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด/
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารความปลอดภัยทางถนนอำ�เภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ผลการดำ�เนินงานระดับจังหวัด/อำ�เภอ
การบูรณาการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนจังหวัดสกลนคร
โดย ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสกลนคร

ปัจจุบนั สถานการณ์อบุ ตั เิ หตุทางถนน มีแนวโน้มทีส่ งู ขึน้ เนือ่ งจากการพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
โดยเฉพาะถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยต่างๆ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกด้านการสัญจรไปมาของ
ประชาชน ที่เดินทางผ่านไปมาในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ
ในการเดินทาง ประกอบกับการเดินทางทีเ่ ร่งรีบ ขาดความตระหนัก ขาดความรับผิดชอบต่อผูร้ ว่ มใช้รถใช้ถนน
ร่วมกัน มีการขับขี่ ด้วยความประมาทจนเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน น�ำมาซึ่งการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตเป็นจ�ำนวนมาก ดังสถิติ ปี 2560 เสียชีวิต 303 ราย ปี 2561 เสียชีวิต 276 ราย และปี 2562
เสียชีวิต 270 ราย โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 เสียชีวิต 13 ราย และปี 2561 เสียชีวิต 12 ราย
ท�ำให้จงั หวัดสกลนครเป็นจังหวัดทีอ่ ยูใ่ นล�ำดับต้นๆ ของประเทศทีม่ ผี เู้ สียชีวติ เป็นจ�ำนวนมาก เพือ่ เป็นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร/ผู้อ�ำนวยการศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัย
ทางถนนจังหวัด จึงสั่งการให้หัวหน้าส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร จัดการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทัง้ พลเรือน ทหาร ต�ำรวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตลอดจนมูลนิธิและอาสาสมัครต่างๆ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติการปฏิบัติ
ร่วมกัน ในการน�ำกลยุทธ์ รวมถึงมาตรการตลอดแนวทางต่างๆ ตามข้อสั่งการจากส่วนกลางในการ
ด�ำเนินการเพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุในเขตพื้นที่
“นวัตกรรม” ต้นแบบ “Sakon Nakhon Sensor Model” ซึง่ มีหลักปฏิบตั ทิ สี่ ำ� คัญ คือ ให้อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) ส�ำรวจความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ คนเสี่ยง รถเสี่ยง ถนน
หรือสิ่งแวดล้อมเสี่ยง โดยแบ่งระดับความรุนแรงออกเป็น สีเขียว สีเหลือง สีแดง และรายงานข้อมูล
ต่อผู้รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับหมู่บ้าน ต�ำบล และอ�ำเภอ
ตามล�ำดับชัน้ แต่ยงั พบว่าสถิตจิ ำ� นวนครัง้ ของการเกิดจนน�ำมาซึง่ การบาดเจ็บและเสียชีวติ อุบตั เิ หตุทางถนน
อยู่เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งจะเกิดจากความประมาท ไม่เคารพกฎจราจร และพาหนะโดยส่วนใหญ่จะเป็น
รถจักรยานยนต์ จึงได้เล็งเห็นความส�ำคัญเพือ่ ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชนโดยน้อมน�ำ
ศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ตามหลักปรัชญาของในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งได้น้อมน�ำ
พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ด้วยการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ซึ่งมีลักษณะกิจกรรมในการด�ำเนินการ ดังนี้
ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน
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1. ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสกลนคร เพือ่ พัฒนา
เครื่องมือการส�ำรวจและจัดการความเสี่ยง (Sakon Nakhon Sensor Model)
2. ประชุมผู้บริหารสังกัดหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อรับทราบนโยบายและเป็นทีมส�ำรวจข้อมูล
เซ็นเซอร์โมเดล โดยอาสาสมัครสาธารณสุข
3. ประสานให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางงระดับอ�ำเภอ น�ำเซ็นเซอร์โมเดล
ลงสู่การปฏิบัติทั้งในช่วงเทศกาลส�ำคัญและตลอดทั้งปี
4. ระดมสรรพก�ำลังจาก 5 เสาหลักและภาคีเครือข่ายเพื่อจัดการความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน
จังหวัดสกลนคร
รูปแบบ  (Sakon Nakhon Sensor Model)

“นวัตกรรม” ต้นแบบ “Sakon Nakhon Sensor Model”
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กลยุทธ์การด�ำเนินงาน Senor Model
1. การส�ำรวจความเสี่ยง (Survey) โดยแบ่งประเภทของความเสี่ยงดังนี้
1) คนเสีย่ ง ประกอบด้วยเด็กแว้นซ์ (ขับรถซิง่ ), ดืม่ แอลกอฮอล์ประจ�ำ, ดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
แล้วชอบขับรถ, ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วทะเลาะวิวาท, ผู้สูงอายุขับรถ, คนเร่ร่อนเดินถนน
2) รถเสี่ ย งประกอบด้ ว ยรถจั ก รยานยนต์ ดั ด แปลง, รถจั ก รยานยนต์ 150 ซี ซี ขึ้ น ไป,
รถจักรยานยนต์ที่อุปกรณ์ส่วนควบไม่พร้อมใช้, รถยนต์อุปกรณ์ส่วนควบไม่พร้อม, รถทางการเกษตร
3) ถนนเสีย่ งและสิง่ แวดล้อมเสีย่ งประกอบด้วยผิวจราจรช�ำรุด, ไม่มไี ฟส่องสว่าง, ไม่มสี ญ
ั ญาณไฟ
2. การจัดการความเสี่ยง (Safety) โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการด�ำเนินงาน
1) ห้วงเวลาปกติเป็นการจัดการกลุ่มเสี่ยงเชิงรุก เช่น การด�ำเนินการป้องกันเด็กแว๊นซ์ขับรถ
โดยการตรวจสอบตั้งแต่อยู่ที่บ้านโดยผู้ปกครอง ผู้น�ำชุมชน และเจ้าหน้าที่ด้านการรักษากฎหมาย
2) ห้วงเทศกาลส�ำคัญ เน้น การจัดตัง้ ด่านครอบครัว รัว้ ชุมชม โดยมีการอบรมให้ความรูก้ บั ผูน้ ำ�
ชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ก�ำนัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู อาสาสมัคร จิตอาสา และเครือข่ายอื่นๆ
3. การติดตามประเมินผล (Monitor and Evaluation for Sustainable)
การติดตามประเมินผล โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร ท�ำหน้าทีเ่ ลขานุการ
ในการรวบรวมข้อมูล และทีมงาน 5 เสาหลักร่วมวิเคราะห์ประเมินผล ประชุมชี้แจงและติดตามผล
ในที่ประชุม ศปถ.จังหวัด ระบบรายงานรายเดือน และมีการนิเทศติดตามงานในพื้นที่
จากการด�ำเนินงานโครงการ Sakon Nakhon Sensor Model มาใช้ในพืน้ ที่ ท�ำให้สถิตผิ เู้ สียชีวติ
จากอุบัติเหตุทางถนนลดลง ดังนี้

อุบัติเหตุทางถนน
2559
2560
2561

บาดเจ็บ
16,499
15,859
14,350

เสียชีวิต
291
303
276

โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย ปี 2560 มีผเู้ สียชีวติ 13 ราย /ปี 2561
มีผู้เสียชีวิต 12 ราย และหลังจากได้น�ำนวัตกรรม “Sakon Nakhon Sensor Model” มาปฏิบัติในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ท�ำให้มีผู้เสียชีวิตเพียง 5 ราย
ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน
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การบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดตรัง
โดย ศปถ.อ.นาโยง (สภ.นาโยง ในฐานะเลขานุการฯ)

สืบเนือ่ งจากอ�ำเภอนาโยง มีอาณาเขตติดต่อกับอ�ำเภอ
ข้างเคียง และมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดพัทลุง โดยมีถนน
ทางหลวงหมายเลข 4 สายเพชรเกษม (ตรั ง -พั ท ลุ ง )
เป็นเส้นทางหลัก ส�ำหรับใช้เดินทางไปจังหวัดพัทลุง รวมถึง
ใช้เดินทาง สู่ตัวเมืองจังหวัดตรัง และอ�ำเภอใกล้เคียงของ
จังหวัดตรัง ซึง่ ตลอดเส้นทางนักท่องเทีย่ วสามารถแวะเยีย่ มชม
สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย ว อาทิ น�้ ำ ตกกระช่ อ ง ถ�้ ำ เขาช้ า งหาย
จุดชมวิวอันดามันเกตเวย์ (เขาพับผ้า) ตลาดนัดชุมชน และ
ร้ า นจ� ำ หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP (กลุ ่ ม ผ้ า ทอนาหมื่ น ศรี )
เป็นต้น ส่งผลให้ในทุกๆ วัน มีจ�ำนวนผู้ใช้เส้นทางสัญจร
จ�ำนวนมาก จึงท�ำให้ถนนเส้นนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
ถนนควบคุมความเร็วในพืน้ ทีช่ มุ ชน ตัง้ แต่ชว่ งรอยต่อ อ�ำเภอ
เมื อ งตรั ง –ทางเข้ า แยกหนองยวน (กิ โ ลเมตร 1117
ถึงกิโลเมตร 1112+650) ระยะทางรวม 4.350 กิโลเมตร
ดังนั้น ศปถ.อ.นาโยง โดยความร่วมมือระหว่างฝ่าย
ความมั่นคงอ�ำเภอนาโยง, สภ.นาโยง, ปภ. และหน่วยงาน
เครือข่าย 5 เสาหลัก (แขวงทางหลวงตรัง, แขวงทางหลวง
ชนบทตรัง, สาธารณสุขจังหวัดตรัง,ต�ำรวจภูธรจังหวัดตรัง,
ขนส่งจังหวัดตรัง) ได้จัดตั้งด่านความมั่นคงและจุดตรวจ/
จุดสกัดรถ บริเวณใต้สะพานลอยปากทางเข้าที่ว่าการอ�ำเภอ
นาโยง โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานผลัดเปลี่ยนกัน
ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตรวจตลอด 24 ชม./ทุกวัน เพื่อรักษา
ความปลอดภัย ป้องกันการก่ออาชญากรรม/สิ่งผิดกฎหมาย
และอ�ำนวยความสะดวกด้านจราจร
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อีกทัง้ เพือ่ ขับเคลือ่ นผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของอ�ำเภอนาโยง อย่างต่อเนือ่ ง
ตลอดทัง้ ปี ให้มผี ลส�ำเร็จเป็นรูปธรรม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบตั กิ ารความปลอดภัยทางถนนอ�ำเภอนาโยง
จึงได้จัดท�ำโครงการ จัดระเบียบผิวทางเท้าบริเวณตลาดสุทธินนท์ และตลาดนัดชุมชน ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณ
ถนนทางหลวงหมายเลข 4 สายเพชรเกษม (ตรัง-พัทลุง) โดยมีวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ได้รับ ดังนี้
วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่ได้รับ
1. เพือ่ จัดระเบียบการวางสินค้าจ�ำหน่ายบนผิวทางจราจร ให้อยูใ่ นทีเ่ หมาะสมไม่กดี ขวางทางจราจร
2. เพื่อจัดระเบียบการจอดรถของผู้จ�ำหน่ายสินค้าและผู้ซื้อสินค้าในตลาด
3. เพื่อเพิ่มช่องทางจราจรบริเวณหน้าตลาด สร้างความคล่องตัวให้กับรถที่วิ่งสัญจรผ่านไปมา
วิธีด�ำเนินการ
1. คณะกรรมการศูนย์ปฏิบตั กิ ารความปลอดภัยทางถนนอ�ำเภอนาโยง ได้เชิญเจ้าของตลาด
สุทธินนท์ เจ้าของตลาดเปิดท้าย ฯ และผูจ้ ำ� หน่ายสินค้า ทีว่ างสินค้าจ�ำหน่ายบนผิวทางเท้า เพือ่ ประชุมหารือ
หาข้อตกลงและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันจากกรณีข้อร้องเรียนมีการวางจ�ำหน่ายสินค้ากีดขวาง
การจราจรบนผิวทางเท้า

ประมวลภาพ
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอำ�เภอนาโยง

มติประชุม ควรด�ำเนินการ ดังนี้
1. ผูจ้ ำ� หน่ายสินค้า และผูป้ ระกอบการ ยินยอมน�ำสินค้าไปตัง้ จ�ำหน่ายในสถานที่ ทีเ่ จ้าของตลาด
จัดให้ใหม่
2. เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยงานจราจร สภ.นาโยง สามารถเข้าด�ำเนินการจัดระเบียบตลาดใหม่ โดยจะต้อง
ประชาสัมพันธ์ผู้จ�ำหน่ายสินค้าในตลาดสุทธินนท์ และตลาดเปิดท้ายเทศบาลต�ำบลนาโยง ให้เข้าใจ
ถึงการปฏิบัติหลังมีการจัดระเบียบที่วางจ�ำหน่ายใหม่ อย่างน้อย 1 สัปดาห์
ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน
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3. หมวดทางหลวงนาโยง เข้าปรับปรุงผิวทางเท้าและตีเส้นจอดรถใหม่ พร้อมติดตั้งป้ายประกาศ
แจ้งเตือน เพื่อเพิ่มช่องทางเดินรถจักรยานยนต์
4. เจ้าของตลาดยินดีจัดหาอาสาจราจร มาจัดระเบียบการจอดรถ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
5. ทีมคณะท�ำงาน ศปถ.อ.นาโยง จะลงพืน้ ทีต่ รวจความเรียบร้อยอีกครัง้ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562
เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ และผลสัมฤทธิ์ของการด�ำเนินงาน
2. สภ.นาโยง (ฝ่ายงานจราจร) ได้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงเหตุผลความจ�ำเป็นในการจัดระเบียบ
ผิวทางเท้าบริเวณตลาดกับผู้จ�ำหน่ายสินค้า และประชาชนที่มาซื้อสินค้าบริเวณตลาดสุทธินนท์ และ
ตลาดนัดชุมชน เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง

3. หมวดทางหลวงนาโยง เข้าด�ำเนินการตัดแท่งขอบทางบริเวณตลาดสุทธินนท์ เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกแก่ผู้จ�ำหน่ายสินค้าในการน�ำรถเข็นสินค้าเข้า-ออก และติดป้ายประกาศแจ้งเตือนบริเวณ
หน้าตลาด ทั้ง 2 แห่ง

98

ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำ�ปี 2562

ประมวลภาพ ผลการดำ�เนินงานการจัดระเบียบผิวทางเท้า
บริเวณตลาดสุทธินนท์ และตลาดนัดชุมชน
ตลาดสุทธินนท์ ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง

ก่อนด�ำเนินการ

หลังด�ำเนินการ

ตลาดนัดชุมชน (ข้าง ทต.นาโยงเหนือ)

ก่อนด�ำเนินการ
ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน

หลังด�ำเนินการ
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4. การติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงาน โดย หน.งานจราจร สภ.นาโยง พร้อมสายตรวจ
จราจร จ� ำ นวน 4 นาย ออกตรวจความเรี ย บร้ อ ยของตลาด พร้ อ มอ� ำ นวยความสะดวกด้ า นจราจร
และประชาสัมพันธ์ความรูเ้ รือ่ งการใช้รถใช้ถนน การขับขีร่ ถอย่างปลอดภัย ฯ เป็นประจ�ำทุกวัน ซึง่ จากการ
ด�ำเนินงานเป็นระยะเวลา 1 เดือน ผลปรากฏว่า ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ท�ำให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน คือ ตลาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยการสัญจรของรถมีความคล่องตัว
การติดตามและประเมินผลงาน คณะกรรมการ ศปถ.อ.นาโยง จะประเมินความพึงพอใจ
ของผู้จ�ำหน่ายสินค้า ประชาชนที่มาซื้อสินค้าในตลาด และผู้ใช้รถใช้ถนน ด้วยวิธีการท�ำแบบสอบถาม
เมื่อครบ 3 เดือน นับจากวันที่เข้าด�ำเนินการจัดระเบียบผิวทางเท้าบริเวณตลาด
ตลาดสุทธินนท์
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การบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดยะลา
โดย ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยะลา)

โครงการพัฒนากลไกการสร้างชุมชนวัฒนธรรมความปลอดภัย
การใช้รถจักรยานยนต์พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
การดำ�เนินกิจกรรมโครงการ “แกนนำ�อาสาจราจรการใช้รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย” จังหวัดยะลา
ปัญหาของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านความปลอดภัยทางถนนค่อนข้างจะคล้ายคลึงกัน
ประการแรกนโยบายที่ไม่เน้นการบังคับใช้กฎหมายเรื่องการสวมหมวกนิรภัย ในพื้นที่เขตชุมชนเมือง
ประการที่สองประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง กฎหมายและวินัยจราจรที่ถูกต้อง
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม ก็ ยั ง ท� ำ ให้ เ กิ ด ผู ้ บ าดเจ็ บ เสี ย ชี วิ ต และและพิ ก ารจากการใช้ ร ถใช้ ถ นน โดยเฉพาะ
รถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นยานพาหนะที่เป็นสิ่งส�ำคัญในวิถีชีวิตประจ�ำวันของประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดน จึงได้ด�ำเนินกิจกรรมโครงการ “แกนน�ำอาสาจราจรการใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย”
จังหวัดยะลา ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา อ�ำเภอเมือง จังหวัดยะลา ฉะนั้น การพัฒนากลไกผลักดันนโยบาย
การใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยเข้าสู่นโยบายระดับท้องถิ่นและอ�ำเภอพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นสิง่ ส�ำคัญอย่างยิง่ ยวดทีจ่ ะสร้างความปลอดภัยให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยัง่ ยืน ไปสูถ่ นน
สี ข าวปลอดภั ย อุ บั ติ เ หตุ โดยมี ฟ ั น เฟื อ งกลไกของศู น ย์ อ� ำ นวยการความปลอดภั ย ทางถนนทุ ก ระดั บ
อย่างชัดเจนและยั่งยืน ทุกพื้นที่ของจังหวัดยะลา
อย่างไรก็ตาม ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นปัญหาหลักที่สร้างผลกระทบและความสูญเสีย
ต่ อ ประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยพฤติกรรมของผู้ขับขี่เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุ
การบาดเจ็บและเสียชีวติ เช่น การเมาสุราแล้วขับขี่ การขับรถเร็ว การหลับใน การไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น
จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องเร่งก�ำหนดแนวทาง มาตรการใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริงต่อไปค่อนค้างจะคล้ายคลึงกัน ประการแรกพฤติกรรมผู้ขับขี่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ไม่เน้นเรื่องการ สวมหมวกนิรภัย และเจ้าหน้าที่ไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในพื้นที่

กรอบแนวคิด และยุทธศาสตร์หลัก
เนื่องจากอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจากรถจักรยานยนต์ โดยมีสาเหตุหลัก คือ การไม่มีวินัยจราจร
และขาดจิตส�ำนึกที่มุ่งเน้นความปลอดภัย โดยเฉพาะเยาวชน ดังนั้นจึงจัดโครงการพัฒนากลไกการสร้าง
ชุมชนวัฒนธรรมความปลอดภัยการใช้รถจักรยานยนต์พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กิจกรรม
“แกนน�ำอาสาจราจรการใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย” จังหวัดยะลา ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา
อ�ำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย (safety culture) ต้นแบบ และ
ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน
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เป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการเป็นแกนน�ำอาสาจราจรการใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
อีกด้วย โดยขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ควบคู่กับการสร้างจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน
ให้แก้ผู้ใช้รถใช้ถนน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. มุ่งเน้นให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงเรียนและในชุมชนเขตเทศบาลนครยะลา
2. โรงเรียนมีแกนน�ำอาสาจราจรเพิ่มขึ้น โดยได้รับความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้จริง
3. เป็นแกนน�ำในการช่วยเหลือเจ้าพนักงานจราจรในการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถในเขต
เทศบาลนครยะลา

ตัวชี้วัด
1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
2. นักศึกษามีการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักยานยนต์มากขึ้น
3. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจใช้กฎหมายจราจรมากขึ้น

เป้าหมาย
เกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์ลดลงและสวมหมวกนิรภัยในวิทยาลัยมากขึ้น ทั้งผู้ขับขี่
และผู้ซ้อนท้าย

กลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่ดำ�เนินการ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยะลา อ�ำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ระยะเวลาดำ�เนินการ
เดือนกรกฎาคม 2562

การประเมินผล
1. ประชุมการด�ำเนินโครงการพัฒนากลไกการสร้างชุมชนวัฒนธรรมความปลอดภัยการใช้รถ
จักรยานยนต์พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กิจกรรม “แกนน�ำอาสาจราจรการใช้รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย” ครัง้ ที่ 1 ณ ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา
2. การจัดเก็บข้อมูลก่อนการด�ำเนินการโครงการพัฒนากลไกการสร้างชุมชนวัฒนธรรมความปลอดภัย
การใช้รถจักรยานยนต์พนื้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กจิ กรรม “แกนน�ำอาสาจราจรการใช้รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย”
3. การด�ำเนินการกิจกรรมโครงการพัฒนากลไกการสร้างชุมชนวัฒนธรรมความปลอดภัยการ
ใช้รถจักรยานยนต์พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กิจกรรมแกนน�ำอาสาจราจรการใช้รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา อ�ำเภอเมือง จังหวัดยะลา
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4. การจัดเก็บข้อมูลหลังการด�ำเนินการกิจกรรมโครงการพัฒนากลไกการสร้างชุมชนวัฒนธรรม
ความปลอดภัยการใช้รถจักรยานยนต์พนื้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กจิ กรรมแกนน�ำอาสาจราจรการ
ใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
5. ประชุมสรุปด�ำเนินโครงการพัฒนากลไกการสร้างชุมชนวัฒนธรรมความปลอดภัยการใช้รถ
จักรยานยนต์พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กิจกรรม “แกนน�ำอาสาจราจรการใช้รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย” ครัง้ ที่ 2 ณ ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา

ผลการดำ�เนินงาน
1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยมากขึ้น
2. นักศึกษามีการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักยานยนต์มากขึ้น
3. เพิ่ ม จ� ำ นวนอาสาจราจรในโรงเรี ย น เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกให้ แ ก่ ใช้ ร ถที่ สั ญ จรบนถนน
หน้าโรงเรียน และผู้เข้าออกภายในโรงเรียน
4. เป็นผู้ช่วยพนักงานจราจรในการอ�ำนวยความสะดวกในภาพรวม

ประชุ ม การด� ำ เนิ น โครงการพั ฒ นากลไกการสร้ า งชุ ม ชนวั ฒ นธรรมความปลอดภั ย การใช้ ร ถ
จักรยานยนต์พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กิจกรรม “แกนน�ำอาสาจราจรการใช้รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย” ครัง้ ที่ 1 ณ ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา

การจัดเก็บข้อมูลก่อนการด�ำเนินการโครงการพัฒนากลไกการสร้างชุมชนวัฒนธรรมความปลอดภัย
การใช้รถจักรยานยนต์พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กิจกรรม “แกนน�ำอาสาจราจรการใช้รถ
จักรยานยนต์อย่างปลอดภัย” (ก่อนด�ำเนินกิจกรรม)
ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน
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การด�ำเนินการกิจกรรมโครงการพัฒนากลไกการสร้างชุมชนวัฒนธรรมความปลอดภัยการใช้รถ
จักรยานยนต์พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กิจกรรมแกนน�ำอาสาจราจรการใช้รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา อ�ำเภอเมือง จังหวัดยะลา

การจัดเก็บข้อมูลหลังการด�ำเนินการกิจกรรมโครงการพัฒนากลไกการสร้างชุมชนวัฒนธรรม
ความปลอดภัยการใช้รถจักรยานยนต์พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กิจกรรมแกนน�ำอาสาจราจร
การใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย (หลังด�ำเนินกิจกรรม)

ประชุ ม สรุ ป ด� ำ เนิ น โครงการพั ฒ นากลไกการสร้ า งชุ ม ชนวั ฒ นธรรมความปลอดภั ย การใช้ ร ถ
จักรยานยนต์พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กิจกรรม “แกนน�ำอาสาจราจรการใช้รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย” ครัง้ ที่ 2 ณ ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา
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การบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

“การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟ”
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีทางรถไฟผ่าน จ�ำนวน 8 อ�ำเภอ มีจุดตัดทางรถไฟ จ�ำนวน 162 จุดตัด
ด�ำเนินการถูกต้องตามมาตรฐานการรถไฟ จ�ำนวน 39 จุดตัด เป็นทางลักผ่าน จ�ำนวน 123 จุดตัด
ช่วงต้นปี 2562 ตั้งแต่เดือน มกราคม - กรกฎาคม มีอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟเกิดขึ้นแล้ว จ�ำนวน 4 ครั้ง
มีผเู้ สียชีวติ จ�ำนวน 7 ราย เป็นอุบตั เิ หตุทสี่ ะเทือนขวัญ และสร้างความเสียหายต่อชีวติ และทรัพย์สนิ อีกทัง้
เสียโอกาส เสียเวลาด้านการขนส่ง มีมูลค่านับล้านบาท

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟ
1. บริเวณจุดตัดทางรถไฟ (ทางลักผ่าน) กับถนนในท้องถิ่น มีต้นไม้และหญ้ารกปกคลุมปิดบัง
การมองเห็นทั้ง 2 ข้างทาง ไม่สามารถมองเห็นในระยะไกล
2. การรถไฟมีการพัฒนาระบบเครื่องยนต์ และระบบรางขนส่ง มีเสียงดังลดลงในระยะใกล้
3. ช่วงเวลาเกิดเหตุมักเป็นช่วงเวลาเร่งด่วน ประมาณ 07.30 น. – 08.30 น. ในเขตชุมชน
4. ผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนใหญ่ปิดกระจก และเปิดเสียงเพลงในรถดัง ไม่สามารถได้ยินเสียงรถไฟ
5. ถนนจุดตัดทางรถไฟ (ลักผ่าน) ในท้องถิน่ มีปา้ ยเตือน และอุปกรณ์อำ� นวยความปลอดภัยไม่เพียงพอ
6. การรถไฟถูกร้องเรียนจากประชาชนให้ลดเสียงหวูด แตร สัญญาณลงเนื่องจากเสียงรบกวน
ประชาชนที่พักอาศัยบริเวณละแวกทางรถไฟ

การดำ�เนินการ
เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟ ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซำ 
�้ และให้มีความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ด�ำเนินการ ดังนี้
1. จัดท�ำค�ำสัง่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 1914/2562 เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟและทางลักผ่าน ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
2. เชิญคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องตามค�ำสั่งจังหวัด ร่วมประชุมวางมาตรการแนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ ทางลักผ่านแบบบูรณาการ และมีข้อสั่งการจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้
1) ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย / แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1,2,3 / แขวงทางหลวงชนบท
สุราษฎร์ธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ด�ำเนินการดังนี้
1.1 ถางป่าตัดต้นไม้สองข้างทางในเขตรับผิดชอบ ให้สามารถมองเห็นในระยะไกลห่าง
ประมาณ 500 เมตร
1.2 ติดตั้งป้ายเตือนเป็นระยะๆ ป้ายเตือนลดกระจกรถยนต์ และป้ายประชาสัมพันธ์
ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน
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1.3 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
1.4 จัดท�ำลูกระนาดบนผิวทางจราจรชะลอความเร็ว
1.5 ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวัง
1.6 รายงานผลการด�ำเนินการให้จังหวัดทราบ
2) ก� ำ หนดเป็ น แผนปฏิ บั ติ ก ารในการดู แ ลจุ ด ตั ด ทางรถไฟ (ระยะเร่ ง ด่ ว น) ให้ ก ารรถไฟ
แห่งประเทศไทย แขวงทางหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ร่วมกับ อ�ำเภอ
จิตอาสา ร่วมด�ำเนินการทุก 2 เดือน
3) ระยะยาวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ท�ำหนังสือขออนุญาตท�ำทางเชือ่ มและตัง้ งบประมาณ
จัดเจ้าหน้าที่ดูแลเปิด – ปิด จุดตัดทางรถไฟ
4) จุดไหนเสี่ยงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ให้ปิดจุดตัดดังกล่าวทันที
5) ระดับเสียง หวูด แตร สัญญาณรถไฟ จุดตัดทางรถไฟ ให้เปิดเสียงให้เป็นไปตามกฎมาตรการ
รถไฟก�ำหนด ต้องยึดความปลอดภัยเป็นหลัก ไม่ลดระดับเสียงตามใช้ชาวบ้าน
3. การติดตามผล ให้อำ� เภอ / ท้องถิน่ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง น�ำเสนอผลการปฏิบตั กิ ารด�ำเนินงาน
ในพื้นที่ ในรูปแบบ Power Point ให้จังหวัดทราบ ทุกรอบ 2 เดือน

ภาพการดำ�เนินการตามแผนปฏิบัติการในการดูแลจุดตัดทางรถไฟ
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ผลการดำ�เนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
การบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลำ�พูน
โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำ�พูน

“กิจกรรมการแพทย์ฉุกเฉินไทย ตำ�บลปลอดภัย”
จังหวัดล�ำพูน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�ำพูน ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ
ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “การแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นไทย ต�ำบลปลอดภัย” ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�ำพูน ต�ำบลป่าสัก อ�ำเภอเมืองล�ำพูน
จังหวัดล�ำพูน เพื่อสร้างองค์ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถ
ด�ำเนินงานและพัฒนาระบบการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ ได้น�ำเสนอผลงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และเป็นแหล่งเรียนรู้การปฏิบัติ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ในการนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน
ประชุม ในวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�ำพูน โดยมี นายส�ำเริง ไชยเสน
รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดล�ำพูน ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิรคิ ำ� ชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ
และคณะกรรมการสถาบันฯ พร้อมด้วยนายกสมาคม และคณะกรรมการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แห่งประเทศไทย ผู้บริหารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นร่วมในพิธีเปิด

นายนิพนธ์ ยังกล่าวด้วยว่า จากการจัดการประชุมทางวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นไทย ต�ำบล
ปลอดภัยในครัง้ นี้ เพือ่ ต้องการให้เกิดการบูรณาการสอดประสานการบริหารจัดการ ระบบการแพทย์ฉกุ เฉิน
ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการของประชาชน จึงนับว่ามีความส�ำคัญต่อประชาชน
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ที่บาดเจ็บหรือป่วยฉุกเฉิน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน
มีความส�ำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาระบบ เนื่องจากมีทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และองค์ความรู้
ที่ส�ำคัญคือฐานข้อมูลความต้องการของประชาชนในพื้นที่ อัตราการเกิดเหตุ และอัตราการเข้าถึงบริการ
ของประชาชน จึงถือเป็นเรือ่ งทีด่ ที อี่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้ความส�ำคัญ และตัง้ ใจจะพัฒนาการช่วยเหลือ
ประชาชนในพืน้ ที่

รวมทัง้ มุง่ มัน่ และพยายามให้เกิดความร่วมมือ ในการปฏิบตั งิ านด้านการแพทย์ฉกุ เฉิน กับหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง อันจะท�ำให้ผปู้ ว่ ยฉุกเฉินได้รบั การคุม้ ครองสิทธิ์ ในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉกุ เฉินอย่างทัว่ ถึง
เท่าเทียมมีคุณภาพมาตราฐาน และได้รับการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์ อันจะเป็น
การลดอัตราการสูญเสียให้ได้มากทีส่ ดุ และการแพทย์ฉกุ เฉินถือว่าเป็นอ�ำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ตาม พรบ.ก�ำหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 และพรบ.
การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ซึ่งมีแนวทางการด�ำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
เรือ่ งหลักเกณฑ์ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นผูด้ ำ� เนินงานและบริหารจัดการ ระบบการแพทย์ฉกุ เฉิน
ในระดับท้องถิน่ หรือพืน้ ที่ ดังนัน้ การท�ำงานแบบบูรณาการร่วมกัน จากทุกภาคส่วนจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญอย่างยิง่
ต่อการแพทย์ฉุกเฉินไทย ต�ำบลปลอดภัย
นอกจากนี้ นายนิพนธ์ ยังให้ความชืน่ ชม เทศบาลต�ำบลป่าสักและบริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัย
จากรถ จ�ำกัด ทีใ่ ช้วสั ดุใช้แล้วเป็นป้ายจราจรในหมูบ่ า้ น และให้ความรูฝ้ กึ ทักษะให้เด็กในศูนย์เด็กเล็กเรียนรู้
เรื่องความปลอดภัยทางถนน
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ส่วนที่ 2
คู่มือการด�ำเนินงาน
ด้านความปลอดภัย
ทางถนนตลอดทั้งปี
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การจัดท�ำคูมือการปฏิบัติงาน
ส�ำหรับหน่วยงานในพื้นที่
เนื่องด้วยการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ท้องถิ่นและชุมชน ดังนั้นเพื่อให้การด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีแผนการด�ำเนินการความสอดคล้องกัน
ในทุกระดับ กรมปอ งกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนยอ ำ� นวยการ
ความปลอดภัยทางถนน ซึง่ เปน หนว ยงานทีร่ บั ผิดชอบในการบูรณาการและประสานการขับเคลือ่ นนโยบาย
ดานความปลอดภัยทางถนน จึงไดจัดท�ำคูมือการปฏิบัติงานระดับต่างๆ ประกอบด้วย
1. คู ่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านศู น ย อ� ำ นวยการความปลอดภั ย ทางถนนจั ง หวั ด และศู น ย ป ฏิ บั ติ ก าร
ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร
2. คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์อ�ำนวยการการความปลอดภัยทางถนนอ�ำเภอและศูนย์ปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนนเขต
3. คู ่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารความปลอดภั ย ทางถนนองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
โดยคู่มือการปฏิบัติงานนี้จะเครื่องมือในการบริหารจัดการปจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
ทั้งดานพฤติกรรมคน ถนน ยานพาหนะ และสภาพแวดลอม และขับเคลื่อนนโยบาย กรอบแนวคิด
และแผนการปองกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งเพื่อเสริมสราง
องคความรู (Knowledge based) ดานกลไกการด�ำเนินงาน การจัดท�ำแผนปฏิบัติการ งบประมาณ
ขอมูล การแกไขปญหาดานกายภาพของถนน และแนวทางการเขามามีสวนรวมของประชาชน ในการ
ขับเคลื่อนงานดานความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ ใหเกิดผลเปนรูปธรรมตอไป
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คู่มือการ
ปฏิบัติงานศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
และศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร

ส่วนที่ 1
ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
1.1 อำ�นาจหน้าที่
ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนน พ.ศ. 2554
ได้กำ�หนดโครงสร้าง และอำ�นาจหน้าที่ของศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
ไว้ในข้อ 16 และข้อ 17 ดังนี้

องค์ประกอบ
ข้อ 16 ให้มีศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “ศปถ. จังหวัด”
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อ�ำนวยการศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และให้มี
คณะกรรมการ ศปถ.จังหวัด ประกอบด้วย
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
(2) ผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
(3) ปลัดจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง
(4) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการคนที่สาม
(5) กรรมการอื่น ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจาก
(ก) ผูแ้ ทนหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจทีป่ ระจ�ำอยูใ่ นเขตจังหวัด จ�ำนวนตาม
ที่เห็นสมควร
(ข) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด จ�ำนวนไม่เกินสิบคน
(ค) ผู้แทนภาคประชาสังคม หรือภาคเอกชน จ�ำนวนไม่เกินห้าคน
(ง) ผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ ปี ระสบการณ์ดา้ นการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนน จ�ำนวนไม่เกินห้าคน
(6) หัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จ�ำนวนหนึง่ คน และเจ้าหน้าทีส่ ว่ นราชการทีป่ ระจ�ำอยูใ่ น
จังหวัดจ�ำนวนหนึ่งคนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน
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อำ�นาจหน้าที่
ข้อ 17 ให้คณะกรรมการ ศปถ. จังหวัด มีอ�ำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้
(1) จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ าร แผนงาน โครงการ และงบประมาณในการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนน
ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
(2) ด�ำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตจังหวัด
(3) อ�ำนวยการ ประสานการปฏิบัติงาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ
แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในเขตจังหวัด
(5) จัดให้มีศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด
(6) จัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางถนน
(7) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงานต่อสาธารณะ
(8) รายงานผลการด�ำเนินงานและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ศปถ. เพื่อพิจารณาก�ำหนด
แนวทางหรือมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด
(9) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท�ำงาน เพื่อปฏิบัติงานตามอ�ำนาจหน้าที่
(10) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการ นปถ. หรือคณะกรรมการศปถ. มอบหมาย

1.2 ภารกิจ
ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน ได้นำ�กรอบของแผนแม่บทความปลอดภัย
ทางถนน และกรอบทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนโลก 5 เสาหลัก มากำ�หนดภารกิจ
ที่ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตจังหวัด ประกอบด้วย

1.2.1 ด้านการบริหารจัดการ
(1) ก�ำหนดทิศทางและประเด็นเร่งด่วนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัด
(2) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนมาตรการแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในพื้นที่จังหวัด
(3) จัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด
(4) จัดให้มีศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด และด�ำเนินการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุ
ทางถนนในพื้นที่
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(5) ประสานการปฏิบัติงาน ติดตาม ประเมินผล ส่งเสริม และสนับสนุนการด�ำเนินงานของ
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารความปลอดภัยทางถนนอ�ำเภอ และศูนย์ปฏิบตั กิ ารความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(6) จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และการรายงานผล
การด�ำเนินการให้ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนรับทราบ
(7) จัดท�ำแผนเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านความปลอดภัยทางถนน
1.2.2 ด้านถนน ประกอบด้วย
(1) จัดท�ำข้อมูลจุดเสี่ยง จุดอันตรายในพื้นที่จังหวัด
(2) จัดท�ำแผนการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง จุดอันตรายในพื้นที่จังหวัด
(3) ให้ค�ำปรึกษาและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง จุดอันตรายให้กับ
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารความปลอดภัยทางถนนนอ�ำเภอ และศูนย์ปฏิบตั กิ ารความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
1.2.3 ด้านยานพาหนะ
(1) จัดท�ำแผนลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอันเนื่องมาจากยานพาหนะโดยเน้น
อุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักยานยนต์
(2) จัดท�ำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การขับขี่ยานพาหนะที่ปลอดภัย
(3) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่จัดท�ำประกันภัยภาคบังคับ ใบขับขี่และการช�ำระภาษีประจ�ำปี
1.2.4 ด้านผู้ใช้รถใช้ถนน
(1) จัดท�ำแผนการบังคับใช้กฎหมายเพือ่ ลดปัจจัยเสีย่ งทีเ่ กิดจากพฤติกรรมผูข้ บั ขีต่ ามสภาพปัญหา
ในพื้นที่
(2) จัดท�ำแผนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
(3) จัดท�ำแผนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส�ำนึกและความตระหนักด้านการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
1.2.5 ด้านการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ
(1) จัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากรทีมกู้ชีพ/กู้ภัย ในพื้นที่จังหวัด
(2) จัดท�ำแนวทางการประสานความร่วมมือและการปฏิบัติงานของทีมกู้ชีพ/กู้ภัย ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และมูลนิธิต่างๆ ในพื้นที่จังหวัด
(3) จัดท�ำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการช่วยเหลือ และขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือ
ต่างๆ
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1.3 แผนผังการดำ�เนินงาน
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ส่วนที่ 2
ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร
2.1 อำ�นาจหน้าที่
ระเบี ย บสำ�นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว ่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน
พ.ศ. 2554 ได้กำ�หนดโครงสร้าง และอำ�นาจหน้าที่ของศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัย
ทางถนนกรุงเทพมหานคร ไว้ในข้อ 19 ดังนี้

องค์ประกอบ
ข้อ 19 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาจัดให้มีศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน
กรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่า “ศปถ. กทม.” โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร และให้มคี ณะกรรมการ ศปถ. กทม. ประกอบด้วย
(1) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ
(2) ผู้แทนหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาสังคมและภาคเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครเข้าร่วมเป็นกรรมการ

อำ�นาจหน้าที่
ข้อ 19 ให้คณะกรรมการ ศปถ. กรุงเทพมหานคร มีอำ� นาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุ
ทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกับระเบียบนี้

2.2 ภารกิจ
ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน ได้นำ�กรอบของแผนแม่บทความปลอดภัย
ทางถนน และกรอบทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนโลก 5 เสาหลัก มากำ�หนดภารกิจ
ที่ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

2.2.1 ด้านการบริหารจัดการ
(1) ก� ำ หนดทิ ศ ทางและประเด็ น เร่ ง ด่ ว นการป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร
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(2) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนมาตรการแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(3) จัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกรุงเทพมหานคร
(4) จัดให้มศี นู ย์ขอ้ มูลและสถิตอิ บุ ตั เิ หตุทางถนนของกรุงเทพมหานครและด�ำเนินการเก็บข้อมูล
อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
(5) ประสานการปฏิบัติงาน ติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุนการด�ำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนนเขต
(6) จั ด ประชุ ม คณะกรรมการศู น ย์ อ� ำ นวยการความปลอดภั ย ทางถนนกรุ ง เทพมหานคร
และรายงานผลการด�ำเนินการให้ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนรับทราบ ทุกเดือน
(7) จัดท�ำแผนเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านความปลอดภัยทางถนน
2.2.2 ด้านถนน ประกอบด้วย
(1) จัดท�ำข้อมูลจุดเสี่ยง จุดอันตรายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(2) จัดท�ำแผนการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง จุดอันตรายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(3) ให้ค�ำปรึกษาและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง จุดอันตราย ให้กับศูนย์
ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนนเขต
2.2.3 ด้านยานพาหนะ
(1) จัดท�ำแผนลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอันเนื่องมาจากยานพาหนะ โดยเน้น
อุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักยานยนต์
(2) จัดท�ำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การขับขี่ยานพาหนะที่ปลอดภัย
(3) ประชาสัมพันธ์ให้ผขู้ บั ขีจ่ ดั ท�ำประกันภัยภาคบังคับ การจัดท�ำใบขับขี่ และการช�ำระภาษีประจ�ำปี
2.2.4 ด้านผู้ใช้รถใช้ถนน
(1) จัดท�ำแผนการบังคับใช้กฎหมายเพือ่ ลดปัจจัยเสีย่ งทีเ่ กิดจากพฤติกรรมผูข้ บั ขีต่ ามสภาพปัญหา
ในพื้นที่
(2) จัดท�ำแผนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
(3) จัดท�ำแผนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส�ำนึกและความตระหนักด้านการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
2.2.5 ด้านการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ
(1) จัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากรทีมกู้ชีพ/กู้ภัย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(2) จัดท�ำแนวทางการประสานความร่วมมือและการปฏิบัติงานของทีมกู้ชีพ/กู้ภัย ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และมูลนิธิต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(3) จัดท�ำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการช่วยเหลือ และขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือ
ต่างๆ
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2.3 แผนผังการดำ�เนินงาน
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ส่วนที่ 3
การติดตามประเมินผล
3.1 แนวทางการติดตามประเมินผล
การประเมินผลการด�ำเนินงานของศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย์
อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร สามารถด�ำเนินการได้ ดังนี้
1. ติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุการบาดเจ็บ และเสียชีวิต
ที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และการติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน
พ.ศ. 2561 – 2564 ให้ครอบคลุมทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปฏิรูประบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัยทางถนน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเทศไทยขนส่งทางถนนปลอดภัย 4.0 และยุทธศาสตร์ที่ 4 ประชารัฐเพือ่ ถนนปลอดภัย
2. ติ ด ตามประเมิ น ผลการขั บ เคลื่ อ นศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนอ� ำ เภอ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนนเขต
3. ติ ด ตามประเมิ น ผลและตรวจสอบผลงานในแต่ ล ะแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
ของหน่วยงาน เพื่อน�ำมาเป็นข้อมูลในการประสานงาน และปรับปรุงแผนในระดับปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
4. สนับสนุนให้หน่วยงานมีการติดตาม ประเมินผลแผนงาน/โครงการของแต่ละหน่วยงาน และ
ให้มีการรายงานความก้าวหน้าให้กับผู้บริหารหน่วยงานได้รับทราบอย่างสม�่ำเสมอ และมีการรายงาน
ให้ศนู ย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดและศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร
ได้รับทราบทุก 3 เดือน
5. พัฒนาองค์ความรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและการก�ำหนดตัวชี้วัด
ที่เหมาะสมส�ำหรับหน่วยงาน เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผล และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์
ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
6. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์
เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง ให้เกิดการเชือ่ มโยงเป็นเครือข่ายระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องตัง้ ระดับ
จังหวัด จนถึงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระดับกรุงเทพมหานคร จนถึงระดับเขต มีระบบ
การรายงานผลการด� ำ เนิ น การในระหว่ า งหน่ ว ยงาน และในระดั บ พื้ น ที่ โดยเฉพาะระบบติ ด ตาม
การด�ำเนินการในระดับ แผนงาน/โครงการที่ได้รับ การจัดสรรจากงบประมาณของภาครัฐทั้ง ในระบบ
งบประมาณปกติ การตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และงบประมาณจากแหล่งอื่นๆ
เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงบริหารของผู้บริหารทุกระดับ
7. เสริมสร้างศักยภาพของศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ในการติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการท�ำงานของแต่ละหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบทัง้ 4 ยุทธศาสตร์
เพื่อให้เกิดการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
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3.2 วิธีการติดตามผลการดำ�เนินงาน
ก�ำหนดแนวทางการติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ของจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และแผนปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้จัดท�ำขึ้น
โดยก� ำ หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการติ ด ตามผลแผนงาน/โครงการที่ ชั ด เจน ซึ่ ง ถ้ า ต้ อ งการทราบเฉพาะ
ความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการต่างๆ สามารถใช้วธิ สี ง่ แบบส�ำรวจความก้าวหน้าโครงการให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบปฏิบัติ และด�ำเนินโครงการนั้นๆ โดยให้บันทึกความก้าวหน้าของโครงการ
ที่รับผิดชอบลงในแบบฟอร์มที่ก�ำหนด ซึ่งแบบฟอร์มควรแสดงข้อมูลที่ส�ำคัญ เช่น รายการแผนงาน/
โครงการ รายละเอียดเบื้องต้น ขอบเขตงาน งบประมาณและสถานภาพหรือความก้าวหน้าของโครงการ
เป็ น ต้ น ถ้ า วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการติ ด ตามผลต้ อ งการข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ ไปจากความก้ า วหน้ า
ของโครงการ เพื่อจะน�ำข้อมูลส่วนอื่นๆ ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา และอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นด้วยแบบฟอร์มที่จัดท�ำขึ้น จึงควรมีรายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากความก้าวหน้าของโครงการ
ที่ได้กล่าวมาแล้ว

3.3 วิธีการประเมินผลการดำ�เนินงาน
เป็ น การตรวจสอบผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง เมื่ อ ได้ ด� ำ เนิ น โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และ
ลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกรุงเทพมหานครและ
แผนปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้จัดท�ำขึ้นแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
และวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละตั ว ชี้ วั ด ที่ ตั้ ง ไว้ ท� ำ ให้ ส ามารถบ่ ง ชี้ ว ่ า โครงการที่ ไ ด้ ว างแผนไว้ นั้ น มี ก ารปฏิ บั ติ
จริงหรือไม่ ผลทีไ่ ด้เป็นอย่างไร ประสบความส�ำเร็จตามทีก่ ำ� หนดไว้สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการมากน้อย
เพียงใด ซึ่งวัตถุประสงค์หลักอีกประการหนึ่งของการประเมินผล คือ การที่สามารถน�ำผลการประเมิน
ที่ได้มาใช้ในการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาตลอดจนสร้างหรือก�ำหนดแนวทางเลือกใหม่ในการด�ำเนินโครงการ
ต่อไป
3.4 การกำ�หนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อการติดตามและประเมินผล
การก�ำหนดตัวชี้วัดผลกระทบของนโยบายความปลอดภัยทางถนนมีความส�ำคัญเป็นอย่างมาก
เพือ่ ระบุวา่ นโยบายความปลอดภัยทางถนนมีประสิทธิภาพหรือไม่ ในปัจจุบนั ยังไม่มขี อ้ สรุปว่าก�ำหนดตัวชีว้ ดั
ดังกล่าววิธีใดที่ดีที่สุด การก�ำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยทางถนนยังไม่ได้มีมาตรฐานที่แน่นอน
อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดหลักได้แก่ จ�ำนวนผู้เสียชีวิตหรือจ�ำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
ซึ่งสามารถสะท้อนระดับความปลอดภัยทางถนนได้ชัดเจน นอกจากนี้ งานศึกษาของมูลนิธิไทยโรดส์
และศูนย์วจิ ยั อุบตั เิ หตุแห่งประเทศไทยยังได้กำ� หนดตัวชีว้ ดั ขึน้ หลายข้อซึง่ สามารถแบ่งเป็นกลุม่ ได้เป็นตัวชีว้ ดั
ด้านอุบตั เิ หตุ ตัวชีว้ ดั ด้านความเสีย่ ง ตัวชีว้ ดั ด้านการขนส่งสาธารณะ และตัวชีว้ ดั ด้านโครงสร้างถนน เป็นต้น
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คู่มือการปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำ�เภอ
และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต

ส่วนที่ 1
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารความปลอดภัยทางถนนอำ�เภอ
1.1 อำ�นาจหน้าที่
ระเบี ย บสำ�นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว ่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน
พ.ศ. 2554 ได้กำ�หนดโครงสร้าง และอำ�นาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย
ทางถนนอำ�เภอ ไว้ในข้อ 20 และข้อ 21 ดังนี้

องค์ประกอบ
ข้ อ 20 ให้ มี ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารความปลอดภั ย ทางถนนอ�ำ เภอ เรี ย กโดยย่ อ ว่ า “ศปถ. อ� ำ เภอ”
โดยมีนายอ�ำเภอเป็นผู้อ�ำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ�ำเภอ และให้มีคณะกรรมการ
ศปถ. อ�ำเภอ ประกอบด้วย
1) นายอ�ำเภอ เป็นประธานกรรมการ
2) หัวหน้าสถานีต�ำรวจภูธรในเขตอ�ำเภอ เป็นรองประธานกรรมการ
3) รองผู้ก�ำกับการ หรือสารวัตร หรือรองสารวัตรที่รับผิดชอบงานจราจร เป็นกรรมการ
4) กรรมการอื่น ซึ่งนายอ�ำเภอแต่งตั้งจาก
(ก) ผูแ้ ทนหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจในเขตอ�ำเภอ จ�ำนวนตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ�ำเภอ จ�ำนวนไม่เกินห้าคน
(ค) ผู้แทนภาคประชาสังคมหรือภาคเอกชน จ�ำนวนไม่เกินห้าคน
(ง) ผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ ปี ระสบการณ์ดา้ นการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนน จ�ำนวนไม่เกินห้าคน
5) ข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีท่ นี่ ายอ�ำเภอมอบหมาย จ�ำนวนหนึง่ คนเป็นกรรมการและเลขานุการ และ
จ�ำนวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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อำ�นาจหน้าที่
ข้อ 21 ให้คณะกรรมการ ศปถ. อ�ำเภอ มีอ�ำนาจหน้าที่ในเขตอ�ำเภอ ดังต่อไปนี้
1) จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ าร แผนงาน โครงการ และงบประมาณในการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนน
ของอ�ำเภอ และประสานแผนปฏิบตั กิ าร แผนงาน และโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตอ�ำเภอ
ให้สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด
2) ด�ำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตอ�ำเภอ
3) เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารแผนงาน โครงการ และรายงาน
การด�ำเนินงานให้คณะกรรมการ ศปถ. จังหวัดทราบ
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในเขตอ�ำเภอ
5) จัดให้มีศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของอ�ำเภอ
6) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงานต่อสาธารณะ
7) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ศปถ. จังหวัด เพื่อพิจารณาก�ำหนดแนวทาง หรือมาตรการ
เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ�ำเภอ
8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท�ำงานเพื่อปฏิบัติงานตามอ�ำนาจหน้าที่ตามที่เห็นสมควร
9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการ ศปถ. จังหวัด มอบหมาย

1.2 ภารกิจ
ศู น ย์ อำ�นวยการความปลอดภั ย ทางถนน ได้ นำ�กรอบของแผนแม่ บ ท
ความปลอดภัยทางถนน และกรอบทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนโลก 5 เสาหลัก
มาเป็ น แนวทางในการกำ�หนดทิ ศ ทางการดำ�เนิ น งานและภารกิ จ ที่ ศู น ย์ อำ�นวยการ
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดจะต้องดำ�เนินการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในพื้นที่จังหวัด โดยจังหวัดต้องนำ�กรอบแนวทางดังกล่าวมากำ�หนดทิศทางและ
ประเด็นเร่งด่วนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและจัดทำ�แผนปฏิบัติการป้องกัน
และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนจั ง หวั ด เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการดำ�เนิ น งานในพื้ น ที่ ดั ง นั้ น
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำ�เภอ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน
การดำ�เนิ น งานป้ อ งกั น และอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนในพื้ น ที่ อำ�เภอ ต้ อ งนำ�กรอบแนวทาง
ของจังหวัดไปขับเคลื่อนการดำ�เนินงาน โดยใช้แผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
จังหวัดเป็นกรอบแนวทางการดำ�เนินงานในพื้นที่ ประกอบด้วย
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1.2.1 ด้านการบริหารจัดการ
(1) จัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอ�ำเภอ
(2) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนมาตรการ แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนตามแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอ�ำเภอ
(3) จัดให้มีศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของอ�ำเภอ และด�ำเนินการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุ
ทางถนนในพื้นที่
(4) ประสานการปฏิ บั ติ ง าน ติ ด ตาม ประเมิ น ผล ให้ ค� ำ ปรึ ก ษา ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
การด�ำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
(5) จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ�ำเภอ และรายงาน
ผลการด�ำเนินการให้ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดทราบทุกเดือน/ครั้ง
(6) สนับสนุนองค์ความรูเ้ กีย่ วกับการลดปัจจัยเสีย่ งให้แก่ศนู ย์ปฏิบตั กิ ารความปลอดภัยทางถนน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
1.2.2 ด้านถนน ประกอบด้วย
(1) จัดท�ำข้อมูลจุดเสี่ยง จุดอันตรายในพื้นที่อ�ำเภอ
(2) จัดท�ำแผนการแก้ไขปัญหาด้านกายภาพถนน จุดเสี่ยง จุดอันตราย และวิศวกรรมจราจร
ในพื้นที่อ�ำเภอ
(3) ให้ค�ำปรึกษาและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการแก้ไขปัญหาด้านกายภาพถนน จุดเสี่ยง
จุดอันตราย และวิศวกรรมจราจรให้กบั ศูนย์ปฏิบตั กิ ารความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในพื้นที่
1.2.3 ด้านยานพาหนะ
(1) จัดท�ำแผนลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอันเนื่องมาจากยานพาหนะ โดยเน้น
อุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนต์
(2) จัดท�ำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การขับขี่ยานพาหนะที่ปลอดภัย
(3) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่จัดท�ำประกันภัยภาคบังคับ ใบขับขี่และการช�ำระภาษีประจ�ำปี
1.2.4 ด้านผู้ใช้รถใช้ถนน
(1) จัดท�ำแผนการบังคับใช้กฎหมายเพือ่ ลดปัจจัยเสีย่ งทีเ่ กิดจากพฤติกรรมผูข้ บั ขีต่ ามสภาพปัญหา
ในพื้นที่
(2) จัดท�ำแผนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
(3) จัดท�ำแผนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส�ำนึกและความตระหนักด้านการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
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1.2.5 ด้านการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ
(1) จัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากรทีมกู้ชีพ/กู้ภัย ในพื้นที่อ�ำเภอ
(2) จัดท�ำแนวทางการประสานความร่วมมือและการปฏิบัติงานของทีมกู้ชีพ/กู้ภัย ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และมูลนิธิต่างๆ ในพื้นที่อ�ำเภอ
(3) จัดท�ำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการช่วยเหลือ และขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือ
ต่างๆ

1.3 แผนผังการดำ�เนินงาน
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ส่วนที่ 2

ศูนย์ปฏิบตั กิ ารความปลอดภัยทางถนนเขตกรุงเทพมหานคร
2.1 อำ�นาจหน้าที่
ระเบี ย บสำ�นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว ่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน
พ.ศ. 2554 ได้กำ�หนดโครงสร้าง และอำ�นาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย
ทางถนนเขต กรุงเทพมหานคร ไว้ในข้อ 23 ดังนี้

องค์ประกอบ
ข้อ 23 ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก�ำหนด

อำ�นาจหน้าที่
ข้อ 23 ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก�ำหนด

2.2 ภารกิจ
ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน ได้นำ�กรอบของแผนแม่บทความปลอดภัย
ทางถนน และกรอบทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนโลก 5 เสาหลัก มาเป็นแนวทาง
ในการกำ�หนดทิศทางการดำ�เนินงานและภารกิจที่ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน
กรุงเทพมหานครจะต้องดำ�เนินการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานครต้องนำ�กรอบแนวทางดังกล่าวมากำ�หนดทิศทาง
และประเด็นเร่งด่วนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและจัดทำ�แผนการป้องกันและ
ลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนกรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการดำ�เนิ น งานในพื้ น ที่ ดั ง นั้ น
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารความปลอดภั ย ทางถนนเขต ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ น
การดำ�เนินงานป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เขต ต้องนำ�แผนการป้องกันและ
ลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนกรุ ง เทพมหานคร มาเป็ น กรอบแนวทางการดำ�เนิ น งานในพื้ น ที่
ประกอบด้วย
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1.2.1 ด้านการบริหารจัดการ
(1) จัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเขต
(2) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนมาตรการ แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเขต
(3) จัดให้มศี นู ย์ขอ้ มูลและสถิตอิ บุ ตั เิ หตุทางถนนเขต และด�ำเนินการเก็บข้อมูลอุบตั เิ หตุทางถนน
ในพื้นที่เขต
(4) จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต และรายงานผล
การด�ำเนินการให้ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครทราบทุกเดือน/ครั้ง
1.2.2 ด้านถนน ประกอบด้วย
(1) จัดท�ำข้อมูลจุดเสี่ยง จุดอันตรายในพื้นที่เขต
(2) จัดท�ำแผนการแก้ไขปัญหากายภาพถนน จุดเสีย่ ง จุดอันตรายและวิศวกรรมจราจรในพืน้ ทีเ่ ขต
1.2.3 ด้านยานพาหนะ
(1) ด�ำเนินการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอันเนื่องมาจากยานพาหนะ โดยเน้น
อุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนต์
(2) รณรงค์ประชาสัมพันธ์การขับขี่ยานพาหนะที่ปลอดภัย
(3) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่จัดท�ำประกันภัยภาคบังคับ ใบขับขี่และการช�ำระภาษีประจ�ำปี
1.2.4 ด้านผู้ใช้รถใช้ถนน
(1) ด�ำเนินการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากพฤติกรรมผู้ขับขี่ตามสภาพปัญหา
ในพื้นที่
(2) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
(3) รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส�ำนึกและความตระหนักด้านการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนน
1.2.5 ด้านการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ
(1) จัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากรทีมกู้ชีพ/กู้ภัย ในพื้นที่เขต
(2) จัดท�ำแนวทางการประสานความร่วมมือและการปฏิบัติงานของทีมกู้ชีพ/กู้ภัย ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และมูลนิธิต่างๆ ในพื้นที่เขต
(3) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการช่วยเหลือ และขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือต่างๆ

ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน
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2.3 แผนผังการดำ�เนินงาน

ส่วนที่ 3
การติดตามประเมินผล
3.1 แนวทางการติดตามประเมินผล
การประเมินผลการดำ�เนินงานของศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนนอำ�เภอ
และศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนนเขต กรุงเทพมหานคร สามารถดำ�เนินการได้
ดังนี้

1. การประเมินความส�ำเร็จการด�ำเนินงานจากเป้าหมายการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุตามแผนป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนอ�ำเภอ และเขต
2. ประเมินความส�ำเร็จจากผลสัมฤทธิ์ในระดับเป้าหมายของแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
อ�ำเภอ และแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเขต โดยประเมินการด�ำเนินการโครงการ/กิจกรรม และ
ตามตัวชี้วัดที่ก�ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ�ำปี
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คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะส�ำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการศูนย์อ�ำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนน จึงได้จัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
ทั้งด้านพฤติกรรมคน ถนน ยานพาหนะ และสภาพแวดล้อม และขับเคลื่อนนโยบาย กรอบแนวคิด และ
แผนการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรม รวมทัง้ เพือ่ เสริมสร้างองค์ความรู้
(Knowledge based) ด้านกลไกการด�ำเนินงานการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ าร งบประมาณ ข้อมูล การแก้ไขปัญหา
ด้านกายภาพของถนนและแนวทางการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการขับเคลือ่ นงานด้านความปลอดภัยทางถนนในพืน้ ที่ เพือ่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักในการลดปัจจัยเสีย่ งการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนนในพืน้ ทีใ่ ห้เกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถบรรลุ
ตามเป้าหมายตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 – 2564 และเป้าหมายทศวรรษ
แห่งความปลอดภัยทางถนน

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจในการด�ำเนินงานด้านการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนสามารถเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในระดับพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
1.2 เพื่อให้ทราบกระบวนการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
1.3 เพื่ อ ให้ ส ามารถบู ร ณาการการด� ำ เนิ น งานร่ ว มกั บ ทุ ก ภาคส่ ว น ทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน และอาสาสมัครต่างๆ ในการขับเคลื่อนมาตรการ และแนวทางด�ำเนินการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

2. ขอบเขตภารกิจ
2.1 ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554 ก�ำหนด
โครงสร้างการด�ำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนี้ ข้อ 22 “ในท้องที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนอันสมควร
ให้มีศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนขึ้น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน
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ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ เพือ่ ให้ผบู้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พิจารณาจัดให้มศี นู ย์
ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรียกโดยว่า “ศปถ.อปท.” โดยมีผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้อ�ำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และให้มีคณะกรรมการ ศปถ.อปท. ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นประธานกรรมการ โดยมีผู้แทนหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาสังคม
และภาคเอกชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดังกล่าวเข้าร่วมเป็นกรรมการ และมีอำ� นาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับระเบียบนี้”
2.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว4007 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
เรื่อง การด�ำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
2.3 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.4/ว3378 ลงวันที่ 22 ตุลาคม
2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง “จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

จัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(ศปถ. อปท.)

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ศูนย์ปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ศปถ. อปท.)

ดำ�เนินการ
ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในเขต
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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แผนผังการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ. อปท.)

คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ. อปท.)

ดำ�เนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

จัดทำ�แผนปฏิบัติป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ. อปท.)

ด้าน
การบริหาร
จัดการ

ด้านยานพาหนะ

ด้านถนน

ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน

สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนจังหวัด
และอำ�เภอ

ด้าน
ผู้ใช้รถ
ใช้ถนน

ด้านการช่วยเหลือ
หลังการเกิด
อุบัติเหตุ
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3 ภารกิจ
3.1 ด้านการบริหารจัดการ
(1) การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.)
(2) การแต่งตัง้ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบตั กิ ารความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(คณะกรรมการ ศปถ.อปท.) และการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คณะกรรมการ ศปถ.อปท.)
(3) จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และน�ำไป
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(4) ด�ำเนินการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รวมทั้งน�ำมาวิเคราะห์
เพื่อก�ำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
(5) การรายงานข้อมูลการจัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และผลการด�ำเนินการฯ ให้ศนู ย์ปฏิบตั กิ ารความปลอดภัยทางถนนอ�ำเภอรับทราบอย่างน้อยสามเดือนครัง้
3.2 ด้านถนน ประกอบด้วย
(1) การระบุจุดเสี่ยงและจุดอันตราย
(2) การตรวจสอบปัญหาจุดเสี่ยงและจุดอันตราย
(3) การตรวจสอบกายภาพถนน และสภาพแวดล้อม เพื่อด�ำเนินการแก้ไขและปรับปรุงถนน
ให้ปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล
3.3 ด้านยานพาหนะ
(1) ส�ำรวจข้อมูล พร้อมทั้งแยกประเภทยานพาหนะในพื้นที่
(2) ส่งเสริมและแนะน�ำให้ผู้ใช้ยานพาหนะมีอุปกรณ์ส่วนควบที่ปลอดภัย
(3) รณรงค์ ส่งเสริมการจัดท�ำประกันภัยภาคบังคับ การจัดท�ำใบขับขี่ และการช�ำระภาษีประจ�ำปี
3.4 ด้านผู้ใช้รถใช้ถนน
(1) การลดปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากพฤติกรรมผู้ขับขี่ตามสภาพปัญหาในพื้นที่
(2) การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
(3) เฝ้าระวังผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
(4) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส�ำนึกและความตระหนักด้านการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุ
ทางถนน
3.5 ด้านการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ
(1) การจัดตั้งทีมกู้ชีพ/กู้ภัย
(2) การพัฒนาทีมกู้ชีพ/กู้ภัย
(3) ประสานความร่วมมือการด�ำเนินการกู้ชีพ/กู้ภัย
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ส่วนที่ 3
กฎหมาย/
ผลงานวิชาการ
ด้านความปลอดภัย
ทางถนน
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กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

มาตรา 19

ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (6/1) ของมาตรา 45
แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2540
“(6/1) ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุน
ในการดูแลการจราจรและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย”
ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนที่ 50 ก
ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2562

พระราชบัญญัติเทศบาล
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

มาตรา 19

ให้เพิ่มความต่อไปนี้ (2/1) ของวรรคหนึ่งในมาตรา 50
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
“(2/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแล
การจราจร และส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานอื่นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว”
ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนที่ 50 ก  
ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2562

พระราชบัญญัติสภาตำ�บลและองค์การบริหารส่วนตำ�บล
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

มาตรา 19

ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (1/1) ของมาตรา 67
แห่งพระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล พ.ศ. 2537
“(1/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแล
การจราจรและส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว”
ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนที่ 50 ก
ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2562
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ผลงานวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน
มาตรการยกระดับความปลอดภัยทางหลวงชนบท
โดย กรมทางหลวงชนบท

1. เป้าหมายด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับสากลและของประเทศไทย

จากการทบทวนประสบการณ์ ก ารจั ด การด้ า นความปลอดภั ย บนโครงข่ า ยถนนในประเทศ
ที่ประสบความส�ำเร็จในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนน เช่น ประเทศออสเตรเลียและประเทศ
อังกฤษ พบว่าแผนงานและแนวทางการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการติดตามและประเมินผลได้
ในเชิ ง ปริ ม าณ สามารถแก้ ไขปั ญ หาอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม แนวทางการจั ด การ
ด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศดังกล่าวจะประกอบด้วย การด�ำเนินการเชิงรุก (การป้องกัน
อุบตั เิ หตุไม่ให้เกิด) และการด�ำเนินการเชิงรับ (การแก้ไขจุดเกิดอุบตั เิ หตุเพือ่ ไม่ให้เกิดซ�ำ้ ) โดยมีการก�ำหนด
ให้การด�ำเนินการเชิงรุกและเชิงรับจะต้องส่งผลสัมฤทธิ์ที่สอดรับกับค่าเป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัด (Key
Performance Index) ทั้งในระดับสากล และระดับประเทศ
จะเห็นได้ว่า ตัวชี้วัด เป็นปัจจัยส�ำคัญสู่ความส�ำเร็จ (Key Success Factors) ของการด�ำเนินงาน
ด้านความปลอดภัยทางถนน องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ก�ำหนดเป้าหมายความปลอดภัยทางถนน
ที่เป็นสากล (Global Road Safety Goals) ไว้ 12 ด้าน โดยเป้าหมายที่เกี่ยวข้องตรงกับความปลอดภัย
ของโครงสร้างพื้นฐานทางถนน มี 3 เป้าหมาย ได้แก่
เป้าหมายที่ 1 ภายในปี พ.ศ. 2563 ประเทศสมาชิกควรจะต้องมีแผนปฏิบัติการความปลอดภัย
ทางถนนที่มีเป้าหมายความส�ำเร็จชัดเจน
เป้าหมายที่ 2 ภายในปี พ.ศ. 2573 ถนนทีก่ อ่ สร้างใหม่ควรจะต้องมีความปลอดภัยในระดับ 3 ดาว
ขึ้นไป
เป้าหมายที่ 3 ภายในปี พ.ศ. 2573 ร้อยละ 75 ของการเดินทางควรจะต้องเดินทางบนถนนที่มี
ความปลอดภัยระดับ 3 ดาวขึ้นไป
ทั้งนี้ ค่าระดับความปลอดภัยทางถนนที่องค์การอนามัยโลกแนะน�ำให้ใช้ คือ International Road
Assessment Program (iRAP) ซึ่ ง จะมี ก ารประเมิ น และให้ ด าวระดั บ ความปลอดภั ย ของผู ้ ใช้ ถ นน
ทุกๆ ช่วง 100 เมตร ระดับ 1 ดาวเป็นระดับที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสูง ส่วน 5 ดาวเป็นระดับ
ที่ปลอดภัยสูงสุด ค่าความปลอดภัยตามเกณฑ์ iRAP นี้ สามารถน�ำมาใช้ชี้เป้าจุดเสี่ยง เรียงล�ำดับ
ความจ�ำเป็นเร่งด่วนของปัญหา และสามารถน�ำมาใช้ในการก�ำหนดเป้าหมายและมาตรการเชิงป้องกันได้
ในที่สุด
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นอกจากเป้าหมายระดับสากลทีป่ ระเทศไทยควรจะน�ำมาก�ำหนดเป็นตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์ของการยกระดับ
ความปลอดภัยทางถนนของประเทศแล้ว ในปี พ.ศ. 2562 รัฐบาลได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนมี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง และ ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน รัฐบาลให้ความเห็นชอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติพร้อมทั้ง
ก�ำหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ด้านความปลอดภัยทางถนนในระยะเวลา 20 ปี กล่าวคือ
ปี พ.ศ. 2561 - 2570 จะต้องมีอัตราการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 12 คน
ต่อแสนประชากร
ปี พ.ศ. 2571 - 2575 จะต้ อ งมี อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต เนื่ อ งจากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนไม่ เ กิ น 8 คน
ต่อแสนประชากร และ
ปี พ.ศ. 2576 - 2580 จะต้ อ งมี อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต เนื่ อ งจากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนไม่ เ กิ น 5 คน
ต่อแสนประชากร
ทัง้ นี้ จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีอตั ราการเสียชีวติ เนือ่ งจาก
อุบัติเหตุทางถนน ที่ 32.7 คนต่อแสนประชากร หรือคิดเป็นจ�ำนวนกว่า 22,000 คน

รูปที่ 1 เป้าหมายด้านความปลอดภัยทางถนนระดับสากลขององค์การอนามัยโลก (WHO)
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2. มาตรการยกระดับความปลอดภัยทางถนนของกรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบทมีภารกิจยกระดับความปลอดภัยโครงข่ายทางหลวงชนบท โดยแบ่งการยกระดับ
ความปลอดภัยออกเป็น 2 แนวทาง ตามแนวทางการตรวจสอบอุบัติเหตุทางถนน “Road Accident
Investigation Guidelines for Road Engineer” โดย สมาคมทางหลวงโลก (PIARC) ซึ่งได้แก่
1) แนวทางเชิงป้องกัน (Preventive Measures) คือ การตรวจสอบเพือ่ ก�ำหนดจุดเสีย่ ง (Risk Spot)
และหาประเด็นความเสี่ยงบนถนน ในบริเวณที่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาก่อน
2) แนวทางเชิงแก้ไข (Reactive Measures) คือ การสืบสวนจุดอุบตั เิ หตุ (Accident Spot) เพือ่ ให้
ทราบถึงสาเหตุของอุบัติเหตุ และออกมาตรการปรับปรุงความปลอดภัย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการลดการสูญเสียเนื่องจาก
อุบตั เิ หตุบนโครงข่ายทางหลวงชนบทได้ตามยุทธศาสตร์ชาติ กรมทางหลวงชนบทได้ดำ� เนินการใน 3 องค์
ประกอบหลัก ประกอบด้วย การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนา
กระบวนงานที่เป็นระบบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมทางหลวงชนบทได้พัฒนา “ระบบบริหารการจัดการโครงข่ายทางหลวงชนบท (Rural Road
Network Management System, RM)” น�ำมาใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางเรขาคณิตของเส้นทาง
และทรัพย์สินทางถนน เช่น ป้ายจราจร เครื่องหมายบนถนน สะพาน ท่อระบายน�้ำ เสาไฟ และอื่นๆ
โดยข้อมูลทรัพย์สินที่เก็บรวบรวมได้มีความถูกต้องสูง ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนเชิงพิกัดไม่เกิน 0.10 เมตร
ท�ำให้สามารถใช้ระบบ RM ในการตรวจสอบความปลอดภัยงานทางเบื้องต้นก่อนด�ำเนินการตรวจสอบ
พื้นที่จริง เพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นตัวเลือก
ที่คุ้มค่าส�ำหรับการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนและยังสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร
บุคคลของกรมทางหลวงชนบทได้ และได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบความปลอดภัย
งานทาง (Road Safety Audit System, RSAS) เพื่อระบุจุดเสี่ยงตามแนวทางของ iRAP (International
Road Assessment Programme) การตรวจสอบตามวิธีของ iRAP ประกอบด้วยการส�ำรวจถนนและ
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมุง่ เน้นทีค่ ณ
ุ ลักษณะของถนนต่างๆ กว่า 40 ปัจจัย เช่น รูปแบบทางแยก จ�ำนวน
ช่องจราจร ความชัดเจนของเส้นจราจร และอันตรายจากบริเวณข้างทาง ซึ่งจะสามารถประเมินโอกาส
ในการเกิดอุบตั เิ หตุ และความรุนแรงของอุบตั เิ หตุ ในการจัดระดับคะแนนของ iRAP (iRAP Star Rating)
ถือเป็นมาตรวัดระดับความเสี่ยงของโครงสร้างพื้นฐานทางถนนต่อผู้ใช้ทางที่ง่ายและสามารถวัดได้เป็น
ระดับดาว โดยระดับ 5 ดาว (สีเขียว) เป็นถนนที่ปลอดภัยสูงสุด และระดับ 1 ดาว (สีด�ำ) เป็นถนน
ที่ปลอดภัยต�่ำสุด ซึ่งทางองค์การอนามัยโลก (WHO) แนะน�ำให้ประเทศไทยด�ำเนินการตามแนวทาง
มาตรฐานของ iRAP
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นอกจากนี้ ระบบ RSAS ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับระบบ RM และระบบสารสนเทศการรายงาน
อุบัติเหตุบนทางหลวงชนบท (ARMS) ท�ำให้สามารถช่วยออกแบบเบื้องต้นการติดตั้งอุปกรณ์อ�ำนวย
ความปลอดภัย เพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยในระยะเร่งด่วน และสามารถแนะน�ำการปรับลักษณะทางเรขาคณิต
ของถนนเพื่อเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาว
2.2 การพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง
กรมทางหลวงชนบทได้ พั ฒ นาผู ้ ต รวจสอบความปลอดภั ย งานทาง และได้ ก� ำ หนดแนวทาง
การขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางซึ่งประกอบด้วยระดับของผู้ตรวจสอบความปลอดภัย
งานทาง ระดับ ได้แก่
(1) ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector)
- หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน คือ ผู้ที่ผ่านหลักสูตรการตรวจสอบและปรับปรุงความปลอดภัย
งานทาง (ระดับต้น) หรือ Fundamental Road Safety Audit and Improvement for Inspector
(2) ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับกลาง (Auditor)
- หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน คือ ต้องเป็น Inspector มาไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีประสบการณ์
ด้านการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง ไม่นอ้ ยกว่า 20 โครงการ หรือเป็น Inspector ผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์
ด้านการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง ไม่น้อยกว่า 40 โครงการ โดยผู้มีคุณสมบัติครบทั้ง 2 กรณี
ต้ อ งผ่ า นการเข้ า ร่ ว มหลั ก สู ต รการตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง ความปลอดภั ย งานทาง (ระดั บ กลาง)
(Intermediate Road Safety Audit and Improvement for Auditor) ทั้งนี้ ผู้ที่มีประสบการณ์ด้าน
การตรวจสอบความปลอดภัยและขึน้ ทะเบียนเป็น Auditor ของหน่วยงานทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับสากล
กรมทางหลวงชนบทอาจพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนเป็น Auditor ของกรมทางหลวงชนบทได้
(3) ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับอาวุโส (Senior Auditor)
- หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน คือ ต้องเป็น Auditor มาไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีประสบการณ์
ด้านการตรวจสอบความปลอดภัยงานทางโครงการที่ซับซ้อน ไม่น้อยกว่า 15 โครงการ หรือเป็น Auditor
ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบความปลอดภัยงานทางโครงการที่ซับซ้อนจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 30
โครงการ โดยโครงการที่ ซั บ ซ้ อ นคื อ ทางหลวงชนบทที่ มี ช ่ อ งจราจรตั้ ง แต่ 4 ช่ อ งจราจรขึ้ น ไป
ทางแยกต่างระดับ (Interchange) หรือทางหลวงชนบทที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจ�ำนวนมาก ซึ่งพิจารณา
โดยกรมทางหลวงชนบทแล้วว่าเป็นโครงการที่มีความซับซ้อน โดยทั้ง 2 กรณี ต้องผ่านการเข้าร่วม
หลักสูตรการตรวจสอบและปรับปรุงความปลอดภัยงานทาง (ระดับสูง) Advanced Road Safety Audit and
Improvement for Senior Auditor โดยกรมทางหลวงชนบท มีเป้าหมายการพัฒนา Inspector จ�ำนวน
1,500 คน Auditor จ�ำนวน 160 คน และ Senior Auditor จ�ำนวน 25 คน ซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนา
Inspector, Auditor และ Senior Auditor ไปแล้วจ�ำนวน 585 คน 66 คน และ 3 คนตามล�ำดับ
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2.3 การพัฒนากระบวนงานที่เป็นระบบ
การแก้ไขและปรับปรุงจุดอันตรายและจุดเสีย่ ง กรมทางหลวงชนบทมีแผนและมาตรการในการแก้ไข
จุดเสี่ยงอย่างชัดเจนและได้ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ไม่เฉพาะแค่เทศกาลส�ำคัญเช่น เทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์ แต่ได้ด�ำเนินการในทุกๆ ไตรมาสของแต่ละปี ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
(1) วิเคราะห์จุดอันตรายและจุดเสี่ยง พร้อมทั้งจัดล�ำดับความส�ำคัญ				
กรมทางหลวงชนบทได้กำ� หนดแนวการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณจุดอันตรายและจุดเสีย่ ง
บนทางหลวงชนบท โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวงชนบท หรือ ARMS
(Accident Report Management System) และ ระบบ RSAS ซึง่ สามารถจ�ำแนกจุดอันตรายบนทางหลวง
ชนบทและจัดล�ำดับความส�ำคัญการปรับปรุงยกระดับความปลอดภัยได้ ดังนี้
ล�ำดับที่ 1 คือ จุดที่เคยเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไปในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง
ล�ำดับที่ 2 คือ จุดที่เคยเกิดอุบัติเหตุ 2 ครั้งในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง
ล�ำดับที่ 3 คือ จุดที่เคยเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้งในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง และมีความเสี่ยง
จากการประเมินด้วย iRAP (ต�่ำกว่า 3 ดาว)
ล�ำดับที่ 4 คือ จุดที่มีความเสี่ยงจากการประเมินด้วย iRAP (ต�่ำกว่า 3 ดาว)
(2) ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางผ่านระบบ RM
หลังจากจัดล�ำดับความส�ำคัญ ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางจะด�ำเนินการตรวจสอบ
ความปลอดภั ย ขั้ น ต้ น ผ่ า นระบบ RM โดยผู ้ ต รวจสอบความปลอดภั ย สามารถรวบรวมประเด็ น ด้ า น
ความปลอดภัยเบือ้ งต้นจากระบบ RM ได้ ก่อนด�ำเนินการลงพืน้ ทีต่ รวจสอบภาคสนาม ท�ำให้ประหยัดเวลา
และสามารถวางแผนการตรวจสอบภาคสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางภาคสนาม
กรมทางหลวงชนบทได้ พั ฒ นาและขึ้ น ทะเบี ย นผู ้ ต รวจสอบความปลอดภั ย งานทาง
ของเจ้าหน้าที่กรมในสังกัดทุกหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยจะเป็นผู้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ
ความปลอดภัยงานทางในสถานที่จริงอีกครั้ง หลังจากการตรวจสอบผ่านระบบ RM เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่ครบถ้วน และจัดท�ำรายงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทางฉบับสมบูรณ์
(4) ด�ำเนินการปรับปรุงยกระดับความปลอดภัย
จากรายงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง ซึง่ จะประกอบด้วยประเด็นด้านความปลอดภัย
ระดับความเสีย่ งและแนวทางการปรับปรุงความปลอดภัย หน่วยงานพืน้ ทีผ่ รู้ บั ผิดชอบจะด�ำเนินการปรับปรุง
ยกระดับความปลอดภัยตามข้อแนะน�ำในรายงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง
(5) ติดตามและประเมินผล
หลั ง จากปรั บ ปรุ ง ยกระดั บ ความปลอดภั ย แล้ ว จะด� ำ เนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผล
การปรับปรุงความปลอดภัย เพื่อน�ำผลที่ได้มาวิเคราะห์และพัฒนามาตรการปรับปรุงความปลอดภัย
ของกรมทางหลวงชนบทต่อไป
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รูปที่ 2 กระบวนงานการปรับปรุงความปลอดภัย

3. ผลการดำ�เนินงาน
ผลการปรับปรุงยกระดับความปลอดภัยบริเวณจุดเสีย่ งจุดอุบตั เิ หตุ ตัง้ แต่ปงี บประมาณ พ.ศ.2561 2562 โดยได้ด�ำเนินการปรับปรุงความปลอดภัยไปแล้วรวมทั้งสิ้น 1,147 จุด และเมื่อเทียบสถิติอุบัติเหตุ
ณ จุดเดียวกันก่อนและหลังปรับปรุง พบว่าจ�ำนวนอุบัติเหตุลดลง 64.55 เปอร์เซ็นต์ และจ�ำนวนผู้เสียชีวิต
ลดลง 71.93 เปอร์เซ็นต์
ส�ำหรับเป้าหมายในการลดจ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดบนทางหลวงชนบท ในอีก 20
ข้างหน้า (ปี พ.ศ. 2580) ในปี พ.ศ. 2561 จ�ำนวนผู้เสียชีวิตบนทางหลวงชนบท มีจ�ำนวน 2.19 ราย
ต่อแสนประชากร โดยตัง้ เป้าให้ลดลง 30 เปอร์เซ็นต์ ใน 5 ปีแรก โดยด�ำเนินการมาตรการระยะสัน้ ในการ
ปรับปรุงยกระดับความปลอดภัยให้ถนนเป็นถนนทีเ่ รียกว่า “Self-explaining roads” ใช้มาตรการพืน้ ฐาน
เช่น การติดตั้งป้ายเตือน การติดตั้งเครื่องหมายจราจร เป็นต้น และใช้มาตรการเสริม เช่น การทาสีเตือน
บนพืน้ ผิวถนน การติดตัง้ หลักน�ำทางยืดหยุน่ เป็นต้น หลังจากด�ำเนินการระยะสัน้ จะด�ำเนินการมาตรการ
ระยะยาวจนถึงปี พ.ศ. 2580 โดยท�ำให้ถนนเป็น “Forgiving roads” ซึ่งจะปรับปรุงระยะเขตปลอดภัย
(Clear zone) เช่น การก�ำจัดสิง่ อันตรายข้างทาง การติดตัง้ แบริเออร์ และการปรับปรุงลักษณะทางเรขาคณิต
ของถนน ซึ่งเชื่อว่าหากด�ำเนินการตามมาตรการทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น จะท�ำให้สามารถลดจ�ำนวน
ผู้เสียชีวิตบนทางหลวงชนบทเหลือ 0.33 รายต่อแสนประชากรได้ภายในปี พ.ศ. 2580 โดยกรมทางหลวง
ชนบทได้จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ในการปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ให้เป็น “Self-explaining
roads” ภายใน 5 ปี และในปีที่ 6 – 20 เป็นการปรับปรุง clear zone ติดตัง้ ราวกันอันตราย และปรับปรุง
เรขาคณิตของทางหลวงชนบทกว่า 47,500 กม.
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ผลสำ�รวจการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561
โดย มูลนิธิไทยโรดส์

มูลนิธิไทยโรดส์ พร้อมด้วยเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน (Road Safety
Watch) และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แถลงผลส�ำรวจอัตราการสวมหมวก
นิรภัยของผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์ประจ�ำปี 2561 เมือ่ วันที่ 30 กรกฎาคม. 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว
กรุงเทพ ฟอร์จนู โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง สือ่ มวลชน และประชาชน
ทั่ ว ไปตระหนั ก ถึ ง ความเสี่ ย งจากการใช้ ร ถจั ก รยานยนต์ โ ดยไม่ ส วมหมวกนิ ร ภั ย ตลอดจนรั บ ทราบ
ถึงสถานการณ์ความปลอดภัยของการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ในปัจจุบัน  

การส�ำรวจพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย เป็นการด�ำเนินงาน
ร่วมกันระหว่างมูลนิธิไทยโรดส์และเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน (Road Safety
Watch) ภายใต้การสนับสนุนของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึง่ ได้ดำ� เนินงาน
ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 9 ปี โดยในปี พ.ศ. 2561 ท�ำการส�ำรวจผู้ใช้รถจักรยานยนต์ จ�ำนวน 1,529,808 คน
ทั้งในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต�ำบลครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย
พบว่า ภาพรวมผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทยสวมหมวกนิรภัยเพียง 45% แบ่งเป็นผูข้ บั ขีแ่ ละผูโ้ ดยสาร
สวมหมวกนิรภัยเพียง 52% และ 22% ตามล�ำดับ
ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน

รายงานประชาชน ประจำ�ปี 2562

139

หากจ�ำแนกตามกลุ่มอายุรวมผู้ขับขี่และผู้โดยสารพบว่า กลุ่มผู้ใหญ่สวมหมวกนิรภัย 48% กลุ่มวัยรุ่น
22% และกลุ่มเด็กเฉพาะผู้โดยสาร เพียง 8% เท่านั้น

เมื่อเปรียบเทียบบริบทพื้นที่การส�ำรวจพบว่า อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ทั้งผู้ขับขี่
และผู้โดยสารในเขตเมืองใหญ่ 78% เขตเมืองรอง 45% และเขตชุมชนชนบทเพียง 31% เท่านั้น  

ในขณะที่กรุงเทพมหานครเมืองขนาดใหญ่และมีความเข้มงวดในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอยู่แล้ว
กองบั ญ ชาการต� ำ รวจนครบาลส� ำ นั ก งานต� ำ รวจแห่ ง ชาติ ร ่ ว มกั บ ภาคี ต ่ า งๆ ได้ ป ระกาศนโยบาย
“กรุงเทพมหานคร เมืองต้นแบบ สวมหมวกนิรภัย 100%” และด�ำเนินการตลอดปี 2561 ส่งผลให้ผู้ใช้รถ
จักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร สวมหมวกนิรภัยสูงถึง 85% โดยเฉพาะในกลุ่มผู้โดยสารที่มีการ
สวมหมวกนิรภัยเพิ่มสูงขึ้นจาก 39% ในปี 2560 เป็น 55% ในปี 2561 สูงที่สุดในประเทศ  
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จากการส� ำ รวจอั ต ราการสวมหมวกนิ ร ภั ย ของประเทศไทยอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น ระยะเวลา 9 ปี
ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2553-2561 ซึ่ ง มี จ� ำ นวนกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งของผู ้ ใช้ ร ถจั ก รยานยนต์ ที่ ถู ก ส� ำ รวจกว่ า ปี ล ะ
1,000,000 คน ท�ำให้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์
ในประเทศ หลายปี ที่ ผ ่ า นมานั้ น มี อั ต ราการสวมหมวกนิ ร ภั ย ที่ เ ปลี่ ย นแปลงเพี ย งเล็ ก น้ อ ยเท่ า นั้ น
หากพิจารณาตามต�ำแหน่งที่นั่ง อัตราการสวมหมวกนิรภัยในต�ำแหน่งผู้ขับขี่และผู้โดยสารยังคงมีแนวโน้ม
ไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้มูลนิธิไทยโรดส์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะท�ำงานสนับสนุนการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดน�ำร่อง (สอจร.) ร่วมพิจารณามอบรางวัลให้กับจังหวัดที่มีผลงานดีเด่น
ด้านการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ปี พ.ศ. 2561 แบ่งออกเป็น 4 รางวัล ได้แก่
1. รางวัลที่มีอัตราการสวมหมวกนิรภัยสูงสุดในภาพรวมทั้งจังหวัด 3 ล�ำดับ เฉลี่ยปี 2559-2561
2. รางวัลที่มีพัฒนาการของอัตราการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นดีเด่นทั้งจังหวัด (3 ปี ย้อนหลัง)
ในเขตชุมชนเมือง
3. รางวัลที่มีพัฒนาการของอัตราการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นดีเด่นทั้งจังหวัด (3 ปี ย้อนหลัง)
ในเขตชุมชนชนบท
4. รางวัลอัตราการสวมหมวกนิรภัย ในกลุ่มผู้โดยสารสูงสุด ปี 2561
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นอกจากนีย้ งั มีการเสวนาแลกเปลีย่ นมุมมองและทิศทางในการขับเคลือ่ นการส่งเสริมการสวมหมวก
นิรภัยในอนาคต โดยผู้แทนจาก สสส. สอจร. ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และ ศวปถ. ซึ่งมีข้อคิดเห็นและ
บทสรุปจากการเสวนาที่ส�ำคัญ ดังนี้
โดย คุณรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ (ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) กล่าวว่า ที่ผ่านมา สสส. ได้ท�ำงานทั้งภาควิชาการและ
ภาคประชาสังคมซึ่งความร่วมมือจากหลายฝ่ายน�ำมาสู่การแก้ไขปัญหา เมื่อมีพื้นที่ที่ประสบความส�ำเร็จ
เชือ่ ว่าจะสามารถขยายลงสูพ่ นื้ ทีอ่ นื่ ๆ ได้ และน�ำไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาได้ในทีส่ ดุ ทัง้ นีก้ ารมีฐานข้อมูลทีช่ ดั เจน
ท�ำให้การแก้ไขปัญหาได้ชัดเจนขึ้น
นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร (รองประธานแผนงาน สอจร.) กล่าวว่า จากผลส�ำรวจหลายประเทศพบว่า
หากการรณรงค์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยได้เป็นอย่างดีแล้วสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุได้ ส่วนส�ำคัญ
ทีท่ ำ� ให้ประสบความส�ำเร็จต้องมีเครือข่ายทัง้ ในท้องถิน่ และภาคเอกชนจะท�ำให้เกิดวัฒนธรรมท�ำตามอย่างกัน
เพราะแต่ละฝ่ายจะไม่ยอมเสียหน้า
พ.ต.อ.สรัลพัฒน์ ยศสมบัติ (รองผูบ้ งั คับการต�ำรวจภูธรจังหวัดระยอง) กล่าวว่า ระยองมีสถิตกิ ารเกิด
อุบัติเหตุและเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ในจังหวัดจึงร่วมกันสร้างภาคีเครือข่ายและมองเห็นว่า
การสวมหมวกนิรภัยเป็นเรื่องที่ช่วยป้องกันการเสียชีวิตได้เนื่องจากมีผู้ขับขี่จ�ำนวนมาก เมื่อภาครัฐ เอกชน
และภาคีเครือข่ายร่วมกันรณรงค์ให้แต่ละสถานีต�ำรวจภูธรเลือกหนึ่งหมู่บ้าน ตั้งเป้าหมายให้ประชาชน
สวมหมวกนิรภัยให้ได้รอ้ ยละ 90 ปรากฏว่าท�ำได้ตามเป้าหมายเพียง 3 หมูบ่ า้ นจาก 16 หมูบ่ า้ น จึงได้เร่งสร้าง
การรับรู้และใช้มาตรการทางสังคม มาตรการองค์กร จึงท�ำให้การสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นมาได้
พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก (รองผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาล) กล่าวว่า ในเขต กทม. ต�ำรวจ
ได้บังคับใช้กฎหมายและท�ำควบคู่กับการสร้างจิตส�ำนึก โดยเริ่มรณรงค์ก่อนบังคับใช้กฎหมายทั้งยัง
สร้างการรับรูว้ า่ กทม. มีนโยบายให้สวมหมวกนิรภัย 100%  แต่ตอ้ งยอมรับว่าต�ำรวจไม่สามารถตรวจสอบ
ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง จึงได้นำ� เทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจจับผูท้ ไี่ ม่สวมหมวกนิรภัย ซึง่ พบว่าได้ผลดี แม้จะ
ยังไม่สมบูรณ์ 100% และมีแรงต้านจากผู้ขับขี่บ้าง แต่เมื่อท�ำความเข้าใจแล้วพบว่าเข้าใจมากขึ้น
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คณะผู้จัดท�ำ

รายงานประชาชน ประจ�ำปี 2562
พิมพ์ครั้งที่ 1

จ�ำนวน 5,000 เล่ม

ที่ปรึกษา
นายชยพล ธิติศักดิ์
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเชษฐา โมสิกรัตน์
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จัดพิมพ์ โดย
กองบูรณาการ
ความปลอดภัยทางถนน
กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
3/12 ถนนอู่ทองนอก
แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300

คณะผู้จัดท�ำ
นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ		
นายปวริศร์ สาฉลาด		
นายนพดล เพิ่มพูนทวีชัย
นายอรรฒพร มณีกุล		
นางสาวณัฐชยา ผิวเงิน		
นายกษริน ตริณตระกูล		
นางสาวพลอยนิล บัวทอง
นายชนะชล ลับโกษา		
นายกฤษฎา ค�ำสุด			

ผู้อ�ำนวยการกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พิมพ์ที่
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
44/16-17 ถนนเลี่ยงเมือง ต�ำบลตลาดขวัญ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2525 4807-9 โทรสาร 0 2525 4855

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ห้ามคัดลอก จัดพิมพ์ หรือท�ำซ�้ำ ก่อนได้รับอนุญาตจากส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ
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