แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562

๑. สถานการณ์ปัจจุบัน
เทศกาลปีใหม่ เป็ นช่วงที่ประชาชนส่ ว นใหญ่ นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆเป็นจานวนมาก
เนื่องจากเป็นช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประกอบกับการนิยมจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่ของบริ ษัทและห้างร้ าน รวมทั้งการจัดงานรื่นเริงของภาคส่ ว นต่างๆ ดังนั้น เทศกาลปีใหม่ จึงเป็นเหมือน
เทศกาลแห่งความสุข ความสนุกสนานของคนทั่วไป ทาให้มีการใช้รถใช้ถนนกันเป็นจานวนมาก โดยข้อมูลจาก
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนพบว่าจากการบูรณาการร่ว มกับหน่ว ยงานต่างๆ ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคีเ ครือ ข่า ยที่เ กี่ย วข้อ ง ดาเนิน การตามมาตรการต่า งๆ เพื่อ ลดปัจ จัย เสี ่ย งการเกิด อุบัติเ หตุท างถนน
อย่า งเข้ม ข้น ต่อเนื่อ ง ครอบคลุมทุกพื้น ที่ โดยสรุป ภาพรวมผลการดาเนินการช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561
ที่ผ่านมา พบว่า
1.1 มี อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนเกิ ด ขึ้ น 3,841 ครั้ ง เมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว งเทศกาลปี ใ หม่ พ.ศ. 2560
จานวน 3,899 ครั้ง ลดลงจานวน 58 ครั้ง โดยสาเหตุสูงสุดมาจากการดื่มแล้วขับ รองลงมา คือ ขับรถเร็วเกินกว่า
กฎหมายกาหนด และประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ (ส่วนบุคคล)
1.2 จานวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 4,005 คน เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560
จานวน 4,068 คน ลดลงจานวน 63 คน
1.3 จานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 รวม 423 ราย
เมื่อเทียบกับช่ว งเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 จานวน 478 ราย ลดลงจานวน 55 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เสียชีวิต ณ
จุดเกิดเหตุ และเป็นผู้ขับขี่ โดยมีสาเหตุสูงสุด 3 อันดับแรกคือการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนด รองลงมาคือ
ดื่มแล้วขับ และตัดหน้ากระชั้นชิด โดยประเภทรถที่ทาให้เสียชีวิตสูงสุดอันดับแรก คือ รถจักรยานยนต์
1.4 การบังคับใช้กฎหมาย มีก ารเรีย กตรวจยานพาหนะสะสมจานวน 5,091,542 คัน
เมือ่ เทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้นจานวน 672,112 คัน
1.5 การดาเนินคดีตาม 10 มาตรการเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ จานวน 869,960 ราย
เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้นจานวน 156,094 ราย
1.6 การดาเนินการตามคาสั่ง คสช. ที่ 46/2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่
ยานพาหนะ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 มีการตรวจพบผู้กระทาผิด จานวน 300,360 ราย ดาเนิน คดีจานวน
246,191 ราย ยึด รถจัก รยานยนต์ 4,590คัน ยึด รถยนต์ ส่วนบุคคล และรถโดยสารสาธารณะ 1,899 คัน
และยึดใบอนุญาตขับรถ 35,231 ราย
1.7 การจัดตั้งด่านชุมชน จานวน 125,765 ด่าน มีเจ้าหน้าที่ประจาด่าน จานวน 874,561 คน
โดยมีการดาเนินมาตรการทางสังคมที่สาคัญ ได้แก่ การว่ากล่าวตักเตือน การให้พักหรือไม่ให้ขับต่อไป การยึดกุญแจ
รถชั่วคราว และการแจ้งผู้ปกครองหรือญาติมารับ
1.8 ข้อมู ลการเดิ นทางของกระทรวงคมนาคมพบว่ า การใช้ บริ การขนส่ งสาธารณะทางถนน
ทางราง ทางน้า และทางอากาศ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 จานวน 15,940,022 คน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี
2560 ร้อยละ 15.27 และปริมาณรถยนต์เดินทางระหว่างจังหวัด บนถนนทางหลวง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.
2561 จานวน 458,921 คัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ร้อยละ 2
จากการถอดบทเรียนพบว่า การที่หน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ร่วมดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดไว้
ของแต่ละหน่วยงานภายใต้แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 อย่างจริงจัง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้จานวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และการบาดเจ็บสาหัสลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560
โดยพบว่ามีปัจจัยหรือแนวทางดาเนินการที่ชัดเจน อาทิ
1.8.1 การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกาหนดให้มีการตรวจปริมาณ
แอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ทุกรายที่เกิดอุบัติเหตุทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งกรณีที่มีการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจะส่งผลให้มีการงดจ่าย

กรมธรรม์ประกันภัย นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนเครื่องตรวจวัดระดั บแอลกอฮอล์เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ
บังคับใช้กฎหมายให้กับตารวจในทุกพื้นที่
1.8.2 การส่งเสริมบทบาทให้ชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยให้ ผู้นาชุมชน
ท้องถิ่นได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งด่านชุมชน ประกอบกับการเชิญชวนประชาชนจิตอาสาเข้าร่วม
ในการตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ยานพาหนะ
1.8.3 การบูรณาการความร่วมมือของภาคประชาสังคมในการสร้างการรับรู้ และจิตสานึกในการใช้รถ
ใช้ถนน อาทิ การจัดกิจกรรมรณรงค์ การผลิตสื่อที่สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย และหลากหลายช่องทาง
1.8.4 การกาหนดกลไกขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง
โดยมุ่งเน้นการยกระดับการบริหารจัดการ ควบคู่กับการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งคน
รถ ถนนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้เกิด วัฒ นธรรมความปลอดภัย ทางถนนอย่ า งยั่ง ยืน ภายใต้น โยบาย
ประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand) โดยเพิ่มความเข้มข้นการดาเนินงานใน 109 อาเภอ ที่มีสถิติความเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง ตามระบบการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-Report) ในช่วงเทศกาล ของกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อย่างไรก็ตาม ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นปัญหาหลักที่สร้างผลกระทบและความสูญเสียต่อประเทศ
อย่ างต่อเนื่ องตลอดทั้ งปี โดยพฤติกรรมของผู้ ขับขี่เป็นปั จจัยส าคัญที่ ทาให้ เกิดอุบัติ เหตุ การบาดเจ็บและเสี ยชีวิ ต
เช่น การเมาสุราแล้วขับขี่ การขับรถเร็ว การหลับใน การไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น จึงมีความจาเป็นที่จ ะต้อ งเร่ง
กาหนดแนวทาง มาตรการใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงต่อไป
จากสถานการณ์ดังกล่าวศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักของรัฐบาล
ในการบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
จัดทาแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น โดยมุ่งเน้นการบริหาร
จัดการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนหน่วยทหาร
ในพื้นที่และภาคประชาสังคมในการดาเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน
หมู่บ้าน อาสาสมัครต่างๆ และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเจ้าภาพในการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในพื้นที่ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม ให้เหลือ
น้อยที่สุด รวมทั้งเพื่อดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยให้ความสาคัญใน
การบั งคั บ ใช้ก ฎหมายอย่ า งจริ ง จั ง เคร่ ง ครั ดและต่อ เนื่ องควบคู่ กับ การสร้ างจิต ส านึก และความตระหนั กด้ า น
ความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชน

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อกาหนดเป้ าหมาย มาตรการ แนวทางการดาเนิ นงานของหน่ ว ยงานต่างๆ ในการบู รณาการ
การดาเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสาคัญของการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน และป้องกันการเกิดอุบัติภัยอื่นๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่
2.2 เพื่อ ให้ห น่ว ยงานภาคีเ ครือ ข่า ยที่เ กี่ย วข้อ ง นาแผนบูร ณาการป้อ งกัน และลดอุบัติเ หตุท างถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปเป็นแนวทางการบูรณาการการดาเนินงานอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ รวมทั้ง
จัดทาแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานตามอานาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2.3 เพื่ อก าหนดแนวทางในการขั บ เคลื่ อนแผนไปสู่ การปฏิ บั ติ รวมทั้ งการติ ดตามและประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงานของศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ ในช่วงเทศกาลปีใหม่

3. แนวทางการดาเนินการ
3.1 ช่วงเตรียมความพร้อมและการรณรงค์ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2561
3.2 ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562
4. หัวข้อหลักในการรณรงค์
การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ใช้ชื่อว่า “ขับรถมีน้าใจ รักษา
วินัยจราจร” เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสานึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ โดยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสาคัญเป็นพิเศษกับประเด็นหลักคือ การขับรถ
เร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนด การดื่มแล้วขับ และการไม่สวมหมวกนิรภัย
5. เป้าหมายการดาเนินการในภาพรวม
ให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562
6. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
6.1 จ านวนครั้ งการเกิดอุบั ติเหตุ จ านวนผู้ เสี ยชีวิต และจานวนผู้ บาดเจ็บ (admit) ลดลงเมื่อเทียบกับสถิ ติ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย ๓ ปีย้อนหลัง
6.2 จานวนอาเภอที่มีความเสี่ยงในระดับสีส้ม และสีแดง มีจานวนลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่
เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง
6.3 จานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จานวนผู้เสียชีวิต และจานวนผู้บาดเจ็บ (admit) ของอาเภอที่มีความเสี่ยง
ในระดับ สี แดง สี ส้ ม และสี เ หลื อง มี ส ถิติล ดลง โดยสามารถลดระดับความเสี่ ยงเมื่อเทียบกั บ ระดับความเสี่ ย ง
ช่วงเทศกาลปีใหม่ เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง

7. คาจากัดความ
7.1 จุดตรวจหลัก
หมายถึง จุดตรวจหลัก จุดตรวจลอย ชุดเคลื่อนที่ของตารวจ และชุดเคลื่อนที่เร็ว ที่มีเจ้าหน้าที่ตารวจที่
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานจราจร โดยสามารถเรียกตรวจ และออกใบสั่งเพื่อเปรียบเทียบปรับ หรือดาเนินคดี
ตาม พรบ. จราจรได้
7.2 อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
หมายถึง อุบัติเหตุในการจราจรทางถนนในช่วงที่มีการควบคุมเข้มข้น ตั้งแต่เวลา 00.01 - 24.00 น.
ทุกวัน เฉพาะกรณีที่มีผู้เสียชีวิต และ / หรือผู้บาดเจ็บที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Admit) และเป็นอุบัติเหตุ
ที่ เ กิ ด จากการใช้ ย านพาหนะต่ อ ไปนี้ เ พื่ อ การจราจรหรื อ ขนส่ ง ได้ แ ก่ รถยนต์ นั่ ง ส่ ว นบุ ค คล รถแท็ ก ซี่
รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่อง รถกระบะ รถตู้ รถโดยสารประจาทางและไม่ประจาทาง รถบรรทุกทุกประเภท
รถจักรยานสองล้อ รถจักรยานสามล้อ รถเพื่อการเกษตร รถที่ใ ช้เครื่องยนต์การเกษตรมาดัดแปลง รถสกายแลบ
รวมทั้งอุบัติเหตุที่เกิดจากรถไฟชนกับรถยนต์
กรณี ช าวต่ า งชาติ ที่ เ ข้ า เมื อ งหรื อมี ถิ่ น ฐานในประเทศไทยโดยถู กต้ อ งตามกฎหมายประสบอุ บั ติ เ หตุ
ทางถนนในช่วงควบคุมเข้มข้น และเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ (Admit) ให้นับเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนด้วย
กรณีแรงงานต่างด้าวที่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงแรงงานถูกต้องตามกฎหมายประสบอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงควบคุมเข้มข้นและเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ Admit ให้นับเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุ
กรณี ช าวต่า งชาติ หรื อแรงงานต่างด้า ว ลั กลอบเข้า เมื องโดยไม่ ถูกต้ องตามกฎหมาย ประสบ
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงควบคุมเข้มข้นและเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ Admit ให้นับเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุ
กรณีอุบัติเหตุเกิดบนถนนทางด่วนพิเศษแห่งประเทศไทย ให้นับเป็นอุบัติเหตุทางถนนในความ
รับผิดชอบของกองบังคับการตารวจจราจรในกรุงเทพมหานคร

7.3 ผู้เสียชีวิต
หมายถึง ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ณ จุดเกิดเหตุ และผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลตั้งแต่เวลา 00.01 24.00 น. ทุกวัน ที่มีการควบคุมเข้มข้น และต้องเป็นอุบัติเหตุที่ เกิดขึ้นในเขตจังหวัดเท่านั้น ยกเว้นผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน ที่เกิดขึ้นบนทางหลวงพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ให้นับเป็นผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนในความรับผิดชอบของกองบังคับการตารวจจราจรในกรุงเทพมหานคร
กรณีการอุบัติเหตุทางถนน แล้วผู้ประสบเหตุตกลงไปในน้า แล้วเสียชีวิตเนื่องจากจมน้าให้นับเป็น
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนด้วย
กรณีส่งต่อผู้บาดเจ็บมาจากจังหวัดหนึ่ง (สมมติเป็ น จังหวัด ก.) แล้วมาเสียชีวิต ที่โรงพยาบาลที่ตั้งอยู่อีก
จังหวัดหนึ่ง (สมมติเป็น จังหวัด ข.) ให้บันทึกอุบัติเหตุและการเสีย ชีวิตที่จังหวัด (อาเภอ) ที่เกิดเหตุ(จังหวัด ก.)
โดยให้จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิต(จังหวัด ข.) แจ้งให้จังหวัดที่เกิดเหตุได้ทราบและแจ้งให้รายงานมายังศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทราบด้วย โดยระบุชื่อ -นามสกุลผู้เสียชีวิต
และจังหวัดที่เกิดเหตุ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ทางโทรสาร ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะประสานงานกับ
จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องและการปรับปรุงข้อมูลให้จังหวัดที่
เกิดเหตุ ตามนิยามที่กาหนดดังกล่าว
ตัวอย่าง
กรณีมีผู้บาดเจ็บสาหัสที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2561
ต่อมาภายหลังได้ส่งต่อมายังโรงพยาบาลในจังหวัดสระบุรี และเสี ยชีวิตในวันที่ 1 มกราคม 2562 ให้ศูนย์อานวยการ
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระบุรีแจ้ง จังหวัดนครราชสีมาให้ท ราบ และรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรมายัง
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนส่วนกลาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หมายเหตุ กรณีที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งอยู่ในช่วงควบคุมเข้มข้นมีผู้บาดเจ็บสาหัส ต่อมาเสียชีวิตหลังจาก
วันเกิดเหตุ แต่ยังอยู่ในช่วงควบคุมเข้มข้นให้นับด้วย แต่ ถ้าเสียชีวิตหลังจากช่วงควบคุมเข้มข้นไปแล้วให้รวบรวม
ไปรายงานในการรายงานประจาเดือนแทน
7.4 ผู้บาดเจ็บ ในช่วงเทศกาล
หมายถึง ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน เฉพาะในช่วงที่มีการควบคุมเข้มข้นและเป็นผู้บาดเจ็บที่นอนพัก
รักษาตัว (admit) ที่โรงพยาบาล ยกเว้นผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นบนทางด่วนพิเศษแห่งประเทศไทย
ให้นับเป็นผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในความรับผิดชอบของกองบังคับการตารวจจราจรในกรุงเทพมหานคร
7.5 อุบัติเหตุใหญ่ หมายถึง
7.5.1 อุบัติเหตุทางถนนที่มีจานวนผู้เสียชีวิต 2 รายขึ้นไป
7.5.2 หรือผู้บาดเจ็บตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป
7.5.3 หรือผู้บาดเจ็บ+ผู้เสียชีวิต ตั้งแต่ 4 คน ขึ้นไป
อุบัติเหตุที่เป็นที่สนใจของประชาชน เช่น บุคคลสาคัญหรือบุคคลสาธารณะเกิดบาดเจ็บ Admit หรือ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือรถน้ามัน รถสารเคมี เกิดอุบัติเหตุ จนเกิดเพลิงไหม้ หรือสารเคมีฟุ้งกระจายไปสู่ชุมชน
ทางถนนให้รายงานอุบัติเหตุใหญ่ด้วย
7.6 จุดบริการ หมายถึง จุดบริการซึ่งหน่วยงานภาครั ฐ ท้องถิ่น หรือภาคเอกชน จัดตั้งขึ้นเพื่ออานวยความ
สะดวกให้กับประชาชนในระหว่างการเดินทาง รวมถึงเป็นจุดพักรถ จุดพักคนเดินทางระยะไกล
7.7 ด่ านชุ มชน หมายถึ ง จุ ดที่ ฝ่ ายปกครอง ชุ มชน หรื อหมู่ บ้ านจั ดตั้ งขึ้ นเพื่ อท าหน้ าที่ เป็ นจุ ดคั ดกรอง
ป้องปราม ตักเตือน หรือสกัดกั้นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้ ด่านชุมชน
อาจตั้งถาวรในหมู่บ้านหรือชุมชนนั้น หรือเคลื่อนย้ายไปตามพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุภายในหมู่บ้านหรือชุมชน

รวมถึงมีการตรวจสอบ แนะนา ควบคุม ยับยั้ง พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และประสานงานเจ้าหน้าที่ตารวจ
เพื่อบังคับใช้กฎหมาย

8. ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน มีลักษณะเป็นลูกโซ่ มีสาเหตุที่เกิดจากปัจจัยด้านคน ร้อยละ 48,
ปัจจัยด้านยานพาหนะ ร้อยละ 15 และจากปัจจัยด้านถนน/สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 37 (กรมการขนส่งทางบก 2561)
ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ปัจจัยเสี่ยง
ด้านคน
ด้าน
ยานพาหนะ

ด้านถนน/
ด้าน
สิ่งแวดล้อม

ประเด็น
พฤติ ก รรมเสี่ ย งในการใช้ ร ถใช้ ถ นนของผู้ ขั บ ขี่ แ ละผู้ ใ ช้ เ ส้ น ทาง/ความประมาท /
ความสามารถของผู้ขับขี่ลดลงเนื่องจากสภาพร่างกายไม่พร้อม/การไม่ชานาญเส้นทาง
การไม่เคารพกฎจราจร /ขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน /การไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย
ขาดความพร้ อมด้านอุปกรณ์พื้นฐานในรถยนต์ /ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ความ
ปลอดภัย/การปรับแต่งสภาพยานพาหนะ/การบรรทุกหรือโดยสารที่ไม่ปลอดภัย
จุ ดเสี่ ย ง จุ ดอัน ตราย จุ ดตัดทางรถไฟ จุ ดที่เกิดอุบัติ เหตุบ่อยยั งไม่ได้รับ การแก้ไข/
ลักษณะทางกายภาพของถนนไม่ส มบูรณ์ อาทิ ผิ ว ถนนเป็นหลุ ม บ่อ และถนนอยู่
ระหว่างก่อสร้างหรือซ่อมแซม/สภาพการจราจรที่หนาแน่น /อุปกรณ์ควบคุมการจราจร
มีสภาพไม่สมบูรณ์ /ป้ายเตือน ป้ายสัญลักษณ์ติดตั้งในตาแหน่งที่ไม่เหมาะสมและไม่
ชัดเจน/จุดเสี่ยง จุดอันตรายจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย และจุดตัดทางรถไฟยังไม่ได้รับการ
แก้ไข
ไฟฟ้าส่องสว่างชารุดและไม่เพียงพอ/อุปสรรคทางธรรมชาติและลักษณะภูมิอากาศ/ สิ่ง
กีดขวางตกหล่นบนช่องทางจราจร/วัตถุอันตรายข้างทาง/สิ่งกีดขวางทัศนวิสัย

9. สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 3 ปี ย้อนหลัง พ.ศ. 2559 – 2561
ปีใหม่
2559
2560
2561

ครั้ง
3,379
3,899
3,841

ค่าเฉลี่ย/วัน
483
560
549

ผู้บาดเจ็บ
3,505
4,068
4,005

ค่าเฉลี่ย/วัน
501
590
572

ผู้เสียชีวิต
380
478
423

ค่าเฉลี่ย/วัน
54
68
60

ทีอ่ ยู่ประจาของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑
ที่อยู่ประจา

ปีใหม่
2561

เสียชีวิต (ร้อยละ)
ปีใหม่
ปีใหม่
2560
2559

บาดเจ็บ (admit) (ร้อยละ)
ปีใหม่
ปีใหม่
ปีใหม่
2561
2560
2559

คนในพื้นที่ (ในตาบล/แขวง)

60.52

57.53

57.11

70.06

69.69

70.18

คนนอกพื้นที่ (ในจังหวัด)

18.44

18.41

20.00

17.78

16.45

18.51

คนนอกเขตจังหวัด

21.04

24.06

22.89

12.16

13.86

11.31

ยานพาหนะที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑

ยานพาหนะที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุ

เสียชีวิต (ร้อยละ)
ปีใหม่
ปีใหม่
ปีใหม่
2561
2560
2559

บาดเจ็บ (admit) (ร้อยละ)
ปีใหม่
ปีใหม่
ปีใหม่
2561
2560
2559

รถนั่งส่วนบุคคล

87.53

93.20

95.35

89.84

96.65

97.33

รถมอเตอร์ไซค์

67.83

72.04

70.35

79.44

84.12

86.50

รถปิคอัพ

10.97

11.84

16.28

6.74

8.29

7.01

รถเก๋ง

7.48

8.06

8.14

3.22

4.02

3.57

SUV/PPV

1.25

-

-

0.22

-

-

-

1.26

0.58

0.22

0.22

0.26

รถโดยสารสาธารณะ

7.23

-

0.87

6.88

0.22

0.19

รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

5.99

-

-

5.89

-

-

-

-

-

0.17

-

-

0.25

-

-

0.25

-

-

รถโดยสารสามล้อ

-

-

-

0.33

-

-

รถโดยสาร 4 ล้อ

0.25

-

0.87

0.14

0.22

0.19

รถโดยสาร 6 ล้อขึ้นไป

0.75

-

-

0.11

-

-

รถบรรทุก

0.25

1.26

-

0.17

0.50

0.32

รถบรรทุก 4 ล้อ

-

-

-

0.11

-

-

รถบรรทุก 6 ล้อ

0.25

1.26

-

0.06

0.50

0.32

-

-

-

-

-

-

รถเพื่อการเกษตร

0.50

-

-

0.14

-

-

อื่นๆ

4.49

5.54

3.78

2.97

2.63

2.15

รถตู้

รถแท็กซี่
รถตู้โดยสารสาธารณะ

รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป

ช่วงอายุของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑
อายุ

ปีใหม่
2561

เสียชีวิต (ร้อยละ)
ปีใหม่
ปีใหม่
2560
2559

บาดเจ็บ (admit) (ร้อยละ)
ปีใหม่
ปีใหม่
ปีใหม่
2561
2560
2559

1-14 ปี

5.67

5.86

5.00

9.61

9.59

9.93

15-19 ปี

10.87

14.44

9.21

15.33

16.86

17.14

20-24 ปี

13.95

13.60

15.53

13.03

13.20

12.66

25-29 ปี

11.82

9.83

10.53

9.06

9.29

8.73

30-39 ปี

17.49

16.95

19.21

15.03

15.19

15.61

40-49 ปี

13.71

15.27

14.47

15.03

14.21

14.35

50 ปีขึ้นไป

26.48

24.06

26.05

22.90

21.66

21.58

สถานะของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑
สถานะ (คน)

ปีใหม่
2561

เสียชีวิต (ร้อยละ)
ปีใหม่
ปีใหม่
2560
2559

บาดเจ็บ (admit) (ร้อยละ)
ปีใหม่
ปีใหม่
ปีใหม่
2561
2560
2559

คนเดินถนน

5.67

6.69

8.95

2.65

2.48

3.10

ผู้ขับขี่

75.41

68.62

75.26

77.60

76.30

77.64

ผู้โดยสาร

15.84

24.27

13.68

19.03

20.48

18.80

อื่นๆ

3.07

0.42

2.11

0.72

0.74

0.46

สถานะภาพรถของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑
เสียชีวิต (ร้อยละ)
ปีใหม่
ปีใหม่
ปีใหม่
2561
2560
2559

บาดเจ็บ (admit) (ร้อยละ)
ปีใหม่
ปีใหม่
ปีใหม่
2561
2560
2559

รถต้นเหตุ

13.97

15.11

15.70

14.64

14.69

14.57

รถคู่กรณี

67.58

68.01

75.29

71.48

73.86

72.73

ไม่ทราบ

19.20

22.17

18.60

11.09

10.42

11.45

สถานภาพรถที่มีผู้เสียชีวิต

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑
เสียชีวิต (ร้อยละ)
ปีใหม่
ปีใหม่
ปีใหม่
2561
2560
2559

บาดเจ็บ (admit) (ร้อยละ)
ปีใหม่
ปีใหม่
ปีใหม่
2561
2560
2559

เมาสุรา

29.57

28.68

21.88

44.90

36.95

35.09

ขับรถเร็วเกินกาหนด

43.36

48.63

39.49

23.48

29.99

23.38

ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร

0.75

0.25

0.28

0.34

0.45

0.39

ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร

0.25

1.00

1.42

1.19

0.45

0.39

ขับรถย้อนศร

1.50

1.50

4.26

0.68

0.70

0.84

แซงรถผิดกฎหมาย

2.51

3.74

2.27

1.25

1.36

1.26

-

-

0.57

0.11

0.06

0.26

20.55

19.95

21.31

15.38

17.70

18.06

-

-

-

0.08

0.03

0.03

5.76

3.49

7.95

2.07

2.50

2.48

บรรทุกเกินอัตรา

0.25

1.00

-

0.14

0.33

0.29

สภาพรถ

3.51

-

-

4.28

-

-

สภาพถนน

5.76

-

-

7.90

-

-

มีสิ่งกีดขวางบนถนน

2.51

2.00

1.99

4.31

6.59

4.64

ทัศนวิสัยไม่ดี

16.29

23.19

10.23

15.16

17.97

8.26

สาเหตุการเกิด (ครั้ง)
คน

ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ
ตัดหน้ากระชัน้ ชิด
เสพสารเสพติด
หลับใน
รถ

สิ่งแวดล้อม

พฤติกรรมเสี่ยงที่สาคัญช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑
เสียชีวิต (ร้อยละ)
ปีใหม่
ปีใหม่
ปีใหม่
2561
2560
2559

บาดเจ็บ (admit) (ร้อยละ)
ปีใหม่
ปีใหม่
ปีใหม่
2561
2560
2559

ไม่สวมหมวกนิรภัย

39.48

29.08

27.37

50.41

38.77

36.02

มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย

7.80

9.00

6.32

6.57

9.78

14.15

เมาสุรา

13.95

23.64

19.21

30.21

34.56

33.27

ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

1.18

1.05

1.32

4.47

3.54

3.47

ไม่มีใบขับขี่

2.13

3.97

2.63

5.82

6.66

8.78

ขับรถเร็วเกินกาหนด

30.73

34.73

32.11

14.93

23.18

20.69

ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร

0.95

0.42

0.79

0.20

0.27

0.40

ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร

0.95

0.21

0.53

0.17

0.17

0.14

ขับรถย้อนศร

0.24

0.21

0.26

0.45

0.57

0.69

แซงรถผิดกฎหมาย

1.65

4.81

1.05

0.77

0.84

1.26

-

-

0.53

0.05

0.07

0.17

หลับใน

4.02

2.30

6.05

1.15

1.99

1.92

ตัดหน้ากระชัน้ ชิด

15.13

16.74

18.42

10.29

13.72

16.13

เสพสารเสพติด

-

-

-

0.02

-

0.06

บรรทุกเกินอัตรา

-

-

-

0.10

-

-

นั่งท้ายกระบะ

0.71

-

-

0.10

-

-

อื่นๆ

17.26

15.48

16.32

0.90

-

-

ไม่มีความผิดตามมาตรการ

5.91

7.53

5.00

12.98

13.37

12.17

พฤติกรรมเสี่ยงสาคัญตามมาตรการ

ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ

สถานที่เสียชีวิตช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑
สถานที่เสียชีวิต

เสียชีวิต (ร้อยละ)
ปีใหม่
ปีใหม่
ปีใหม่
2561
2560
2559

เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

53.66

59.83

56.32

เสียชีวิตระหว่างนาส่ง รพ.

5.67

4.60

8.16

เสียชีวิตที่ รพ.

40.66

35.56

35.53

บาดเจ็บ (admit) (ร้อยละ)
ปีใหม่
ปีใหม่
ปีใหม่
2561
2560
2559

ประเภทถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑
ประเภทถนน

ปีใหม่
2561

เสียชีวิต (ร้อยละ)
ปีใหม่
ปีใหม่
2560
2559

บาดเจ็บ (admit) (ร้อยละ)
ปีใหม่
ปีใหม่
ปีใหม่
2561
2560
2559

ถนนกรมทางหลวง

61.90

52.87

55.97

38.73

35.75

34.25

ถนนกรมทางหลวงชนบท

14.04

16.71

13.35

11.10

12.35

12.74

ถนนในเมือง (เทศบาล)

5.76

7.73

7.39

11.05

10.88

13.77

ถนน อบต./หมู่บา้ น

14.79

20.70

18.75

35.84

37.65

35.60

ถนน อบจ.

2.01

0.75

2.84

2.04

1.47

1.68

อื่นๆ

1.50

1.25

1.70

1.25

1.89

1.97

บริเวณจุดเกิดเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑
เสียชีวิต (ร้อยละ)
ปีใหม่
ปีใหม่
ปีใหม่
2561
2560
2559

บาดเจ็บ (admit) (ร้อยละ)
ปีใหม่
ปีใหม่
ปีใหม่
2561
2560
2559

ทางตรง

64.91

65.84

67.05

66.26

61.60

63.62

ทางโค้ง

21.30

19.45

22.73

17.31

20.92

18.93

ทางแยก

11.03

13.22

8.52

13.65

13.52

14.22

ทางคนข้าม

0.25

-

-

0.14

0.11

-

ทางที่มสี ิ่งกีดขวาง

0.50

-

0.28

0.62

0.75

0.61

อื่นๆ

2.01

1.50

1.42

2.01

3.09

2.61

บริเวณจุดเกิดเหตุ (ครั้ง)

การนาส่งสถานพยาบาลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑
เสียชีวิต (ร้อยละ)
ปีใหม่
ปีใหม่
ปีใหม่
2561
2560
2559

บาดเจ็บ (admit) (ร้อยละ)
ปีใหม่
ปีใหม่
ปีใหม่
2561
2560
2559

ผู้ประสบเหตุ/ญาติ

3.78

6.07

5.79

20.37

23.70

27.38

เจ้าหน้าที่ตารวจ

1.65

3.35

3.68

1.02

0.69

1.26

มูลนิธิ/อาสาสมัคร

34.28

34.52

44.21

22.80

25.20

26.58

หน่วยกู้ชีพขั้นพืน้ ฐาน

24.82

25.73

21.84

36.68

34.56

28.21

หน่วยกู้ชีพขั้นสูง

25.06

23.01

17.11

11.26

9.44

9.07

อื่นๆ

7.09

7.32

7.37

6.77

6.42

7.49

ไม่ทราบ

3.31

-

-

1.10

-

-

การนาส่งสถานพยาบาล (คน)

ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑
เสียชีวิต (ร้อยละ)
ปีใหม่
ปีใหม่
ปีใหม่
2561
2560
2559

บาดเจ็บ (admit) (ร้อยละ)
ปีใหม่
ปีใหม่
ปีใหม่
2561
2560
2559

00.01-04.00 น.

16.79

16.96

20.74

14.36

14.52

14.48

04.01-08.00 น.

12.78

10.22

11.65

7.90

6.43

7.29

08.01-12.00 น.

12.03

10.47

13.92

13.85

15.19

15.22

12.01-16.00 น.

17.04

15.96

13.92

20.40

19.98

20.09

16.01-20.00 น.

27.32

31.42

24.43

28.41

29.13

28.31

20.01-24.00 น.

14.04

14.96

15.34

15.07

14.75

14.61

ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ

10. การประเมินความเสี่ยงในระดับพื้นที่
การดาเนิ น แผนงาน/โครงการป้ องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนให้ มีประสิ ทธิภ าพนั้น ต้อ งมีความเข้าใจ
ขอบเขตของปัญหาในพื้นที่ที่มีการเกิดขึ้นของอุบัติเหตุทางถนน ดังนั้น สิ่งสาคัญจึงต้องทาการประเมินสภาพปัญหา
ในพื้นที่ โดยพิจารณาจากมาตรการที่ดาเนินการอยู่แล้วแต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเพิ่มมาตรการต่างๆมา
ใช้ในการดาเนินการ
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน ได้นาหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงพื้นที่ของปัญหา ตามระบบ
การเตือนภัยของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 มาวิเคราะห์ จากจานวนครั้งของการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2559 – 2561) และกาหนดให้มีระดับของ
ความเสี่ยง 4 ระดับ ดังนี้

สีแดง

หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูงสุดโดยมีค่าเฉลี่ยจานวนครั้งอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล มากกว่าหรือเท่ากับ 2 ขึ้นไป
สีสม้
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูงโดยมีค่าเฉลี่ยจานวนครั้งอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล ตั้งแต่ 1.00 – 1.99
สีเหลือง
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย โดยมีค่าเฉลี่ยจานวนครั้งอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล ตั้งแต่ 0.01 – 0.99
สีเขียว
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยจานวนครั้งอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลเท่ากับ 0.00
ผลการประเมินความเสี่ยงของอาเภอตามหลักเกณฑ์การประเมินตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จากสถิติ
จานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2559 – 2561)
ลาดับ
ระดับความเสี่ยง
ช่วงเทศกาลปีใหม่
1
อาเภอในระดับความเสี่ยงสีแดง
จานวน 35 อาเภอ
2
อาเภอในระดับความเสี่ยงสีส้ม
จานวน 109 อาเภอ
3
อาเภอในระดับความเสี่ยงสีเหลือง
จานวน 687 อาเภอ
4
อาเภอในระดับความเสี่ยงสีเขียว
จานวน 47 อาเภอ
รายละเอียดตามภาคผนวก
11. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กาหนดมาตรการในการดาเนินการช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖2
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งด้านคน ถนน ยานพาหนะและสิ่งแวดล้อม ให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้ง
กาหนดมาตรการเพิ่มเติมในการดูแลนักท่อ งเที่ยว และการสัญจรทางน้า เพื่อให้เกิด ความปลอดภัยในการเดินทาง
ทุกมิติ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และกรุงเทพมหานคร บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน หน่ว ยทหารในพื้นที่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในลักษณะยึดพื้นที่เป็ นตัว ตั้ง
(Area Approach) นามาตรการดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้การ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง จานวน 6 มาตรการหลัก และ
1 มาตรการเสริม ดังนี้
11.1 มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน ประกอบด้วย
11.1.1 ด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง
๑) ให้สานักงานตารวจแห่งชาติ บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง
โดยเฉพาะกฎหมายจราจรตามมาตรการ ๑ร. ๒ส. ๓ข. ๔ม. (๑๐ รสขม) ได้แก่ ๑) ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนด
๒) ขับรถย้อนศร ๓) ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ๔) ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ๕) ไม่มีใบขับขี่ ๖) แซงในที่คับขัน ๗) เมาสุรา
๘) ไม่สวมหมวกนิรภัย ๙) มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย ๑๐) ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ และกรณีผู้ขับขี่ไม่ยอมให้
ทดสอบความสามารถในอัน ที่จ ะขั บ หรื อเมาสุ ร า หรื อของอย่ างอื่น ให้ สั นนิ ษฐานไว้ ก่อ นว่ าผู้ นั้น เมาสุ ราหรื อ
เมาของอย่ างอื่น รวมทั้งกรณีห้ ามขายเครื่ องดื่ม แอลกอฮอล์ บนทาง ทั้งนี้ ขอให้ เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมาย
100 เปอร์เซ็นต์ ในกรณีขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนด ดื่มแล้วขับ และไม่สวมหมวกนิรภัย โดยให้บูรณาการ
ร่วมกับกรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการนากลไกทางสังคมมาใช้ในการสร้างการรับรู้
ให้กับประชาชน

2) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กฎหมาย
สุรา และกฎหมายสถานบริการ โดยให้เน้นหนักการจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาตามที่กฎหมายกาหนด และใน
กลุม่ เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ากว่า ๒๐ ปี รวมทั้งการเปิด-ปิด สถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกาหนด
3) ให้เข้มงวดกวดขันการใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกาหนด การขายสิ่งของและการจอด
รถบริเวณไหล่ทาง ตามกฎหมายทางหลวง
4) ให้ กรมการขนส่ งทางบก เข้มงวดกวดขันพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะให้ ถือ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และตรวจสอบสภาพรถ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ความปลอดภัยและ
ส่วนควบถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด
5) ให้กานันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีอานาจหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้ อยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ใช้กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ เป็นกลไกหลักในการควบคุม กากับ
สอดส่อง ป้องปราม และตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน
6) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ. อปท.) เพื่อดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนตามอานาจ
หน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7) กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายบังคับใช้ กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด
11.1.2 ด้านสังคมและชุมชน
1) ให้ศูนย์ อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดคัดเลือกพื้นที่เพื่อสร้างรูปแบบ
“1 จังหวัด 1 อาเภอปลอดภัย” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 โดยให้พิจารณาเลือกอาเภอที่มีความจาเป็นต้อง
ได้รับการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน จากข้อมูลการประเมินความเสี่ยงในระดับพื้นที่ตามแผนบูรณาการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 จังหวัดละ 1 อาเภอ โดยให้คัดเลือกอาเภอที่มีระดับความเสี่ยง
สีแดงเป็นลาดับแรก หากจังหวัดใดไม่มีอาเภอที่มีระดับความเสี่ยงอยู่ใ นระดับสีแดง ให้พิจารณาคัดเลือกอาเภอที่มี
ระดับความเสี่ยงสีส้ม และสีเหลืองตามลาดับ
2) ให้ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดจัดตั้งคณะทางานวิเคราะห์สาเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่มีการเสียชีวิต อุบัติเหตุใหญ่ หรืออุบัติเหตุที่น่าสน ใจ โดยให้มี
หน้าที่ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นาเสนอต่อคณะกรรมการศูนย์อานวยการ
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัด/กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากาหนดมาตรการ แนวทางใน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
3) ใช้กลไก“สถาบันครอบครัว”ในการควบคุมปัจจัยเสี่ยง โดยให้สมาชิกในครอบครัว คอย
ตักเตือน และเฝ้าระวังคนในครอบครัวของตนเองเพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น
4) ขอความร่วมมือให้ผู้นาในพื้นที่ เช่น นายอาเภอ นายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริห ารส่วนตาบล กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ โดยใช้รูปแบบ “เคาะประตูบ้าน” เพื่อสร้างความตื่นตัวให้แก่
ประชาชนในการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
5) การจัดกิจกรรมทางศาสนา “๑ อาเภอ ๑ กิจกรรม”เช่น ทาบุญตักบาตร “สวดมนต์
ข้ามปี”หรือกิจกรรมตามแต่ละศาสนา เพื่อดึงประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและลดความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
ในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่
6) การจัดทา “ประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน” ให้กาหนดข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางถนน
ให้ประชาชนถือปฏิบัติ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเยาวชนในพื้นที่
7) การจัดตั้ง “ด่านชุมชน”เพื่อสกัดกลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
ในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่อาทิเมาแล้วขับขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนดและไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น
โดยขอความร่วมมืออาสาสมัครในพื้นที่ เช่น สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

(อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) ฯลฯ เข้าร่วมประจา
ด่านชุมชนด้วย
11.1.3 ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสานึกความปลอดภัยทางถนน
๑) จั ด ท าแผนงานการประชาสั ม พั น ธ์เ พื่ อ เผยแพร่ แ นวทางความรู้ด้ า นความปลอดภั ย
ทางถนนในชุ ม ชน/หมู่ บ้ า น โดยจั ด ท าเป็ น คู่ มื อ ที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน
เพื่อให้ผู้นาชุมชนนาไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านหอกระจายข่าว เสียงตามสาย และวิทยุชุมชนในชุมชน รวมทั้ง
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรับทราบ ดังนี้
(๑) มาตรการบังคับใช้กฎหมายที่จะดาเนินการในช่ว งเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะกรณีที่
เกิดอุบัติเหตุแล้วทาให้มีผู้บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต ให้มีการเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ด้วย กรณี
ตรวจพบว่า มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่า 50 มิลลิกรัม ประกันภาคสมัครใจจะไม่จ่ายค่าเบี้ยประกัน
(2) การดาเนินการด้านมาตรการองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ
(3) สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ในพื้นที่ เช่น ข้อมูลผู้เสียชีวิต
ผู้บาดเจ็บ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
(4) ปัจจัยเสี่ยงหลักการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุ
(5) จุดเสี่ยงจุดอันตรายและจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยในพื้นที่
(6) การเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
(7) การเปิดไฟหน้ารถทุกชนิดในระหว่างสัญจรเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นแก่ผู้ขับขี่ และ
ผู้ใช้ถนนผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
(8) การตรวจสอบสภาพรถเส้นทางสัญจรและเตรียมความพร้อมสภาพร่างกายก่อนออก
เดินทาง
๒) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่ อทุกชนิ ดให้ ป ระชาชนรั บ ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่ว งเทศกาลปีใหม่ในพื้นที่
เช่น ข้อมูลผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้เกิดความตระหนักและปลูกจิตสานึกค่านิยม
วัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับประชาชน รวมทั้ง ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต ให้ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนรับทราบถึงสิทธิในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในช่วงเวลา
72 ชั่วโมงแรกตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่”
11.1.4 การดาเนินการด้านมาตรการองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ
1) ให้หน่ วยงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ
กาชับให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีด้านวินัยจราจรในการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ตามมาตรการ 4 ห้าม 3 ต้อง (ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนด เมาไม่ขับ โทรไม่ขับ ง่วงไม่ขับ
การสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย ต้องมีใบอนุญาตขับรถ)
2) ให้ทุกหน่วยงานดาเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนตามมาตรการองค์กร
อย่างเข้มข้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ช่วงการเตรียมความพร้อมวันที่ 1 พฤศจิกายน - 26 ธันวาคม
2561 และช่ ว งควบคุ ม เข้ ม ข้ น วั น ที่ 27 ธั น วาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 พร้ อ มทั้ ง ขอความร่ ว มมื อ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ในพื้นที่ได้รับทราบเรื่องมาตรการองค์กร เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับ
ทราบ
3) กรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ให้เจ้าหน้าที่ตารวจสอบถาม
ข้อเท็จจริงหากพบว่าผู้กระทาความผิดเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้แจ้งให้หน่วยงานต้น
สังกัดในพื้นที่รับทราบและให้หน่วยงานต้นสังกัดรายงานข้อเท็จจริงให้ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนอาเภอ

ทราบ เพื่อจะได้รวบรวมสรุปผลรายงานให้ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ทราบ เพื่อนาข้อมูลเสนอ
ให้ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนพิจารณากาหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป
4) หากมีคาสั่งให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ประจาในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.
2562 เช่นประจาด่านตรวจ ด่านชุมชน ณ จุดที่มีการจัดงานเฉลิมฉลอง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์
เป็นศูนย์ และให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด
11.2 มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย
11.2.1 มาตรการถนนปลอดภัย “๑ ท้องถิ่น ๑ ถนนปลอดภัย ”โดยให้ องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นทุกแห่งจัดให้มีถนนปลอดภัยในพื้นที่ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้
ถนนโดยมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง
11.2.2 ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งส ารวจและตรวจสอบลั ก ษณะกายภาพของถนน จุ ด เสี่ ย ง
จุดอัน ตรายจุดที่เกิดอุบั ติเหตุบ่อยครั้ ง และจุ ดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ และดาเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมให้มีความ
ปลอดภัย รวมทั้งขอความร่วมมือผู้รับจ้างก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเทศกาลปีใ หม่
หรื อกรณีที่ดาเนิ น การ ไม่แล้ ว เสร็ จ ให้ติดตั้งเครื่องหมาย ป้ายเตือนให้ชัดเจน เพื่อให้ ประชาชนผู้ ใช้รถใช้ถนน
สังเกตเห็นได้ชัดเจน
11.2.3 ให้กาหนดมาตรการ แนวทาง ในการแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดทางรถไฟให้มีความปลอดภัยในการ
สัญจร อาทิ จัดทาคลื่นระนาดบนผิวถนนเพื่อชะลอความเร็วของรถ ติดตั้งสัญญาณไฟหรือสัญญาณเสียง จัดทาป้าย
เตือน เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน และเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่หรือ
อาสาสมัครในการเฝ้าระวังหรือปิดแผงกั้นทางรถไฟตามช่วงเวลา เน้นการป้องกัน และกาหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อลด
สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางรถไฟ โดยให้กระทรวงคมนาคมกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน ให้จานวนสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุทั้งปีลดลงเมือ่ เทียบกับสถิติช่วงเทศกาลปีใหม่ ๓ ปีย้อนหลัง
11.2.4 ให้จัดเตรียมช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) ทางเลี่ยงทางลัด และจัดทาป้ายเตือน
ป้ายแนะนาต่างๆ ให้ชัดเจน เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชน
11.2.5 ให้ จั ง หวั ด เฝ้ า ระวัง เส้ น ทางที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อการหลั บ ใน โดยจั ด ให้ มี จุ ดพั ก รถ และ
จุดบริการต่างๆเพิ่มเติม เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และป้องกันการหลับในซึ่งเป็นสาเหตุ
สาคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
11.2.6 ให้ ตรวจสอบสิ่งอันตรายข้างทาง (Roadside Hazards) อาทิ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
สัญญาณไฟจราจร เสาป้าย เป็นต้น และปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สาหรับจุดที่ยังไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง
และเป็ น จุ ดเสี่ ย งต่อการเกิดอุบั ติเหตุให้ มีการแก้ไขโดยการติดตั้ง เสาไฟฟ้าแสงสว่างให้ ครบทุกจุดส าหรับพื้น ที่
ที่ห่างไกลยังไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงอาจจะติดตั้งเป็นระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซล เพื่อแก้ไขปัญหา
11.3 มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ
11.3.1 ให้กาหนดมาตรการ แนวทาง เพื่อกากับ ควบคุม ดูแลรถโดยสารสาธารณะ และรถโดยสาร
ไม่ประจาทาง พนักงานขับรถโดยสาร พนักงานประจารถ รวมทั้งให้ตรวจสอบสภาพรถโดยสารสาธารณะ และ
รถโดยสารไม่ป ระจาทางให้ถูก ต้อ งตามระเบีย บ กฎหมาย และกาชับ ในเรื่อ งความเร็ว และการผลัด เปลี่ย น
พนักงานขับรถโดยสารตามระยะทาง/ช่วงเวลาที่กาหนด
11.3.2 ให้ขอความร่วมมือกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้หยุดประกอบกิจการหรือ
หลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในการประกอบกิจการในช่วงเทศกาลปีใหม่
11.3.3 ให้เข้มงวด กวดขันกับผู้ใช้รถกระบะที่บรรทุกน้าหนักเกิน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย
11.3.4 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ขับขี่ ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทาง
รวมถึงอันตรายจากการบรรทุกผู้โดยสารในกระบะท้าย
11.3.5 ให้เข้มงวด กวดขันการขับขี่และการบรรทุกผู้โดยสารในรถบรรทุกขนาดเล็ก ให้อยู่ใน
ลักษณะปลอดภัย

11.3.6 ให้เข้มงวดรถตู้ส่วนบุคคล หรือรถเช่า ของผู้ประกอบการธุรกิจและผู้เช่ารถให้มีมาตรฐาน
เช่น การตรวจสอบใบขับขี่ การทา พ.ร.บ. ภาคบังคับ และการเข้มงวดให้สวมหมวกนิรภัย
11.4 มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ
11.4.1 จัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และหน่วยบริการการแพทย์ฉุก เฉิน
ระบบการติดต่อสื่อสาร การสั่งการ ประสานงาน และการแบ่งมอบพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยบริการการแพทย์
ฉุกเฉินในเครือข่ายและดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน
11.4.2 จัดเตรียมความพร้อมของหน่วยกู้ชีพ และกู้ภัย ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ การสั่ง
การ ระบบการติดต่อสื่อสาร และดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน
11.4.3 จัดเตรียมความพร้อมของระบบการช่วยเหลือ และเยียวยาผู้ประสบเหตุ ณ จุดเกิดเหตุของ
แต่ ล ะพื้น ที่ เช่น กาหนดให้มีทีมกู้ชีพกู้ภัย ฉุกเฉินระดับท้องถิ่น อาเภอ และบูรณาการการทางานร่ว ม กันอย่าง
เหมาะสม
11.4.4 ประชาสัมพันธ์ระบบการช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ผู้ประสบเหตุควรจะได้รับ เช่น การจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน ภายใน 24 ชั่วโมง การจ่ ายค่ารั กษาพยาบาลผ่ านระบบ e - claim โดยผู้ประสบเหตุ ไม่ต้องสารองจ่าย
การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะทาประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
ตลอดจนการประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ และ Application EMS 1669
ตลอด 24 ชั่ว โมง ทั่ว ประเทศ โดยระบบสามารถบอกพิกัด ที่อยู่ ของผู้ แจ้งได้โดยอัตโนมัติไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ใด
ของประเทศไทย
11.5 มาตรการความปลอดภัยทางน้า
ให้กระทรวงคมนาคมบูรณาการทางานร่วมกับจังหวัด (เฉพาะจังหวัดที่มีการสัญจรทางน้าและแหล่ง
ท่องเที่ยวทางน้า) กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
11.5.1 กาหนดมาตรการแนวทางการดูแลความปลอดภัยทางน้า เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัยต่างๆ
และประชาชนเกิดความปลอดภัยในการสัญจรและท่องเที่ยว
11.5.2 จัดตั้งศูนย์อานวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้าประจาท่าเทียบเรือที่มีประชาชนและ
นักท่องเที่ยวใช้บริการหนาแน่น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
11.5.3 ตรวจสอบความปลอดภัยของเรือโดยสารและโป๊ะเทียบเรือ เช่น สภาพเรือ อุปกรณ์ชูชีพ
ให้มีครบตามจานวนผู้โดยสาร สัญญาณไฟ ถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน ห่วงชูชีพตามข้อกาหนด ไฟส่องสว่าง ป้ายบอก
จานวนคนโดยสาร เป็นต้นเพื่อให้มีความพร้อมก่อนเทศกาล
11.5.4 จัดเจ้าหน้าที่ประจาท่าเทียบเรือสาธารณะที่มีประชาชนใช้บริการหนาแน่น ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค เพื่อให้คาแนะนาในการสัญจรทางน้า โดยเข้มงวดกวดขันมิให้เรือมีการบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่า
อัตราที่กาหนด และให้ผู้โดยสารสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่มีการสัญจรทางเรือ
11.5.5 ประสานงานผู้ประกอบการเรือโดยสารจัดเรือโดยสารไว้บริการให้เพียงพอกับความต้องการ
ของประชาชนและนักท่องเที่ยว
11.5.6 กาชับหน่วยงานในสังกัดซึ่งควบคุมดูแลท่าเรือและเรือที่ใช้ในการสัญจรทางน้าทุกประเภทในบริเวณ
พื้นที่ชายทะเล หากพบว่ามีคลื่นลมแรงให้สั่งให้เรือโดยสารงดออกจากท่าเรือโดยเด็ดขาดจนกว่าจะเห็นว่าปลอดภัย

11.6 มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
11.6.1 ให้ จั ง หวั ดที่ มี พ รมแดนติ ดกั บประเทศเพื่ อนบ้ า น จั ง หวั ดที่ เป็ นแหล่ งท่ องเที่ ยวและ
กรุงเทพมหานครพิจารณาหามาตรการหรือแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นพิเศษตามความ
เหมาะสมของพื้นที่ เพื่อดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงเทศกาลปีใหม่
11.6.2 ให้จังหวัดเข้มงวด กวดขัน ดูแลความปลอดภัยเส้นทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเป็นพิเศษ
11.6.3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้เดินทาง
อย่างระมัดระวัง และเคารพกฎจราจร
11.7 มาตรการเสริม
11.7.1 ในพื้นที่อาเภอสีแดงและสี ส้ ม ให้ เข้มงวด กวดขัน และกาหนดมาตรการ แนวทางการ
ดาเนินการเป็นกรณีพิเศษ โดยให้จัดทาแผนปฏิบัติการ (Action plan) เพื่อกาหนดแนวทาง มาตรการ ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 และจัดส่งแผนดังกล่าว ให้ศูนย์อานวยการ
ความปลอดภัย ทางถนนทราบภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
11.7.2 ให้มีรางวัลสนับสนุนการปฏิบัติงานกับจังหวัดและอาเภอ ที่มีสถิติผลการดาเนินงานด้าน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนดีเด่น ดังนี้
1) จั ง หวัดที่ มีผ ลการดาเนินงานด้า นการป้องกัน และลดอุบัติ เหตุท างถนนดีเด่ น โดย
สามารถลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน (จานวนครั้ง) และจานวนผู้เสียชีวิต/ไม่มีผู้เสียชีวิต (ผู้เสียชีวิต = “0” )
เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา
2) อาเภอที่ มีผ ลการดาเนิ นงานด้า นการป้องกัน และลดอุ บัติ เหตุท างถนนดี เด่ น โดย
สามารถลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน (จานวนครั้ง) และลดจานวนผู้เสียชีวิต/ไม่มีผู้เสียชีวิต (ผู้เสียชีวิต = “0” )
เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา
3) สาหรับจังหวัดและอาเภอที่ไม่สามารถลดสถิติ ผลการดาเนินงานด้านการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ และรายงานผลการปฏิบัติงาน
เพื่อกาหนดแนวทาง มาตรการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
และให้รายงานผลการดาเนินงานให้ศูนย์ อานวยการความปลอดภัยทางถนนทราบภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นการ
ดาเนินการในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562
11.7.3 กรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้ วทาให้มีผู้ บาดเจ็ บรุนแรงหรือเสี ยชีวิต โดยในรายที่ผู้ ขับขี่รู้สึ กตัวดี
ให้เจ้าหน้าทีต่ ารวจใช้เครื่องมือตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจ และกรณีที่ผู้ขับขี่ไม่สามารถตรวจทางลมหายใจได้
ให้เจ้าหน้าทีต่ ารวจมีหนังสือส่งตัวผู้ขับขี่ดังกล่าวไปยังโรงพยาบาลเพื่อเจาะเลือดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์
11.7.4 ให้ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จัดตั้งคณะทางาน
วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยพิจารณาจาก
อุบัติเหตุที่มีการเสียชีวิต อุบัติเหตุใหญ่ หรืออุบัติเหตุที่น่าสนใจ โดยให้บูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปประเด็นสาคัญและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา นาเสนอต่อคณะกรรมการศูนย์อานวยการ
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากาหนดมาตรการ แนวทาง
ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่อไป
ทั้ง นี้ ให้ ใช้ งบประมาณปกติข องแต่ ล ะหน่ ว ยงานในการดาเนิ นงานช่ว งเทศกาลปี ใหม่ ส าหรั บ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามคาสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

12 แนวทางการดาเนินงาน
12.1 ช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงการรณรงค์ (1 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2561)
12.1.1 ให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และกรุงเทพมหานครจัดทาแผนปฏิบัติการตาม
ภารกิจของหน่วยงาน โดยใช้กรอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นแนวทางการ
ดาเนินการและให้เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังและต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเตรียมความพร้อมฯ
12.1.2 ให้ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดและกรุงเทพมหานคร บูรณาการร่วมกับทุก
ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหารในพื้นที่ และภาคประชาชน ประชุมวางแผนดาเนินการตาม ๘ มาตรการ
ในลักษณะ ยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) โดยใช้กลไกประชารัฐเป็นแนวทางการดาเนินงานในพื้นที่เน้นการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจริงจังและต่อเนื่องควบคู่กับการรณรงค์สร้างจิตสานึกด้านความปลอดภัยทางถนน
เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง
12.2 ช่วงควบคุมเข้มข้น (27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562)
12.2.1 ให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจังหวัดและกรุงเทพมหานครเพิ่มความเข้มข้น ในการ
ดาเนินงานในพื้นที่โดยเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนให้ลดลง
12.2.2 ให้จ ัด ตั ้ง ศูน ย์อ านวยการป้อ งกัน และลดอุบ ัต ิเ หตุท างถนนช่ว งเทศกาลปีใ หม่ เพื่ อ
อานวยการควบคุมกากับดูแลและติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการช่วงเทศกาลปีใหม่ ดังนี้
๑) ศูนย์อานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ส่วนกลาง ณ กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
๒) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัด อาเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๓) ศูนย์ ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ กรุงเทพมหานคร
ณ กองบัญชาการตารวจนครบาล
๔) ศูนย์ประสานการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ สานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา
12.2.3 ให้จ ัด ตั้ง จุด ตรวจเพื่อ บัง คับ ใช้ก ฎหมายอย่า งเข้ม ข้น จริง จัง และต่อ เนื่อ งตามมาตรการ
๑๐ มาตรการ (๑๐ รสขม) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
12.2.4 ให้จัดตั้งจุดอานวยความสะดวกจุดบริการและประสานส่วนราชการที่ตั้งอยู่บริเวณริมถนนให้
เปิด เป็น จุด พัก รถและจุด บริก ารประชาชนเพื ่อ ให้ป ระชาชนแวะพัก ในระหว่า งการเดิน ทางและจัด ท าป้า ย
ประชาสัมพันธ์จุดพักรถและจุดบริการให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน
12.2.5 ให้หน่วยทหารในพื้นที่ (กกล.รส.) ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๔๖/
๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ อย่างต่อเนื่องในช่วงควบคุมเข้มข้น และรายงานผลการดาเนินการในที่ประชุม
จังหวัดและส่วนกลาง เป็นประจาทุกวัน
12.2.6 ให้กระทรวงสาธารณสุข บูรณาการร่วมกับสานักงานการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร และมูลนิธิต่างๆ จัดเตรียมความพร้อมด้านการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ
ทั้งด้านโรงพยาบาล เครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากร ระบบการสื่อสาร การประสานงาน และการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุให้ทันท่วงที
12.2.7 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงานและสรุปผลการดาเนินงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดาเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่
ให้ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนทราบ

13. การมอบหมายภารกิจตามแนวทางการดาเนินงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงการรณรงค์ (1 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2561)
ที่

มาตรการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม

๑ ลดปัจจัยเสี่ยง ๑.๑ ด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง
ด้านคน
(๑) บังคับใช้กฎหมายจราจร ตามมาตรการ
๑ร. ๒ส. ๓ข. ๔ม.(๑๐ รสขม) ได้แก่ ๑) ความเร็ว
เกินกว่ากฎหมายกาหนด๒) ขับรถย้อนศร ๓) ฝ่า
ฝืนสัญญาณจราจร ๔) ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ๕)
ไม่มีใ บขับ ขี่ ๖ ) แซงในที่คับขัน ๗) เมาสุรา
๘) ไม่ส วมหมวกนิ ร ภัย ๙) มอเตอร์ไซค์ไม่
ปลอดภัย ๑๐) ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ
ทั้งนี้ ขอให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นในกรณี
เมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกาหนด และขับรถ
ย้ อ นศร ทั้ ง นี้ ขอให้ เ ข้ ม งวดการบั ง คั บ ใช้
กฎหมาย 100 เปอร์เซ็นต์ ในกรณีขับรถเร็ว
เกินกว่ากฎหมายกาหนด เมาแล้วขับ และไม่
สวมหมวกนิร ภัย โดยให้ บูรณาการร่ว มกับ
กรมการปกครองในการนากลไกทางสังคมมา
ใช้ในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน
(2) ให้ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องบั งคั บใช้
กฎหมายเกี่ ยวกั บ การควบคุ มเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ กฎหมายสุ รา และกฎหมายสถาน
บริการ โดยให้เน้นหนักการจาหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในเวลาตามที่กฎหมายกาหนด
และในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ากว่า
๒๐ ปี รวมทั้งการเปิด-ปิด สถานบริการตาม
เวลาที่กฎหมายกาหนด
(3) ให้เข้มงวดกวดขันการใช้ความเร็ว
ตามที่กฎหมายกาหนด การขายสิ่งของและ
การจอดรถบริเวณไหล่ทาง ตามกฎหมาย
ทางหลวง
(4) ให้กรมการขนส่งทางบก เข้มงวด
กวดขันพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะให้
ถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และ
ตรวจสอบสภาพรถ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง
มี อุ ป กรณ์ ค วามปลอดภั ย และส่ ว นควบ
ถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด
(5) ให้ ก านั น ผู้ ใหญ่บ้ าน ซึ่ งมี อานาจ

หน่วยงานหลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

- สานักงานตารวจแห่งชาติ
– กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงคมนาคม
- กรมสรรพสามิต
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หน่วยทหารใน
พื้นที่
- หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ที่

มาตรการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
หน้ า ที่ ดู แ ลความสงบเรี ย บร้ อ ยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ในพื้นที่ ใช้กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่
เป็ น กล ไก หลั กใ นกา รค ว บ คุ ม ก ากั บ
สอดส่ อ ง ป้ อ งปราม และตั ก เตื อ นผู้ ที่ มี
พฤติกรรมเสี่ ยงในการขับขี่ที่อาจก่อให้ เกิด
อุบัติเหตุทางถนน
(6) ให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารความปลอดภั ย ทาง
ถนนองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ศปถ.
อปท.) เพื่ อ ด าเนิ น การป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนตามอานาจ
หน้ า ที่ ที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(7) กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้หน่วยงาน
ที่มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด
๑.๒ ด้านสังคมและชุมชน
(1.) ให้ศูนย์อานวยการความปลอดภัย
ทางถนนจั ง หวั ด คั ด เลื อ กพื้ น ที่ เ พื่ อ สร้ า ง
รู ป แบบ “1 จั ง หวั ด 1 อ าเภอปลอดภั ย ”
ในช่ว งเทศกาลปี ใหม่ พ.ศ. 2562 โดยให้
พิจ ารณาเลื อกอ าเภอที่ มีค วามจ าเป็ นต้ อ ง
ได้รับการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน จากข้อมูล
การประเมิน ความเสี่ ย งในระดับ พื้ น ที่ ต าม
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 จังหวัด
ละ 1 อ าเภอ โดยให้ คั ด เลื อ กอ าเภอที่ มี
ระดับ ความเสี่ ยงสี แดงเป็นล าดับแรก หาก
จังหวัดใดไม่มีอาเภอที่มีระดับความเสี่ยงอยู่
ในระดับสีแดง ให้พิจารณาคัดเลือกอาเภอที่
มี ร ะดั บ ความเสี่ ย งสี ส้ ม และสี เ หลื อ ง
ตามลาดับ
(2) ให้ศูนย์อานวยการความปลอดภัย
ทางถนนจังหวัดจัดตั้งคณะทางานวิเคราะห์
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในกรณีที่
เกิดอุบัติเหตุที่มีการเสียชีวิต อุบัติเหตุใหญ่
หรื อ อุ บั ติ เ หตุ ที่ น่ า สนใจ โดยให้ มี ห น้ า ที่

หน่วยงานหลัก

- จังหวัด
- อาเภอ
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- กรุงเทพมหานคร
- สานักงานเขต

หน่วยงาน
สนับสนุน

ที่

มาตรการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
ตรวจสอบและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล อุ บั ติ เ หตุ
ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง น าเสนอต่ อ
คณะกรรมการศู น ย์ อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากาหนด
มาตรการ แนวทางในการป้ อ งกั น และลด
อุบัติเหตุทางถนน
(3) ใช้กลไก “สถาบัน ครอบครั ว ”ใน
การควบคุ ม ปั จ จั ย เสี่ ย งโดยให้ ส มาชิ ก ใน
ครอบครัว คอยตักเตือน และเฝ้าระวังคนใน
ครอบครั ว ของตนเองเพื่ อ ป้ อ งกั น ความ
สูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น
(4) ขอความร่ ว มมื อ ให้ ผู้ น าในพื้ น ที่
เช่ น นายอ าเภอ นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหาร ส่วนตาบล กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ประชาสัมพันธ์โดยใช้รูปแบบ “เคาะประตู
บ้าน” เพื่อสร้างความตื่นตัวให้แก่ประชาชน
ในการปฏิบั ติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
(5) จั ดกิ จกรรมทางศาสนา “๑ อ าเภอ๑
กิ จกรรม”เช่ น ท าบุ ญ ตั ก บาตร “สวดมนต์
ข้ามปี ทาดีเพื่อพ่อ” หรือกิจกรรมตามแต่ละ
ศาสนา เพื่อ ดึงประชาชนเข้า ร่ว มกิ จกรรม
และลดความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
ในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่
(6) การจั ด ท า “ประชาคมชุ ม ชน/
หมู่ บ้ า น” ให้ ก าหนดข้ อ ปฏิ บั ติ ด้ า นความ
ปลอดภัย ทางถนน ให้ ประชาชนถือปฏิบั ติ
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงของ
ผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
เยาวชนในพื้นที่
(7) การจัดตั้ง “ด่านชุมชน”เพื่อสกัด
กลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคน
ในพื้นที่อาทิเมาแล้วขับขับรถเร็วเกินกว่า
กฎหมายกาหนดและไม่สวมหมวกนิรภัย
เป็นต้น โดยขอความร่วมมืออาสาสมัครใน
พื้นที่ เช่น สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

หน่วยงานหลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

ที่

มาตรการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม

หน่วยงานหลัก

(อส.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครทางหลวงชนบท
(อส.ทช.) ฯลฯ เข้าร่วมประจาด่านชุมชนด้วย
๑.๓ ) ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และ
สร้างจิตสานึกความปลอดภัยทางถนน
(๑) จั ดทาแผนงานการประชาสั มพั นธ์เพื่ อ
เผยแพร่แนวทางความรู้ด้านความปลอดภัย
ทางถนนในชุมชน/หมู่บ้า น โดยจั ดทาเป็ น
คู่ มื อ ที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การป้ องกั นและลด
อุ บั ติ เหตุ ทางถนน เพื่ อให้ ผู้ น าชุ มชนน าไป
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว
เสี ย งตามสาย และวิ ท ยุ ชุ ม ชนในชุ ม ชน
รวมทั้งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ใช้รถ
ใช้ถนนรับทราบ ดังนี้
- มาตรการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายที่ จ ะ
ดาเนินการในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะ
กรณี ที่ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ แ ล้ ว ท าให้ มี ผู้ บ าดเจ็ บ
รุนแรงหรือเสียชีวิต ให้มีการเจาะเลือดเพื่อ
ตรวจวัดระดับ แอลกอฮอล์ ด้วย กรณีตรวจ
พบว่ า มี ร ะดั บ แอลกอฮอล์ ในเลื อ ดสู ง กว่ า
50 มิลลิกรัม ประกันภาคสมัครใจจะไม่จ่าย
ค่าเบี้ยประกัน
- การด าเนิน การด้า น มาตรการ
องค์กรของหน่วยงานภาครัฐ
- ปัจจัยเสี่ยงหลักการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน และผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุ
- จุ ดเสี่ ย ง จุ ดอั น ตราย และจุด ที่เ กิ ด
อุบัติเหตุบ่อยในพื้นที่
- การเข้ามามีส่ ว นร่ว มในการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
- การทาความดี เพื่อพ่ อ “เลิ กดื่ม เลิ ก
ขับเร็ว ร่วมใจใส่หมวกนิรภัย” เพื่อลดปัจจัย
เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตจาก
การใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
-การเปิ ดไฟหน้ ารถทุกชนิดในระหว่าง

-จังหวัด
- อาเภอ
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- กรุงเทพมหานคร
- หน่วยงานภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน
สนับสนุน

ที่

มาตรการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
สัญจร เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นแก่ผู้
ขั บ ขี่ แ ละผู้ ใ ช้ ถ นนผ่ า นสื่ อ ต่ า ง ๆ อย่ า ง
ต่อเนื่อง
- การตรวจสอบสภาพรถเส้ น ทาง
สัญจร และเตรียมความพร้อมสภาพร่างกาย
ก่อนออกเดินทาง
(๒) ให้ หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องทุกภาคส่ วนทั้งใน
ส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค และส่ ว นท้ องถิ่ น
ประชาสั มพันธ์ ผ่านสื่ อทุกชนิดให้ประชาชน
รั บ ทราบเกี่ ย วกั บ สถานการณ์ ก ารเกิ ด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ในพื้นที่
เช่น ข้อมูลผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ สาเหตุของ
การเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้เกิดความตระหนัก
และปลูกจิตสานึกค่านิยม วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับประชาชน
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นรวมทั้ง ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต
ให้ ป ระชาสั มพัน ธ์ให้ ป ระชาชนรับทราบถึง
สิทธิในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่
ใกล้ที่สุดได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในช่วง
เวลา 72 ชั่วโมงแรกตามนโยบาย “เจ็บป่วย
ฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที”่
๑.๔ การดาเนินการด้านมาตรการองค์กร
ของหน่วยงานภาครัฐ
(1) ให้ ห น่ ว ยงานในส่ ว นกลาง ส่ ว น
ภูมิภาค องค์กรปกคอรองส่วนท้องถิ่น และ
รัฐวิสาหกิจ กาชับให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ปฏิ บั ติ ต นเป็ น
ตัวอย่างที่ดีด้านวินัยจราจรในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ตามมาตรการ 4 ห้าม 3 ต้อง (ไม่
ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนด เมาไม่ขับ
โทรไม่ขั บ ง่ ว งไม่ขับ การสวมหมวกนิ รภั ย
การคาดเข็มขัดนิ ร ภัย ต้องมีใบอนุญาตขับ
รถ)
(2) ให้ทุกหน่วยงานดาเนินการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนตามมาตรการ
องค์ ก รอย่ า งเข้ ม ข้ น ในช่ ว งเทศกาลปี ใ หม่
2562 ตั้งแต่ช่วงการเตรียมความพร้อมวันที่

หน่วยงานหลัก

- ทุกส่วนราชการ
- จังหวัด
- อาเภอ
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน
สนับสนุน

ที่

มาตรการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม

1 - 26 ธันวาคม 2561 และช่วงควบคุม
เข้ ม ข้ น วั น ที่ 27 ธั น วาคม 2561 - 2
มกราคม 2562 พร้ อมทั้งขอความร่วมมือ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ในพื้นที่ได้รับ
ทราบเรื่ อ งมาตรการองค์ ก ร เพื่ อ จะได้
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ
(3) กรณี เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนช่ ว ง
เทศกาลปี ใ หม่ พ.ศ. 2562 ให้ เจ้ า หน้ า ที่
ต ารวจสอบถามข้ อ เท็ จ จริ ง หากพบว่ า
ผู้ ก ระท าความผิ ด เป็ น ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง
พนักงานเจ้ าหน้าที่ของรัฐ ให้แจ้งให้ห น่อย
งานต้ น สั ง กั ด ในพื้ น ที่ รั บ ทราบและให้
หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด รายงานข้ อ เท็ จ จริ ง ให้
ศู น ย์ อ านวยการความปลอดภั ย ทางถนน
อ าเภอทราบ เพื่ อ จะได้ ร วบรวมสรุ ป ผล
รายงานให้ ศูน ย์ อานวยการความปลอดภัย
ทางถนนจังหวัดทราบ เพื่อนาข้อมูลเสนอให้
ศู น ย์ อ านวยการความปลอดภั ย ทางถนน
พิ จ ารณาก าหนดมาตรการในการแก้ ไ ข
ปัญหาต่อไป
(4) หากมีคาสั่ งให้ บุคลากร เจ้าหน้าที่
ของรัฐ ปฏิบัติหน้ าที่ประจาในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ พ.ศ. 2562 เช่ น ประจ าด่ า นตรวจ
ด่านชุมชน ณ จุดที่มีการจัดงานเฉลิมฉลอง
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์เป็น
ศูนย์ และให้การปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด
๒ ลดปัจจัยเสี่ยง
๒.๑ มาตรการถนนปลอดภั ย “๑
ด้านถนนและ ท้ องถิ่ น ๑ ถนนปลอดภั ย” โดยให้ องค์ กร
สภาพแวดล้อม ปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ทุ กแห่ ง จั ด ให้ มี ถ นน
ปลอดภัยในพื้นที่ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุและสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้
ถนน โดยมี ม าตรการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายที่
เคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง
๒.๒ ให้ หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องส ารวจและ
ตรวจสอบลั กษณะกายภาพของถนน จุดเสี่ยง
จุดอันตรายจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และ
จุด ที ่เ กิด อุบ ัต ิเ หตุใ หญ่ และด าเนิน การ
ปรับ ปรุง ซ่อ มแซมให้ม ีค วามปลอดภัย

หน่วยงานหลัก

- กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- สานักงานตารวจแห่งชาติ
- กรมชลประทาน
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน
สนับสนุน

- ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง

ที่

มาตรการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม

หน่วยงานหลัก

รวมทั้ ง ขอความร่ ว มมื อ ผู้ รั บ จ้ า งก่ อ สร้ า ง/ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซ่อมแซมถนนให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖2 หรือกรณีที่
ดาเนินการไม่แล้วเสร็จให้ติดตั้งเครื่องหมาย
ป้ายเตือนให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถ
ใช้ถนน สังเกตเห็นได้ชัดเจน
๒.๓ ให้ ก าหนดมาตรการแนวทางในการ
แก้ ไขปั ญหาบริ เวณจุ ดตั ดทางรถไฟให้ มี ความ
ปลอดภั ยในการสั ญ จร อาทิ จั ด ท าคลื่ น
ระนาดบนผิวถนนเพื่อชะลอความเร็วของรถ
ติดตั้ งสั ญ ญาณไฟหรื อสั ญญาณเสี ยง จัดท า
ป้ า ยเตื อ น เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ ร ถใช้ ถ นน
สั ง เกตเห็ น ได้ อ ย่ างชั ด เจน และเพิ่ มความ
ระมัดระวังมากขึ้น รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่หรือ
อาสาสมัครในการเฝ้าระวังหรือปิดแผงกั้นทาง
รถไฟตามช่ ว งเวลา เน้ นการป้ อ งกั น และ
กาหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อลดมีสถิติการเกิด
อุ บั ติ เ หตุ ท างรถไฟ ให้ ก ระทรวงคมนาคม
ก าหนดแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ชั ด เจน
โดยให้ จ านวนสถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ทั้ ง ปี
ลดลงเมื่อ เทีย บกับ สถิติ ช่ว งเทศกาลปีใ หม่
เฉลี่ย๓ปีย้อนหลัง
๒.๔ ให้จัดเตรียมช่องทางพิเศษ
(Reversible Lane)ทางเลี่ยงทางลัดและ
จัดทาป้ายเตือน ป้ายแนะนาต่าง ๆ ให้ชัดเจน
เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชน
2.5 ให้ จั ง หวั ด เฝ้ า ระวั ง เส้ น ทางที่ มี
ความเสี่ยงต่อการหลับใน โดยจัดให้มีจุดพัก
รถ และจุดบริการต่างๆเพิ่มเติม เพื่ออานวย
ความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
และป้องกันการหลับในซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญ
ของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
๒.๖ ให้ต รวจสอบสิ ่ง อัน ตรายข้า ง
ทาง (Roadside Hazards) อาทิ ระบบ
ไฟฟ้า แสงสว่า งสัญญาณไฟจราจร เสาป้าย
เป็ นต้ น และปรั บปรุ งแก้ไขให้ อยู่ ในสภาพที่
สมบู รณ์ ส าหรั บจุ ดที่ยั งไม่มีไฟฟ้ าแสงสว่าง
และเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุให้มีการ

หน่วยงาน
สนับสนุน

ที่

มาตรการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม

แก้ ไ ขโดยการติ ด ตั้ ง เสาไฟฟ้ า แสงสว่ า งให้
ครบทุ ก จุ ด ส าหรั บ พื้ น ที่ ที่ ห่ า งไกลยั ง ไม่ มี
ไฟฟ้ า เข้ า ถึ ง อาจจะติ ด ตั้ ง เป็ น ระบบไฟฟ้า
แสงสว่างโซลาร์เซล เพื่อแก้ไขปัญหา
๓ ลดปัจจัยเสี่ยง
๓.๑ ให้กาหนดมาตรการ แนวทาง เพื่อ
กากับ ควบคุม ดูแลรถโดยสารสาธารณะ และ
ด้าน
ยานพาหนะ รถโดยสารไม่ประจาทาง พนักงานขับรถโดยสาร
พนักงานประจารถ รวมทั้งให้ตรวจสอบสภาพ
รถโดยสารสาธารณะ และรถโดยสารไม่
ประจาทางให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
และกาชับในเรื่องความเร็ว และการผลัดเปลี่ยน
พนั ก งานขั บ รถโดยสารตามระยะทาง/
ช่วงเวลาที่กาหนด
๓.๒ ให้ขอความร่วมมือกลุ่มผู้ประกอบการ
ขนส่งด้วยรถบรรทุกให้หยุดประกอบกิจการ
หรื อ หลี ก เลี่ ย งการใช้ ร ถบรรทุ ก ในการ
ประกอบกิจการในช่วงเทศกาลปีใหม่
3.3 ให้ เ ข้ ม งวด กวดขั น กั บ ผู้ ใ ช้ ร ถ
กระบะที่ บ รรทุ ก น้ าหนั ก เกิ น ซึ่ ง อาจ
ก่อให้เกิดอันตราย
3 . 4 ร ณ ร ง ค์ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ใ ห้
ประชาชน ผู้ขับขี่ ตรวจสอบสภาพรถยนต์
ก่อนออกเดินทาง รวมถึงอันตรายจากการ
บรรทุกผู้โดยสารในกระบะท้าย
3.5 ให้ เข้มงวด กวดขันการขับขี่และ
การบรรทุกผู้โดยสารในรถบรรทุกขนาดเล็ก
ให้อยู่ในลักษณะปลอดภัย
3.6 ให้เข้มงวดรถตู้ส่วนบุคคล หรือรถ
เช่า ของผู้ประกอบการธุรกิจและผู้เช่ารถให้
มีมาตรฐาน เช่น การตรวจสอบใบขับขี่ การ
ทา พ.ร.บ. ภาคบั งคับ และการเข้มงวดให้
สวมหมวกนิรภัย
4 ด้านการ
4.1 จัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล
ช่วยเหลือหลัง แพทย์ พยาบาล และหน่วยบริการการแพทย์
การเกิด
ฉุกเฉิน ระบบการติดต่อสื่อสาร การสั่งการ
อุบัติเหตุ
ประสานงาน และการแบ่งมอบพื้นที่ความ
รั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยบริ ก ารการแพทย์

หน่วยงานหลัก

- กระทรวงคมนาคม
- จังหวัด

หน่วยงาน
สนับสนุน

- ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง

-กรุงเทพมหานคร

- กระทรวงสาธารณสุข
- สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ
- สานักงานตารวจแห่งชาติ

- ภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้อง
- หน่วยทหารใน
พื้นที่

ที่

มาตรการ

๕ ด้านความ
ปลอดภัยทาง
น้า

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
ฉุกเฉินในเครือข่ายและดาเนินการช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน
4.2 จัดเตรียมความพร้อมของหน่วยกู้ชีพ
และกู้ภัย ทั้งด้านบุ คลากร เครื่องมือ วัส ดุ
อุปกรณ์ การสั่งการ ระบบการติดต่อสื่อสาร
และดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
ทางถนน
4.3 การให้ความช่วยเหลือและเยียวยา
หลังเกิดอุบัติเหตุ
4.4 ประชาสัมพันธ์ระบบการช่วยเหลือ
ต่าง ๆ ที่ผู้ประสบเหตุควรจะได้รับ เช่น การ
จ่ ายค่ าสิ น ไหมทดแทน ภายใน 24 ชั่ วโมง
การจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบ e - claim
โดยผู้ ป ระสบเหตุ ไ ม่ ต้ อ งส ารองจ่ า ย การ
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ผู้ ขั บ ขี่ ย านพาหนะท า
ประกั น ภั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตลอดจน
การประชาสั ม พั น ธ์ ก ารแจ้ ง เหตุ เ จ็ บ ป่ ว ย
ฉุ ก เฉิ น ผ่ า นเบอร์ โ ทร 1669 ตลอด 24
ชั่วโมง ทั่วประเทศ โดยระบบสามารถขอก
พิกัด ที่อยู่ ของผู้แจ้งได้โดยอัตโนมัติไม่ว่าจะ
อยู่พื้นที่ใดของประเทศไทย
ให้ก ระทรวงคมนาคมบูร ณาการท างาน
ร่ว มกับ จัง หวัด (เฉพาะจัง หวัด ที ่ม ีก าร
สัญ จรทางน้ าและแหล่ งท่ องเที่ ยวทางน้ า)
กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้

หน่วยงานหลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

- กระทรวงยุติธรรม
- สานักงานคณะกรรมการ
การส่งเสริมธุรกิจประกันภัย
- บริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จากัด
- กรุงเทพมหานคร
- จังหวัด
- อาเภอ
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- กระทรวงคมนาคม
- จังหวัด (เฉพาะจังหวัดที่มี
การสัญจรทางน้าและแหล่ง
ท่องเที่ยวทางน้า)

- กองบังคับการตารวจน้า
๕.๑ ก าหนดมาตรการแนวทางการ
ดูแลความปลอดภัยทางน้า เพื่อป้องกันการ - กรุงเทพมหานคร
เกิดอุบัติภัยต่างๆ และประชาชนเกิดความ
- สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
ปลอดภัยในการสัญจรและท่องเที่ยว
แห่งชาติ
๕.๒ จั ดตั้ งศู นย์ อานวยความสะดวก
และความปลอดภัยทางน้าประจาท่าเทียบเรือ
ที่ มี ป ระชาชนและนั ก ท่ อ งเที่ ย วใช้ บ ริ ก าร
หนาแน่น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

- หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
- อาเภอ
- องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ที่

มาตรการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม

หน่วยงานหลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

๕.๓ ตรวจสอบความปลอดภัยของ
เรือ โดยสารและโป๊ะ เทีย บเรือ เช่น สภาพ
เรือ อุป กรณ์ช ูช ีพ ให้ม ีค รบตามจ านวน
ผู้ โดยสาร สั ญญาณไฟ ถั งดั บเพลิ งพร้อมใช้
งาน ห่ วงชู ชี พตามข้ อก าหนด ไฟส่ องสว่ าง
ป้ายบอกจานวนคนโดยสาร เป็นต้นเพื่อให้มี
ความพร้อมก่อนเทศกาล
๕.๔ ประสานงานผู้ประกอบการเรือ
โดยสารจัดเรือโดยสารไว้บริการให้เพียงพอ
กั บ ความต้ อ งการ ของ ประช า ช นแล ะ
นักท่องเที่ยว
6 ด้านการดูแล
6.1 ให้ จั ง หวั ด ที่ มี พ รมแดนติ ด กั บ
ความปลอดภัย ประเทศเพื่ อ นบ้ า น จั ง หวั ด ที่ เ ป็ น แหล่ ง
ให้แก่
ท่องเที่ยวและกรุงเทพมหานครพิจ ารณาหา
นักท่องเที่ยว มาตรการหรือแนวทางในการป้องกัน และ
ลดอุบัติเ หตุท างถนนเป็น พิเ ศษตามความ
เหมาะสมของพื้นที่ เพื่อดูแลความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่
6.2 ให้ จั ง หวั ด เข้ ม งวด กวดขั น ดู แ ล
คว ามปลอดภั ย เส้ นทางที่ เ ข้ า สู่ แ หล่ ง
ท่องเที่ยวเป็นพิเศษ
6.3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้
เดิ น ทางอย่ า งระมั ด ระวั ง และเคารพกฎ
จราจร
7 มาตรการเสริม
7.1 ในพื้นที่อาเภอสีแดงและสีส้ม ให้
เข้มงวด กวดขัน และกาหนดมาตรการ แนว
ทางการดาเนิ น การเป็ น กรณีพิ เศษ โดยให้
จัดทาแผนปฏิบัติการ (Action plan) เพื่อ
กาหนดแนวทาง มาตรการ ในการป้องกัน
และแก้ ไ ขปั ญ หาอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนในช่ ว ง
เทศกาลปี ใ หม่ 2562 และจั ด ส่ ง แผน
ดังกล่าว ให้ศูนย์อานวยการความปลอดภัย

- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร

- หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
- อาเภอ
- องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

- จังหวัด
- อาเภอ

ที่

มาตรการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
ทางถนนทราบภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
7.2 ให้ รางวัลสนั บสนุนการปฏิบัติงาน
กั บ จั ง หวั ด และอ าเภอ ที่ มี ส ถิ ติ ผ ลการ
ดาเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนดีเด่น ดังนี้
(1) จั ง หวั ด ที่ มี ผ ลการด าเนิน งานด้ า น
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนดีเด่น
โดยสามารถลดสถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท าง
ถนน (จานวนครั้ง) และจานวนผู้เสีย ชีวิต/
ไม่มีผู้เสียชีวิต (ผู้เสียชีวิต = “0” ) เมื่อ
เทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา
(2) อาเภอที่มีผลการดาเนินงานด้านการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนดีเด่น โดย
สามารถลดสถิ ติการเกิ ดอุบั ติเหตุทางถนน
(จานวนครั้ง) และลดจานวนผู้เสียชีวิต/ไม่มี
ผู้เสียชีวิต (ผู้เสียชีวิต = “0” ) เมื่อเทียบกับ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา
(3) ส าหรั บ จั ง หวั ด และอ าเภอที่ ไ ม่
สามารถลดสถิติผลการดาเนินงานด้านการ
ป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนช่ ว ง
เทศกาลปี ใ หม่ พ.ศ. 2562 ให้ จั ด ท า
แผนปฏิบัติการ (Action plan) เพื่อกาหนด
แนวทาง มาตรการ ในการป้องกันและแก้ไข
ปั ญ หาอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนในช่ ว งเทศกาล
สงกรานต์ 2562 และให้ ร ายงานผลการ
ดาเนินงานให้ศูนย์อานวยการความปลอดภัย
ทางถนนทราบภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้น
การดาเนินการในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562
7.3 กรณีที่เกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บ
รุ น แรงหรื อ เสี ย ชี วิ ต โดยในกรณี ที่ ผู้ ขั บ ขี่
รู้สึ กตัว ดี ให้ เจ้ าหน้ าที่ตารวจใช้เครื่องมือ
ตรวจวั ด ระดั บ แอลกอฮอล์ ท างลมหายใจ
และกรณี ที่ ผู้ ขั บ ขี่ ไ ม่ ส ามารถตรวจทางลม
หายใจได้ ให้เจ้าหน้าที่ตารวจมีหนังสือส่งตัว
ผู้ ขั บ ขี่ดั ง กล่ า วไปยั ง โรงพยาบาลเพื่ อเจาะ
เลือดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์

หน่วยงานหลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

ที่

มาตรการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม

หน่วยงานหลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

7.4 ให้ศูนย์อานวยการความปลอดภัย
ทางถนนจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จัดตั้ง
คณะทางานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการ
เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน โดยพิ จ ารณาจาก
อุบัติเหตุที่มีการเสียชีวิต อุบัติเหตุใหญ่ หรือ
อุบั ติ เหตุ ที่น่ า สนใจ โดยให้ บู ร ณาการและ
วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ สรุ ป ประเด็ น ส าคั ญ และ
ข้ อ เสนอในการแก้ ไ ขปั ญ หา น าเสนอต่ อ
คณะกรรมการศู น ย์ อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากาหนด
มาตรการ แนวทางในการป้ อ งกั น และลด
อุบัติเหตุทางถนนต่อไป
การดาเนินการระหว่างรณรงค์ คือการดาเนินการในช่วง 7 วัน ซึ่งเป็นช่วงควบคุมเข้มข้น โดยการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการดาเนินการ ดังนี้
14. การประสานการปฏิบัติ
14.1 ระดับส่วนกลาง
14.1.1 ให้ กระทรวงคมนาคมรายงานปริ มาณการจราจรในโครงข่ ายถนน ทั้ งถนนทางหลวงแผ่ นดิ น
และทางหลวงชนบทในช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์
อานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ส่วนกลางทราบเป็นประจาทุกวัน
14.1.2 ให้ กระทรวงกลาโหมรายงานผลการปฏิบัติต ามคาสั่ง คณะรัก ษาความสงบแห่ง ชาติ
ที่๔ ๖/๒๕๕๘ ลงวั น ที่ ๓๐ ธั น วาคม ๒๕๕๘ ให้ ก รมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ในฐานะฝ่ ายเลขานุก าร
ศูนย์อานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ส่วนกลางทราบเป็นประจาทุกวัน
14.2 ระดับภูมิภาค/ระดับพื้นที่ให้ดาเนินการดังนี้
14.2.1 ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่จังหวัด ประสานการ
ปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการทั้งด้านอัตรากาลังภารกิจ งบประมาณ และ
การรณรงค์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ห้วงเวลาและสภาพพื้นที่ของแต่ละพื้นที่
14.2.2 ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่จังหวัด ตรวจติดตาม
การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานเพื่อบูรณาการการตรวจเยี่ยมหรือตรวจติดตามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลและ
ลดความซ้าซ้อนของการใช้งบประมาณในการดาเนินการรวมทั้งให้ ประสานแผนและรายงานการตรวจติดตาม
ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะศูนย์อานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
ส่วนกลางทราบ
14.2.3 ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่จังหวัด รายงานผลการ
ปฏิบัติงานให้ศูนย์อานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ส่วนกลางทราบ และหากมีประเด็นหรือ
เหตุ การณ์ส าคัญระหว่างการดาเนินการในช่วงเทศกาลให้รายงานศูนย์อานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน

ส่วนกลางทราบโดยเร่งด่วน เพื่อจะได้น าเสนอคณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.) กาหนด
นโยบายและแผนให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
14.3 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ดาเนินการดังนี้
14.3.1 ให้หน่วยงานในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ ได้แก่ กองบัญชาการตารวจนครบาลกองบังคับ
การตารวจทางหลวงกองบังคับการตารวจจราจรกองบัง คับการตารวจท่องเที่ยวเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน
14.3.2 ให้กองบัญชาการตารวจนครบาลเป็นศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล ปีใหม่กรุงเทพมหานครโดยให้ประสานการปฏิบัติการอย่างใกล้ชิดกับกรุงเทพมหานครเพื่อลดความซ้าซ้อนใน
การดาเนินงานรวมทั้งรายงานผลการดาเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝ่าย
เลขานุการศูนย์อานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ส่วนกลางทราบ
14.3.3 หากมีประเด็นหรือเหตุการณ์สาคัญระหว่างการดาเนินการในช่ วงเทศกาลให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่กรุงเทพมหานครรายงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใน
ฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ส่วนกลางทราบโดยเร่งด่วน
เพื่อจะได้นาเสนอคณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กาหนดนโยบายและแผนให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
15. การมอบหมายภารกิจตามแนวทางการดาเนินงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๒ ช่วงควบคุมเข้มข้น (27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562)
ที่ มาตรการ
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
หน่วยงานหลัก
หน่วยงาน
สนับสนุน
๑ มาตรการลด
ปัจจัยเสี่ยง
ด้านคน

๑.๑ ด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง
และต่อเนื่อง
(๑) ให้บังคับใช้กฎหมายจราจร ตามมาตรการ ๑ร. ๒ส.
๓ข. ๔ม. (๑๐ รสขม) ได้แก่ ๑) ความเร็วเกินกว่ากฎหมาย
กาหนด ๒) ขับรถย้ อนศร ๓) ฝ่ าฝืนสัญญาณจราจร ๔) ไม่
คาดเข็ม ขัด นิร ภัย ๕) ไม่มีใ บขับ ขี่ ๖) แซงในที่คับขัน
๗) เมาสุรา ๘) ไม่สวมหมวกนิรภัย ๙) มอเตอร์ไซค์ไม่
ปลอดภัย ๑๐) ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ ทั้งนี้ ขอให้
บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นในกรณี เมาแล้วขับ ขับรถเร็ว
เกินกาหนด และขับรถย้อนศร ทั้งนี้ ขอให้เข้มงวดการ
บังคับใช้กฎหมาย 100 เปอร์เซ็นต์ ในกรณีขับรถเร็ว
เกินกว่ากฎหมายกาหนด เมาแล้วขับ และไม่สวมหมวก
นิรภัย โดยให้บูรณาการร่วมกับกรมการปกครองในการ
น ากลไกทางสั ง คมมาใช้ ใ นการสร้ า งการรั บ รู้ ให้ กั บ
ประชาชน
(2) ให้บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ กฎหมายสุรา และกฎหมายสถานบริการ โดยให้
เน้ น หนั ก การจ าหน่ า ยเครื่ อ งดื่ มแอลกอฮอล์ ใ นเวลา
ตามที่กฎหมายกาหนด และในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มี
อายุ ต่ากว่า ๒๐ ปี รวมทั้งการเปิด -ปิด สถานบริการ
ตามเวลาที่กฎหมายกาหนด

- สานักงานตารวจแห่งชาติ
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงคมนาคม
- กรมสรรพสามิต
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หน่วย
ทหารใน
พื้นที่
- หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ที่

มาตรการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
(3) ให้เข้มงวดกวดขันการใช้ความเร็วตามที่กฎหมาย
กาหนด การขายสิ่งของและการจอดรถบริเวณไหล่ทาง
ตามกฎหมายทางหลวง
(4) ให้ ก รมการขนส่ ง ทางบก เข้ ม งวดกวดขั น
พนั ก งานขั บ รถโดยสารสาธารณะให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด และตรวจสอบสภาพรถ ให้มี
ความมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ค วามปลอดภัยและส่วน
ควบถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด
(5) ให้กานันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีอานาจหน้าที่ดูแล
ความสงบเรี ย บร้ อ ยและความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ใช้กฎหมายลักษณะ
ปกครองท้ อ งที่ เ ป็ น กลไกหลั ก ในการควบคุ ม ก ากั บ
สอดส่อง ป้องปราม และตักเตือนผู้ ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
ในการขับขี่ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน
(6) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ศปถ. อปท.) เพื่อดาเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนตามอานาจหน้าที่ที่อยู่
ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(7) กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้หน่วยงานที่มีอานาจ
หน้าที่ตามกฎหมายบังคับใช้กฎหมาย อย่างเคร่งครัด
๑.๒ ด้านสังคมและชุมชน
(1.) ให้ เ ข้ ม งวดการด าเนิ น การตามมาตรการ
ต่างๆอย่างเข้มข้น ในอาเภอที่มีความจาเป็นต้องได้รับ
การแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนตามรูปแบบ “1 จังหวัด 1
อาเภอปลอดภัย”
(2) กรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่มีการเสียชีวิต อุบัติเหตุ
ใหญ่ หรืออุบัติเหตุที่น่าสนใจ ให้คณะทางานวิเคราะห์
สาเหตุ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนตรวจสอบและ
วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น าเสนอต่ อ คณะกรรมการศู น ย์ อ านวยการความ
ปลอดภัย ทางถนนจังหวัด/กรุงเทพมหานครเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณากาหนดมาตรการ แนวทาง
ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
(3) ใช้กลไก “สถาบันครอบครัว”ในการควบคุม
ปั จ จั ย เสี่ ย งโดยให้ ส มาชิ กในครอบครั ว คอยตัก เตื อ น
และเฝ้ าระวังคนในครอบครั ว ของตนเองเพื่อป้องกัน
ความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

หน่วยงานหลัก

- จังหวัด
- อาเภอ
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- กรุงเทพมหานคร
- สานักงานเขต

หน่วยงาน
สนับสนุน

ที่

มาตรการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
(4) ขอความร่วมมือผู้นาในพื้นที่ เช่น นายอาเภอ
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร ส่วนตาบล กานัน
ผู้ใหญ่บ้ าน ประชาสั มพันธ์โดยใช้ รูปแบบ “เคาะประตู
บ้าน” เพื่อสร้างความตื่นตัวให้แก่ประชาชนในการปฏิบัติ
ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการ
เกิดอุบัติเหตุ
(5) จัดกิจกรรมทางศาสนา “๑ อาเภอ ๑ กิจกรรม”เช่น
ทาบุญตักบาตร “สวดมนต์ ข้ามปี ทาดีเพื่อพ่อ” หรือ
กิจ กรรมตามแต่ละศาสนา เพื่อดึงประชาชนเข้าร่ว ม
กิจกรรมและลดความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอุบัติเหตุใน
การใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่
(6) การจัดทา “ประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน” ให้
ก าหนดข้ อ ปฏิ บั ติ ด้ า นความปลอดภั ย ทางถนน ให้
ประชาชนถือปฏิบัติ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรม
เสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
เยาวชนในพื้นที่
(7) ให้“ด่านชุมชน” ทาหน้าที่ในการสกัดกลุ่มเสี่ยง
และพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถ
ใช้ถนนของคนในพื้น ที่ อาทิเมาแล้วขับขับรถเร็วเกิน
กว่ากฎหมายกาหนดและไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น
โดยขอความร่วมมืออาสาสมัครในพื้นที่ เช่น สมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน (อส.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุข ประจาหมู่บ้าน
(อสม.) อาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) ฯลฯ เข้า
ร่วมประจาด่านชุมชนด้วย
๑.๓ ด้ า นการรณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ แ ละสร้ า ง
จิตสานึกความปลอดภัยทางถนน
(๑) ให้ประชาสั มพันธ์ และเผยแพร่ แนวทาง ความรู้
ด้านความปลอดภัยทางถนนในชุมชน/หมู่บ้าน โดยให้
ผู้นาชุมชนนาไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจาย
ข่าว เสี ย งตามสาย และวิทยุ ชุมชนในชุมชน รวมทั้ ง
รณรงค์ป ระชาสั มพัน ธ์เพื่อให้ ผู้ ใช้รถใช้ถนนรับทราบ
เช่น
- มาตรการบังคับใช้กฎหมายที่จะดาเนินการ
ในช่ว งเทศกาลปีใ หม่ โดยเฉพาะกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
แล้วทาให้มีผู้บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต ให้มีการเจาะ
เลื อดเพื่อตรวจวัดระดับ แอลกอฮอล์ ด้วย กรณีตรวจ
พบว่า มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่า 50 มิลลิกรัม

หน่วยงานหลัก

-จังหวัด
- อาเภอ
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- กรุงเทพมหานคร
- หน่ ว ยงานภาคี เ ครื อ ข่ า ย
ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน
สนับสนุน

ที่

มาตรการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม

หน่วยงานหลัก

ประกันภาคสมัครใจจะไม่จ่ายค่าเบี้ยประกัน
- การด าเนิน การด้า นมาตรการองค์ก รของ
หน่วยงานภาครัฐ
- ปัจจัยเสี่ยงหลักการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และ
ผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุ
- จุดเสี่ยง จุดอันตราย และจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย
ในพื้นที่
- การเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น และลด
อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
- การทาความดีเพื่อพ่อ “เลิกดื่ม เลิกขับเร็ว ร่วม
ใจใส่หมวกนิรภัย” เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
และการเสียชีวิตจากการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่
-การเปิดไฟหน้ารถทุกชนิดในระหว่างสัญจร เพื่อ
เพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นแก่ผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนผ่าน
สื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
- การตรวจสอบสภาพรถเส้ น ทางสั ญ จร และ
เตรียมความพร้อมสภาพร่างกายก่อนออกเดินทาง
(๒) ให้ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องทุ กภาคส่ ว นทั้ งใน
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อทุกชนิดให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์
การเกิดอุบั ติเหตุทางถนนช่ว งเทศกาลปีใหม่ในพื้นที่
เช่น ข้อมู ล ผู้ เ สี ย ชีวิต ผู้ บ าดเจ็บ สาเหตุของการเกิ ด
อุบัติเหตุ เพื่อให้เกิดความตระหนักและปลูกจิตสานึก
ค่านิยม วัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ให้ กั บ ประชาชน เพื่ อ ลดปั จ จั ย เสี่ ย งและป้ อ งกั น
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
๑.๔ การดาเนินการด้านมาตรการองค์กรของ
หน่วยงานภาครัฐ
1. ให้หน่วยงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กร
ปกคอรองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และรั ฐ วิ ส าหกิ จ ก าชั บ ให้ ส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้อง
ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง และพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีด้านวินัยจราจรในการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ตามมาตรการ 4 ห้าม 3 ต้อง (ไม่ขับรถ
เร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนด เมาไม่ขับ โทรไม่ขับ ง่วง
ไม่ขับ การสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย ต้อง
มีใบอนุญาตขับรถ)

หน่วยงาน
สนับสนุน

ที่

มาตรการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
2 . ใ ห้ ทุ ก ห น่ ว ย ง า น ด า เ นิ น ก า ร ร ณ ร ง ค์
ประชาสั มพั นธ์ การปฏิ บั ติ ต นตามมาตรการองค์ ก ร
อย่างเข้มข้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่
ช่ ว งการเตรี ย มความพร้ อ มวั น ที่ 1 - 26 ธั น วาคม
2561 และช่ ว งควบคุ ม เข้ ม ข้ น วั น ที่ 27 ธั น วาคม
2561 - 2 มกราคม 2562 พร้อมทั้งขอความร่วมมือ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ในพื้นที่ได้รับทราบเรื่อง
มาตรการองค์กร เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบ
3. กรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
พ.ศ. 2562 ให้ เจ้าหน้าที่ตารวจสอบถามข้อเท็จจริง
หากพบว่ า ผู้ กระท าความผิ ด เป็ น ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้แจ้งให้หน่อยงานต้นสังกัด
ในพื้ น ที่ รั บ ทราบและให้ ห น่ ว ยงานต้ น สั งกั ด รายงาน
ข้อเท็จจริงให้ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน
อาเภอทราบ เพื่อจะได้รวบรวมสรุปผลรายงานให้ศูนย์
อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดทราบ เพื่อ
นาข้อมูลเสนอให้ศูนย์ อานวยการความปลอดภัยทาง
ถนนพิ จ ารณาก าหนดมาตรการในการแก้ ไ ขปั ญ หา
ต่อไป
4. หากมีคาสั่งให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปฏิบัติหน้าที่ประจาในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562
เช่นประจาด่านตรวจ ด่านชุ มชน ณ จุดที่มีการจัดงาน
เฉลิมฉลอง ผู้ป ฏิบั ติห น้าที่ต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์
เป็นศูนย์ และให้การปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด

หน่วยงานหลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

ที่

มาตรการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
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หน่วยงาน
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แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม

หน่วยงานหลัก

๒ มาตรการลด
๑. กากับ ดูแลถนนที่อยู่ ในความรับผิดชอบ โดย - กระทรวงคมนาคม
ปัจจัยเสี่ยง
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด จริงจัง
- จังหวัด
ด้านถนนและ
๒. กากับ ติดตาม ตรวจสอบจุดเสี่ยง จุดอันตราย
สภาพแวดล้อม จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และปรับปรุงแก้ไขให้มีความ -กรุงเทพมหานคร
ปลอดภัย รวมทั้งตรวจสอบสัญญาณไฟจราจร ไฟฟ้า
ส่องสว่างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
๓. บริหารจัดการระบบการจราจรและแก้ไขปัญหา
การจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่
๓ มาตรการลด
ปัจจัยเสี่ยง
ด้าน
ยานพาหนะ

๑. กากับ ควบคุม ดูแลรถโดยสารสาธารณะ และรถ
โดยสารไม่ประจ าทาง พนั กงานขั บรถโดยสาร พนั กงาน
ประจารถ รวมทั้งตรวจสอบสภาพรถโดยสารสาธารณะ
และรถโดยสารไม่ป ระจาทางให้ถูกต้องตามระเบีย บ
กฎหมาย และกาชับในเรื่องความเร็ว และการผลัดเปลี่ย น
พนั ก งานขั บ รถโดยสารตามระยะทาง/ช่ ว งเวลาที่
กาหนด
๒. ขอความร่วมมือกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งด้วย
รถบรรทุกให้หยุดประกอบกิจการหรือ หลีกเลี่ยงการใช้
รถบรรทุกในการประกอบกิจการในช่วงเทศกาลปีใหม่
3 เข้ ม งวด กวดขั น กั บ ผู้ ใ ช้ ร ถกระบะที่ บ รรทุ ก
น้าหนักเกิน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย
4 รณรงค์ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชน ผู้ ขั บ ขี่
ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทาง รวมถึง
อันตรายจากการบรรทุกผู้โดยสารในกระบะท้าย
5 เข้ ม งวด กวดขั น การขั บ ขี่ แ ละการบรรทุ ก
ผู้ โ ดยสารในรถบรรทุ ก ขนาดเล็ ก ให้ อ ยู่ ใ นลั ก ษณะ
ปลอดภัย
3.6 ให้ เ ข้ ม งวดรถตู้ ส่ ว นบุ ค คล หรื อ รถเช่ า
ของผู้ ป ระกอบการธุ ร กิจ และผู้ เ ช่ ารถให้ มี ม าตรฐาน
เช่น การตรวจสอบใบขับขี่ การทา พ.ร.บ. ภาคบังคับ
และการเข้มงวดให้สวมหมวกนิรภัย

- กระทรวงคมนาคม
- สานักงานตารวจแห่งชาติ
– กระทรวงหาดไทย
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- อาเภอ
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

หน่วยงาน
สนับสนุน
- ส่วน
ราชการที่
เกี่ยวข้อง

ที่

มาตรการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม

4 มาตรการ
๑. บู ร ณาการการด าเนิ น งานตาม พื้ น ที่ ความ
ช่วยเหลือหลัง รั บผิ ดชอบของหน่ ว ยบริ ก ารการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น ใน
การเกิด
เครือข่าย เพื่อดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุ
ทางถนน
2. ประชาสั มพั นธ์ระบบการช่ วยเหลื อต่าง ๆ ที่ ผู้
ประสบเหตุควรจะได้รับ เช่น การจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ภายใน 24 ชั่วโมง การจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบ e
- claim โดยผู้ ประสบเหตุ ไม่ ต้ องส ารองจ่ าย การ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะทาประกันภัยตาม
พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ ป ระสบภั ย จากรถ พ.ศ.
๒๕๓๕ ตลอดจนการประชาสั ม พั น ธ์ ก ารแจ้ ง เหตุ
เจ็ บ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น ผ่ า นเบอร์ โ ทร 1669 ตลอด 24
ชั่วโมง ทั่วประเทศ โดยระบบสามารถขอกพิกัด ที่อยู่
ของผู้ แ จ้ ง ได้ โ ดยอั ต โนมั ติ ไ ม่ ว่ า จะอยู่ พื้ น ที่ ใ ดของ
ประเทศไทย
๕ มาตรการด้าน
๑. ให้ก ระทรวงคมนาคมบูร ณาการท างาน
ความปลอดภัย ร่ว มกับ จัง หวัด (เฉพาะจัง หวัด ที่มีก ารสัญ จรทางน้า
ทางน้า
และแหล่งท่องเที่ยวทางน้า) กรุงเทพมหานคร องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ด าเนิ น การตามมาตรการแนวทางการดูแ ลความ
ปลอดภัย ทางน้ า เพื่อ ป้อ งกัน การเกิด อุบัต ิภ ัย ต่า งๆ
และประชาชนเกิด ความปลอดภัย ในการสั ญจรและ
ท่องเที่ยว
๒. ให้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
ของเรือ โดยสารและโป๊ะ เทีย บเรือ เช่น สภาพเรือ
อุป กรณ์ช ูช ีพ สั ญญาณไฟถั งดั บเพลิ ง ห่ ว งชู ชี พตาม
ข้อก าหนด ไฟส่ องสว่ าง ป้ ายบอกจานวนคนโดยสาร
เป็นต้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง
๓. ประสานงานผู้ประกอบการเรือโดยสารจัดเรือ
โดยสารไว้ บ ริ ก ารให้ เ พี ย งพอกั บ ความต้ อ งการของ
ประชาชนและนักท่องเที่ยว

หน่วยงานหลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

- กระทรวงสาธารณสุข
- สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ
- สานักงานตารวจแห่งชาติ
– กระทรวงยุติธรรม
- สานักงานคณะกรรมการ
การส่งเสริมธุรกิจประกันภัย
- บริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จากัด
- กรุงเทพมหานคร
- จังหวัด
- อาเภอ
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

- กระทรวงคมนาคม

-หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

- ภาคี
เครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง
- หน่วย
ทหารใน
พื้นที่

- จังหวัด (เฉพาะจังหวัดที่มี
การสัญจรทางน้าและแหล่ง - อาเภอ
ท่องเที่ยวทางน้า)
- องค์กร
- กรุงเทพมหานคร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ที่

มาตรการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม

6 มาตรการด้าน
1. ให้จั งหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน
การดูแลความ จั ง หวั ด ที่ เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและกรุ ง เทพมหานคร
ปลอดภัยให้แก่ ดาเนิ นการมาตรการหรื อแนวทางดูแลความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ ใ นช่ ว ง
เทศกาลปีใหม่
2. ให้จังหวัดเข้มงวด กวดขัน ดูแลความปลอดภัย
เส้นทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเป็นพิเศษ
3 . ร ณ ร ง ค์ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น
นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้เ ดินทาง
อย่างระมัดระวัง และเคารพกฎจราจร
7 มาตรการเสริม
7.1 ในพื้ น ที่ อ าเภอสี แ ดงและสี ส้ ม ให้ เ ข้ ม งวด
กวดขัน การดาเนิ น การตามมาตรการ แนวทางการ
ดาเนินการเป็นกรณีพิเศษ ตามแผนปฏิบัติการ (Action plan)
ที่กาหนดแนวทาง มาตรการ ในการป้องกันและแก้ไข
ปั ญ หาอุ บั ติ เ หตุ ทางถนนในช่ ว งเทศกาลปี ใ หม่ พ.ศ.
2562
7.2 กรณี ที่เ กิ ด อุบั ติเ หตุแ ละมีผู้ บาดเจ็บ รุน แรง
หรื อ เสี ย ชี วิ ต โดยในกรณี ที่ ผู้ ขั บ ขี่ รู้ สึ ก ตั ว ดี ให้
เจ้าหน้าที่ตารวจใช้เครื่องมือตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์
ทางลมหายใจ และกรณีที่ผู้ขับขี่ไม่สามารถตรวจทาง
ลมหายใจได้ ให้เจ้าหน้าที่ตารวจมีหนังสือส่งตัวผู้ขับขี่
ดังกล่าวไปยังโรงพยาบาลเพื่อเจาะเลือดตรวจวัดระดับ
แอลกอฮอล์
7.3 ให้ ค ณะท างานวิ เ คราะห์ ส าเหตุ ก ารเกิ ด
อุบัติเหตุทางถนนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงกรณีการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะ
กรณี ที่ มี ก ารเสี ย ชี วิ ต อุ บั ติ เ หตุ ใ หญ่ หรื อ อุ บั ติ เ หตุ ที่
น่ า สนใจ ให้ บู ร ณาการและวิเ คราะห์ ข้ อ มูล อุบั ติเ หตุ
ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และให้ ส รุ ป ประเด็ น
ส าคั ญ และข้ อ เสนอในการแก้ ไ ขปั ญ หา น าเสนอต่ อ
คณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณากาหนดมาตรการ แนวทางในการป้ องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน

หน่วยงานหลัก
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร

- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- อาเภอ

หน่วยงาน
สนับสนุน
-หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
– อาเภอ องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

16. การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
การขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัติ
ให้เป็น รูป ธรรม เป็ นเรื่องที่สาคัญ เพื่อเป้ าหมายในการลดสถิติอุบัติเหตุทางถนนจานวนผู้ บาดเจ็บและจานวน
ผู้เสียชีวิตให้มีการสูญเสียให้น้อยที่สุด ซึ่งในการขับเคลื่อนแผนฯดังกล่าวต้องมีการขับเคลื่อนทั้งในระดับส่วนกลาง
ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ระดับอาเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการ บูรณาการหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนตามหลักประชารัฐ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนใน
พื้นที่ โดยศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนได้ กาหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนการดาเนินงานป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
16.1 การขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562
ในส่วนกลาง
การขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ในส่วนกลาง
เป็นการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย มาตรการและการกาหนดแนวทางให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
และตัวชี้วัด โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการดาเนินการ ดังนี้
16.1.1 จั ดทาแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่ว งเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ตาม
บทบาท ภารกิจ อานาจหน้าที่ของหน่วยงาน โดยใช้กรอบแนบทางตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 เป็นแผนหลักในการดาเนินการ
16.1.2 กาหนดกิจกรรม รายละเอียดที่จะดาเนินการให้มีความชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง
16.1.3 กาหนดตัวชี้วัด โดยต้องสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับตัวชี้วัดตามแผน
บูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน
16.1.4 กาหนดวิธีการในการขับเคลื่อนแผนให้หน่วยงานในระดับจังหวัด (หน่วยงานในสังกัดใน
ระดับภูมิภาค) ทั้งในช่วงการเตรียมความพร้อมและในช่วงการรณรงค์
16.1.5 กาหนดให้มีการติดตามผล และการถอดบทเรียน
การขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562
ลาดับที่
กิจกรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1
จัดทาแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ทุกหน่วยงานใน
2562 ตามบทบาท ภารกิจ อานาจหน้าที่ของหน่วยงาน โดยใช้กรอบ ส่วนกลาง
แนบทางตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่ วงเทศกาล
ปีใหม่ พ.ศ. 2562 เป็นแผนหลักในการดาเนินการจัดทาแผน
- กาหนดกิจกรรม รายละเอียดที่จะดาเนินการให้มีความชัดเจน
สามารถปฏิบัติได้จริง
- กาหนดตัวชี้วัด โดยให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
กับตัวชี้วัดตามแผนบู รณาการป้ องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์
อานวยการความปลอดภัยทางถนน
เสนอแผนบูรณาการป้อ งกั นและลดอุ บัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ทุกหน่วยงานใน
๒
พ.ศ. 2562 ในที่ประชุมกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน ส่วนกลาง
๓
ทุกหน่วยงานใน
แจ้งแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.
ส่วนกลาง
2562 ให้หน่วยงานในสังกัดในระดับภูมิภาค
๔
การสรุปและถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานตามแผนการป้องกันและลด ทุ ก ห น่ ว ย ง า น ใ น
อุบั ติเหตุทางถนนช่ว งเทศกาลปี ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรวบรวมสภาพ ส่วนกลาง
ปัญหาและข้อเสนอแนะนาเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และนาไปปรับปรุง
การจัดทาแผนบูรณาการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลในปีต่อไป

16.๒ การขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562
ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
การขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด
/กรุงเทพมหานคร เป็นการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
ในระดับพื้นที่ โดยจะต้องมีการดาเนินการ ดังนี้
16.2.1 การวิเคราะห์สภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงของการเกิด
อุบัติเหตุ นาผลการประชุมถอดบทเรียนอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา เป็นข้อมูลในการจัดทาแผน
บูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด
16.2.2 จัดทาแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ระดับจังหวัด โดย
บูรณาการแผนของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน เพื่อจัดทาเป็นแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ระดับจังหวัด โดยกาหนดเป้าหมาย มาตรการ และกิจกรรมที่ ที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถลด
อุบัติเหตุ ทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงในระดับสีแดงและสีส้ม
16.2.3 กาหนดตัวชี้วัดในระดับจังหวัด ให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับตัวชี้วัดตาม
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน โดยให้ความสาคัญกับ
อาเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงในระดับสีแดงและสีส้ม
16.2.4 นาหลักประชารัฐ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนและ
จิตอาสาในพื้นที่ ร่วมบูรณาการการดาเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงในระดับสีแดงและสีส้ม
ต้องมีการกาหนดมาตรการ รวมทั้งการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง
16.2.5 ติดตามการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผน เพื่อให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด
16.2.6 การสรุปและถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานตามแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรวบรวมสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะนาเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และนาไป
ปรับปรุงการจัดทาแผนบูรณาการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ในปีต่อไป
ลาดับที่
กิจกรรม
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
1
การวิเคราะห์สภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด สาเหตุ ปัจจัย - ปภ.จังหวัด ร่วมกับ
เสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ นาผลการประชุมถอดบทเรียนอุบัติเหตุทาง ทุกหน่วยงานใน
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา เป็นข้อมูลในการจัดทาแผนบูรณา คณะกรรมการ ศปถ.
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
ระดับจังหวัด
ร่วมกับทุกหน่วยงาน
ในคณะกรรมการ
ศปถ. กทม.
2

จัดทาแผนบูรณาการป้องกันและลดอุ บัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่ระดับจังหวัด โดยบูรณาการแผนของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
จากทุกภาคส่วน เพื่อจัดทาเป็นแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่ ว งเทศกาลปี ใ หม่ ร ะดั บ จั ง หวั ด โดยก าหนดเป้ า หมาย
มาตรการ และกิจกรรมที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถลดอุบัติเหตุทางถนน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงใน
ระดับสีแดงและสีส้ม

ปภ.จังหวัด ร่วมกับ
ทุกหน่วยงานใน
คณะกรรมการ ศปถ.
จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
ร่วมกับทุกหน่วยงาน
ในณะกรรมการศปถ.
กรุงเทพมหานคร

ลาดับที่
3

กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กาหนดตั ว ชี้วัดในระดับ จั งหวัด ให้ ส อดคล้ องและเป็นไปในแนวทาง ปภ.จังหวัด ร่วมกับ
เดีย วกัน กับ ตัว ชี้วัดตามแผนบู รณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ทุกหน่วยงานใน
ถนนของศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน โดยให้ความสาคัญ คณะกรรมการศูนย์
อานวยการความ
กับอาเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงในระดับสีแดงและสีส้ม
ปลอดภัยทางถนน
จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
ร่วมกับทุกหน่วยงาน
ในคณะกรรมการ
ศูนย์อานวยการความ
ปลอดภัยทางถนน
กรุงเทพมหานคร

4

นาหลักประชารัฐ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประชาชนและจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมบูรณาการการดาเนินงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงในระดับสีแดงและสีส้ม ต้องมี
การกาหนดมาตรการ รวมทั้งการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง

ปภ.จังหวัด ร่วมกับ
ทุกหน่วยงานใน
คณะกรรมการศูนย์
อานวยการความ
ปลอดภัยทางถนน
จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
ร่วมกับทุกหน่วยงาน
ในคณะกรรมการ
ศูนย์อานวยการความ
ปลอดภัยทางถนน
กรุงเทพมหานคร

5

ติดตามการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผน เพื่อให้บรรลุผลตาม
ตัวชี้วัดที่กาหนด

ปภ.จังหวัด ร่วมกับ
ทุกหน่วยงานใน
คณะกรรมการศูนย์
อานวยการความ
ปลอดภัยทางถนน
จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
ร่วมกับทุกหน่วยงาน
ในคณะกรรมการ
ศูนย์อานวยการความ
ปลอดภัยทางถนน
กรุงเทพมหานคร

ลาดับที่
6

กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สรุปและถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานตามแผนการป้องกันและลด ปภ.จังหวัด ร่วมกับ
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรวบรวมสภาพ ทุกหน่วยงานใน
คณะกรรมการศูนย์
ปัญหาและข้อเสนอแนะนาเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และนาไป
ปรับปรุงการจัดทาแผนบูรณาการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล อานวยการความ
ปลอดภัยทางถนน
ปีใหม่ ในปีต่อไป
จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
ร่วมกับทุกหน่วยงาน
ในคณะกรรมการ
ศูนย์อานวยการความ
ปลอดภัยทางถนน
กรุงเทพมหานคร

16.๓ การขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ระดับ
อาเภอ และระดับเขต
การขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ระดับอาเภอ
และระดับเขต เป็นการนานโยบายและมาตรการ ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด /
กรุงเทพมหานคร ไปสู่การปฏิบัติในระดับอาเภอ และระดับเขต เพื่อให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายในการ
ป้องกัน และลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการดาเนินการในระดับพื้นที่ ได้แก่ การ
รายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ การตั้งจุดตรวจหลัก จุดบริการ การจัดตั้งด่านชุมชน ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ โดยมีการดาเนินการ ดังนี้
16.3.1 การวิเคราะห์สภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับอาเภอ ระดับเขต เพื่อให้ทราบถึง
สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ ที่แท้จริง รวมทั้งการนาผลจากการประชุมถอดบทเรียนอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา เป็นข้อมูลในการจัดทาแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
พ.ศ. 2562 ระดับอาเภอ และระดับเขต
16.3.2 จัดทาแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ระดับอาเภอ และ
ระดับเขต โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในระดับอาเภอ และระดับเขต โดยกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ในระดับอาเภอที่ชัดเจน และต้องสอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกันกับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร
16.3.3 กาหนดมาตรการ วิธีการ และกิจกรรมในการขับเคลื่อนแผนให้ บังเกิดผลในทางปฏิบั ติ
เป็นรูปธรรม ให้สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้จริง โดยการนาหลักประชารัฐ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนและจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมบูรณาการการดาเนินงาน
16.3.4 ติดตามการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผน เพื่อให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด
16.3.5 การสรุปและถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานตามแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรวบรวมสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะนาเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และนาไป
ปรับปรุงการจัดทาแผนบูรณาการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ในปีต่อไป

ลาดับ
กิจกรรม
หน่วยงานที่
ที่
รับผิดชอบ
1 การวิเคราะห์ สภาพปั ญหาอุบั ติเหตุทางถนนในระดับอาเภอ ระดับเขต เพื่อให้ - อาเภอ
- เขต
ทราบถึง สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริง รวมทั้งการนาผลจาก
การประชุมถอดบทเรี ยนอุบัติเหตุทางถนนในช่ว งเทศกาลปี ใหม่ ที่ผ่านมา เป็น
ข้อมูลในการจัดทาแผนการป้ องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
พ.ศ. 2562 ระดับอาเภอ และระดับเขต
2

3

4
5

จัดทาแผนบู ร ณาการป้ องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่ว งเทศกาลปีใหม่ ระดับ
อาเภอ และระดับเขต โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในระดับอาเภอ- และ
ระดับเขต โดยกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ในระดับอาเภอที่ชัดเจน
และต้องสอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกันกับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร
กาหนดมาตรการ วิธีการ และกิจกรรมในการขับเคลื่อนแผนให้บังเกิดผลในทาง
ปฏิบัติ เป็นรูปธรรม ให้สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้จริง โดยการน
- า
หลักประชารัฐ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน
และจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมบูรณาการการดาเนินงาน
ติ ด ตามการขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานตามแผน เพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลตามตั ว ชี้ วั ด ที่
กาหนด
-

- อาเภอ
- เขต
- อาเภอ
- เขต
- อาเภอ
- เขต

สรุปและถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานตามแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง - อาเภอ
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรวบรวมสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะน
- า - เขต
เรี ย นให้ ผู้ บั งคับ บั ญชาทราบ และน าไปปรับปรุงการจัดทาแผนบูรณาการความ
ปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ในปีต่อไป

16.๔ การขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการนานโยบายและมาตรการ ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด
และแผนบูร ณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอาเภอไปสู่ การปฏิบัติในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้ บังเกิดผลเป็ นรูปธรรม โดยเน้น การดาเนินการในระดับพื้นที่ ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
การจัดตั้งด่านชุมชน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการสร้างจิตสานึกความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมี
การบู ร ณาการท างานทั้ ง หน่ ว ยงานราชการ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และประชาชนในพื้ น ที่ ได้ แ ก่
นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตาบล กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน ชรบ. อปพร. “จิตอาสาเราทา
ความดีด้วยหัวใจ” และประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนฯและมาตรการในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ
โดยจะต้องมีการดาเนินการ ดังนี้
16.4.1 การวิเคราะห์สภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาเหตุ
ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนผลการประชุมถอดบทเรียนอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา
เป็นข้อมูลในการจัดทาแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
16.4.2 จัดทาแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการกาหนดวัตถุประสงค์

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ชัดเจน โดยต้องสอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกันกับ
อาเภอและจังหวัด
16.4.3 กาหนดวิธีการและกิจกรรมในการขับเคลื่อนแผนให้เป็นรูปธรรม ให้สามารถป้องกันและ
ลดอุบั ติเหตุทางถนนได้จ ริ ง โดยการน าหลั กประชารัฐ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
ประชาชนและจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมบูรณาการการดาเนินงาน
16.4.4 ติดตามการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผน เพื่อให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด
16.4.5 การสรุปและถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานตามแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรวบรวมสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะนาเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และนาไป
ปรับปรุงการจัดทาแผนบูรณาการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ในปีต่อไป
ลาดับที่
กิจกรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1
องค์ กรป กค รอง ส่ ว น
วิเคราะห์สภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนผลการประชุม ท้องถิ่น
ถอดบทเรียนอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา เป็นข้อมูล
ในการจัดทาแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
พ.ศ. 2562 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2
จัดทาแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระดับ องค์ กรป กค รอง ส่ ว น
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยบูรณาการร่ว มกับหน่วยงานต่างๆ ใน ท้องถิ่น
ระดั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยมี ก ารก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ชัดเจน โดยต้อง
สอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกันกับอาเภอและจังหวัด
3
กาหนดวิ ธี ก ารและกิ จ กรรมในการขั บ เคลื่ อ นแผนให้ เ ป็ น รู ป ธรรม ให้ องค์ กรป กค รอง ส่ ว น
สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้จริง โดยการนาหลักประชารัฐ ท้องถิ่น
ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนและจิต
อาสาในพื้นที่ ร่วมบูรณาการการดาเนินงาน
4
ติดตามการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผน เพื่อให้บรรลุผลตามตัวชี้วัด องค์ กรป กค รอง ส่ ว น
ที่กาหนด
ท้องถิ่น
5 การสรุปและถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานตามแผนการป้องกันและลด องค์ กรป กค รอง ส่ ว น
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรวบรวมสภาพปัญหา ท้องถิ่น
และข้อเสนอแนะนาเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และนาไปปรับปรุงการ
จัดทาแผนบูรณาการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลในปีต่อไป

17. การติดตามและประเมินผล
ประโยชน์ของการติดตามประเมินผลจะช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าหรือความล่าช้าของการดาเนินงาน
ว่าใกล้เคียงกับเป้าหมายเพียงใด กล่าวคือ การติดตามประเมินผล เป็นส่วนของกระบวนการดาเนินงานด้านการ
กากับควบคุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของภารกิจและประเมินว่าภารกิจสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่
โดยการกาหนดดัช นีการติดตามประเมิน ผล เพื่อเป็น เกณฑ์ในการวิเคราะห์ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่เมื่อเทียบกับเกณฑ์หรือดัชนีที่กาหนดไว้ นอกจากนี้ การติดตามประเมินผลยังสามารถช่วย
วิเคราะห์ ให้ ทราบถึงปัจ จั ย ของเหตุแห่ งความส าเร็จและความล้ มเหลวได้ ซึ่งสามารถนามาใช้ ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงแนวทางดาเนินการในปีต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การติดตามประเมินผลการดาเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.
2562 ได้กาหนดแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
17.1 กาหนดให้ ศูนย์ อานวยการป้ องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอาเภอ และท้องถิ่น สรุปผลการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดาเนินงานสาหรับ หน่ว ยงานที่รับผิดชอบการดาเนินการตามแผนบูรณา
การป้อ งกัน และลดอุบ ัติเ หตุท างถนนช่ว งเทศกาลปีใ หม่ พ.ศ. 2562 โดยให้ รายงานผลการดาเนินงานตาม
เป้าหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับตามที่กาหนด ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะศูนย์อานวยการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ส่วนกลาง ทราบ
17.2 ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมอบหมายผู้บริหาร หรือหัวหน้าส่วนราชการเพื่อออกติดตามการดาเนินงาน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง

*****************************

ส่วนนโยบายและประเมินผลความปลอดภัยทางถนน
กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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