
 

 

 

 

 

 

แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑. สถานการณ์ปัจจุบัน  
เทศกาลปีใหม่ เป็นช่วงที่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆเป็นจ านวนมาก 

เนื่องจากเป็นช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน  ประกอบกับการนิยมจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่ของบริษัทและห้างร้าน รวมทั้งการจัดงานรื่นเริงของภาคส่วนต่างๆ ดังนั้น เทศกาลปีใหม่จึงเป็นเหมือน
เทศกาลแห่งความสุข ความสนุกสนานของคนทั่วไป ท าให้มีการใช้รถใช้ถนนกันเป็นจ านวนมาก โดยข้อมูลจาก   
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนพบว่าจากการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคีเครือข่ายที ่เกี ่ยวข้อง ด าเนินการตามมาตรการต่างๆ  เพื่อลดปัจจัยเสี ่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน   
อย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยสรุปภาพรวมผลการด าเนินการช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561  
ที่ผ่านมา พบว่า  

1.1 มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น 3 ,841 ครั้ง เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่  พ.ศ. 2560  
จ านวน 3,899 ครั้ง ลดลงจ านวน 58 ครั้ง โดยสาเหตุสูงสุดมาจากการดื่มแล้วขับ รองลงมา คือ ขับรถเร็วเกินกว่า
กฎหมายก าหนด และประเภทรถท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ (ส่วนบุคคล)  
  1.2 จ านวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 4,005 คน เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 
จ านวน 4,068 คน ลดลงจ านวน 63 คน 
  1.3 จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  พ.ศ. 2561 รวม 423 ราย 
เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 จ านวน 478 ราย ลดลงจ านวน 55 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เสียชีวิต ณ 
จุดเกิดเหตุ    และเป็นผู้ขับขี่ โดยมีสาเหตุสูงสุด 3 อันดับแรกคือการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด รองลงมาคือ
ดื่มแล้วขับ     และตัดหน้ากระชั้นชิด โดยประเภทรถที่ท าให้เสียชีวิตสูงสุดอันดับแรก คือ รถจักรยานยนต์  
 1.4 การบังคับใช้กฎหมาย มีการเรียกตรวจยานพาหนะสะสมจ านวน 5,091,542 คัน       
เมือ่เทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 เพิ่มข้ึนจ านวน 672,112 คัน  

1.5 การด าเนินคดีตาม 10 มาตรการเพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ จ านวน 869,960 ราย    
เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 เพิ่มข้ึนจ านวน 156,094 ราย 

1.6 การด าเนินการตามค าสั่ง คสช. ที่ 46/2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่
ยานพาหนะ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 มีการตรวจพบผู้กระท าผิด จ านวน 300,360 ราย ด าเนินคดีจ านวน
246,191 ราย ยึดรถจักรยานยนต์ 4,590คัน ยึดรถยนต์ส่วนบุคคล และรถโดยสารสาธารณะ 1,899 คัน 
และยึดใบอนุญาตขับรถ 35,231 ราย 

1.7 การจัดตั้งด่านชุมชน จ านวน 125,765 ด่าน มีเจ้าหน้าที่ประจ าด่าน จ านวน 874,561 คน 
โดยมีการด าเนินมาตรการทางสังคมที่ส าคัญ ได้แก่ การว่ากล่าวตักเตือน การให้พักหรือไม่ให้ขับต่อไป การยึดกุญแจ
รถชั่วคราว และการแจ้งผู้ปกครองหรือญาติมารับ 

1.8 ข้อมูลการเดินทางของกระทรวงคมนาคมพบว่า การใช้บริการขนส่งสาธารณะทางถนน      
ทางราง ทางน้ า และทางอากาศ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 จ านวน 15,940,022 คน เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี 
2560 ร้อยละ 15.27 และปริมาณรถยนต์เดินทางระหว่างจังหวัดบนถนนทางหลวง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.
2561 จ านวน 458,921 คัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ร้อยละ 2 

จากการถอดบทเรียนพบว่า การที่หน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ร่วมด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดไว้
ของแตล่ะหน่วยงานภายใต้แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 อย่างจริงจัง 
ต่อเนื่อง ส่งผลให้จ านวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และการบาดเจ็บสาหัสลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 
โดยพบว่ามีปัจจัยหรือแนวทางด าเนินการที่ชัดเจน อาทิ 
  1.8.1 การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดให้มีการตรวจปริมาณ
แอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ทุกรายที่เกิดอุบัติเหตุทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งกรณีที่มีการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจะส่งผลให้มีการงดจ่าย



กรมธรรม์ประกันภัย นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บังคับใช้กฎหมายให้กับต ารวจในทุกพ้ืนที่  

1.8.2 การส่งเสริมบทบาทให้ชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยให้ผู้น าชุมชน 
ท้องถิ่นได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดตั้งด่านชุมชน ประกอบกับการเชิญชวนประชาชนจิตอาสาเข้าร่วม
ในการตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับข่ียานพาหนะ 
  1.8.3 การบูรณาการความร่วมมือของภาคประชาสังคมในการสร้างการรับรู้ และจิตส านึกในการใช้รถ 
ใช้ถนน อาทิ การจัดกิจกรรมรณรงค์ การผลิตสื่อที่สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย และหลากหลายช่องทาง  
  1.8.4 การก าหนดกลไกขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง        
โดยมุ่งเน้นการยกระดับการบริหารจัดการ ควบคู่กับการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งคน 
รถ ถนนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน ภายใต้นโยบาย
ประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand) โดยเพ่ิมความเข้มข้นการด าเนินงานใน 109 อ าเภอ ที่มีสถิติความเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง ตามระบบการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-Report) ในช่วงเทศกาล ของกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
         อย่างไรก็ตาม ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นปัญหาหลักที่สร้างผลกระทบและความสูญเสียต่อประเทศ
อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยพฤติกรรมของผู้ขับขี่เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเสียชีวิต  
เช่น การเมาสุราแล้วขับขี่ การขับรถเร็ว การหลับใน การไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น จึงมีความจ าเป็นที ่จะต้องเร่ง
ก าหนดแนวทาง มาตรการใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงต่อไป  

จากสถานการณ์ดังกล่าวศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักของรัฐบาล 
ในการบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
จัดท าแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น โดยมุ่งเน้นการบริหาร
จัดการในลักษณะยึดพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนหน่วยทหาร
ในพื้นที่และภาคประชาสังคมในการด าเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน
หมู่บ้าน อาสาสมัครต่างๆ และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเจ้าภาพในการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนนในพื้นที ่เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม ให้เหลือ
น้อยที่สุด รวมทั้งเพื่อดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยให้ความส าคัญใน
การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัดและต่อเนื่องควบคู่กับการสร้างจิตส านึกและความตระหนักด้าน 
ความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชน 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือก าหนดเป้าหมาย มาตรการ แนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในการบูรณาการ       

การด าเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดอุบัติเหตุ 
ทางถนน และป้องกันการเกิดอุบัติภัยอ่ืนๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

2.2 เพื่อให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  น าแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปเป็นแนวทางการบูรณาการการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ รวมทั้ง
จัดท าแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานตามอ านาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

2.3 เพ่ือก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

 
 



3. แนวทางการด าเนินการ  
 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 “ขับรถมีน้ าใจ รักษา
วินัยจราจร” เพ่ือสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตส านึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ โดยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับประเด็นหลักคือ การขับรถ
เร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด การดื่มแล้วขับ และการไม่สวมหมวกนิรภัย  
5. เป้าหมายการด าเนินการในภาพรวม 
 ให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 
6. ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
 6.1 จ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จ านวนผู้เสียชีวิต และจ านวนผู้บาดเจ็บ (admit) ลดลงเมื่อเทียบกับสถิติ     
ในช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย ๓ ปีย้อนหลัง 
 6.2 จ านวนอ าเภอที่มีความเสี่ยงในระดับสีส้ม และสีแดง มีจ านวนลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่
เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง  
 6.3 จ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จ านวนผู้เสียชีวิต และจ านวนผู้บาดเจ็บ (admit) ของอ าเภอที่มีความเสี่ยง      
ในระดับสีแดง สีส้ม และสีเหลือง มีสถิติลดลง โดยสามารถลดระดับความเสี่ยงเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง       
ช่วงเทศกาลปีใหม่ เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง  
7. ค าจ ากัดความ 
 7.1 จุดตรวจหลัก 

  หมายถึง  จุดตรวจหลัก จุดตรวจลอย ชุดเคลื่อนที่ของต ารวจ และชุดเคลื่อนที่เร็ว ที่มีเจ้าหน้าที่ต ารวจที่
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานจราจร โดยสามารถเรียกตรวจ และออกใบสั่งเพ่ือเปรียบเทียบปรับ หรือด าเนินคดี
ตาม พรบ. จราจรได ้  

7.2 อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
    หมายถึง  อุบัติเหตุในการจราจรทางถนนในช่วงที่มีการควบคุมเข้มข้น ตั้งแต่เวลา 00.01 - 24.00 น. 

ทุกวัน เฉพาะกรณีท่ีมีผู้เสียชีวิต และ / หรือผู้บาดเจ็บที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Admit)  และเป็นอุบัติเหตุ
ที่ เกิดจากการใช้ยานพาหนะต่อไปนี้ เ พ่ือการจราจรหรือขนส่ง  ได้แก่  รถยนต์นั่ งส่วนบุคคล  รถแท็กซี่  
รถจักรยานยนต์  รถสามล้อเครื่อง  รถกระบะ  รถตู้ รถโดยสารประจ าทางและไม่ประจ าทาง  รถบรรทุกทุกประเภท  
รถจักรยานสองล้อ  รถจักรยานสามล้อ  รถเพ่ือการเกษตร รถที่ใช้เครื่องยนต์การเกษตรมาดัดแปลง รถสกายแลบ  
รวมทั้งอุบัติเหตุที่เกิดจากรถไฟชนกับรถยนต์ 
            กรณีชาวต่างชาติที่เข้าเมืองหรือมีถิ่นฐานในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมายประสบอุบัติเ หตุ 
ทางถนนในช่วงควบคุมเข้มข้น และเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ (Admit) ให้นับเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนด้วย 
 กรณีแรงงานต่างด้าวที่ได้จดทะเบียนกบักระทรวงแรงงานถูกต้องตามกฎหมายประสบอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงควบคุมเข้มข้นและเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ Admit ให้นับเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุ 
 กรณีชาวต่างชาติ หรือแรงงานต่างด้าว ลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ประสบ
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงควบคุมเข้มข้นและเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ Admit ให้นับเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุ 
 กรณีอุบัติเหตุเกิดบนถนนทางด่วนพิเศษแห่งประเทศไทย ให้นับเป็นอุบัติเหตุทางถนนในความ
รับผิดชอบของกองบังคับการต ารวจจราจรในกรุงเทพมหานคร 
 
 



 
 7.3 ผู้เสียชีวิต 
            หมายถึง ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ณ จุดเกิดเหตุ และผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลตั้งแต่เวลา  00.01 - 
24.00 น. ทุกวัน ที่มีการควบคุมเข้มข้น และต้องเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดเท่านั้น ยกเว้นผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน ที่เกิดขึ้นบนทางหลวงพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ให้นับเป็นผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนในความรับผิดชอบของกองบังคับการต ารวจจราจรในกรุงเทพมหานคร 
 กรณีการอุบัติเหตุทางถนน แล้วผู้ประสบเหตุตกลงไปในน้ า แล้วเสียชีวิตเนื่องจากจมน้ าให้นับเป็น
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนด้วย 
 กรณีส่งต่อผู้บาดเจ็บมาจากจังหวัดหนึ่ง (สมมติเป็น จังหวัด ก.)  แล้วมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลที่ตั้งอยู่อีก
จังหวัดหนึ่ง (สมมติเป็น จังหวัด ข.) ให้บันทึกอุบัติเหตุและการเสียชีวิตที่จังหวัด (อ าเภอ) ที่เกิดเหตุ(จังหวัด ก.)    
โดยให้จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิต(จังหวัด ข.) แจ้งให้จังหวัดที่เกิดเหตุได้ทราบและแจ้งให้รายงานมายังศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทราบด้วย โดยระบุชื่อ -นามสกุลผู้เสียชีวิต
และจังหวัดที่เกิดเหตุ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร   
ทางโทรสาร ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะประสานงานกับ
จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต เพื่อตรวจสอบ  ความถูกต้องและการปรับปรุงข้อมูลให้จังหวัดที่
เกิดเหตุ ตามนิยามที่ก าหนดดังกล่าว 
 ตัวอย่าง 
 กรณีมีผู้บาดเจ็บสาหัสที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2561  
ต่อมาภายหลังได้ส่งต่อมายังโรงพยาบาลในจังหวัดสระบุรี และเสียชีวิตในวันที่ 1 มกราคม 2562  ให้ศูนย์อ านวยการ
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระบุรีแจ้ง จังหวัดนครราชสีมาให้ทราบ  และรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรมายัง 
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนส่วนกลาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 หมายเหตุ  กรณีที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งอยู่ในช่วงควบคุมเข้มข้นมีผู้บาดเจ็บสาหัส  ต่อมาเสียชีวิตหลังจาก
วันเกิดเหตุ แต่ยังอยู่ในช่วงควบคุมเข้มข้นให้นับด้วย แต่ถ้าเสียชีวิตหลังจากช่วงควบคุมเข้มข้นไปแล้วให้รวบรวม
ไปรายงานในการรายงานประจ าเดือนแทน 
 7.4 ผู้บาดเจ็บ ในช่วงเทศกาล 
     หมายถึง  ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน เฉพาะในช่วงที่มีการควบคุมเข้มข้นและเป็นผู้บาดเจ็บที่นอนพัก
รักษาตัว (admit) ที่โรงพยาบาล ยกเว้นผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นบนทางด่วนพิเศษแห่งประเทศไทย   
ให้นับเป็นผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในความรับผิดชอบของกองบังคับการต ารวจจราจรในกรุงเทพมหานคร 
 7.5 อุบัติเหตุใหญ่  หมายถึง  
              7.5.1 อุบัติเหตุทางถนนที่มีจ านวนผู้เสียชีวิต 2 รายขึ้นไป  
              7.5.2 หรือผู้บาดเจ็บตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป  

7.5.3 หรือผู้บาดเจ็บ+ผู้เสียชีวิต ตั้งแต่ 4 คน ขึ้นไป   
                อุบัติเหตุที่เป็นที่สนใจของประชาชน เช่น บุคคลส าคัญหรือบุคคลสาธารณะเกิดบาดเจ็บ Admit หรือ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือรถน้ ามัน รถสารเคมี เกิดอุบัติเหตุ จนเกิดเพลิงไหม้ หรือสารเคมีฟุ้งกระจายไปสู่ชุมชน  
ทางถนนให้รายงานอุบัติเหตุใหญ่ด้วย 
 7.6 จุดบริการ หมายถึง จุดบริการซึ่งหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น หรือภาคเอกชน จัดตั้งขึ้นเพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชนในระหว่างการเดินทาง รวมถึงเป็นจุดพักรถ จุดพักคนเดินทางระยะไกล  
 7.7 ด่านชุมชน หมายถึง จุดที่ฝ่ายปกครอง ชุมชน หรือหมู่บ้านจัดตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่เป็นจุดคัดกรอง 
ป้องปราม ตักเตือน หรือสกัดกั้นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้ ด่านชุมชน
อาจตั้งถาวรในหมู่บ้านหรือชุมชนนั้น หรือเคลื่อนย้ายไปตามพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุภายในหมู่บ้านหรือชุมชน



รวมถึงมีการตรวจสอบ แนะน า ควบคุม ยับยั้ง พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ
เพ่ือบังคับใช้กฎหมาย 
8. ปัจจัยเสี่ยง 
 ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน มีลักษณะเป็นลูกโซ่ มีสาเหตุที่เกิดจากปัจจัยด้านคน ร้อยละ 48, 
ปัจจัยด้านยานพาหนะ ร้อยละ 15 และจากปัจจัยด้านถนน/สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 37 (กรมการขนส่งทางบก 2561) 
ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
 

ปัจจัยเสี่ยง ประเด็น 

ด้านคน 

พฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่และผู้ใช้เส้นทาง/ความประมาท /
ความสามารถของผู้ขับขี่ลดลงเนื่องจากสภาพร่างกายไม่พร้อม/การไม่ช านาญเส้นทาง
การไม่เคารพกฎจราจร /ขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน /การไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย 

ด้าน
ยานพาหนะ 

ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์พ้ืนฐานในรถยนต์ /ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ความ
ปลอดภัย/การปรับแต่งสภาพยานพาหนะ/การบรรทุกหรือโดยสารที่ไม่ปลอดภัย 

ด้านถนน/ 

ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดตัดทางรถไฟ จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยยังไม่ได้รับการแก้ไข/
ลักษณะทางกายภาพของถนนไม่สมบูรณ์ อาทิ  ผิวถนนเป็นหลุม บ่อ และถนนอยู่
ระหว่างก่อสร้างหรือซ่อมแซม/สภาพการจราจรที่หนาแน่น /อุปกรณ์ควบคุมการจราจร
มีสภาพไม่สมบูรณ์ /ป้ายเตือน ป้ายสัญลักษณ์ติดตั้งในต าแหน่งที่ไม่เหมาะสมและไม่
ชัดเจน/จุดเสี่ยง จุดอันตรายจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย และจุดตัดทางรถไฟยังไม่ได้รับการ
แก้ไข 
ไฟฟ้าส่องสว่างช ารุดและไม่เพียงพอ/อุปสรรคทางธรรมชาติและลักษณะภูมิอากาศ/ สิ่ง
กีดขวางตกหล่นบนช่องทางจราจร/วัตถุอันตรายข้างทาง/สิ่งกีดขวางทัศนวิสัย 

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

ปีใหม่ ครั้ง ค่าเฉลี่ย/วัน ผู้บาดเจ็บ ค่าเฉลี่ย/วัน ผู้เสียชีวิต ค่าเฉลี่ย/วัน 

2559 3,379 483 3,505 501 380 54 

2560 3,899 560 4,068 590 478 68 

2561 3,841 549 4,005 572 423 60 

 

ทีอ่ยู่ประจ าของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ 

ที่อยู่ประจ า 

เสียชีวิต (ร้อยละ) บาดเจ็บ (admit) (ร้อยละ) 
ปีใหม ่
2561 

ปีใหม ่
2560 

ปีใหม ่
2559 

 

ปีใหม ่
2561 

 

ปีใหม ่
2560 

ปีใหม ่
2559 

คนในพ้ืนท่ี (ในต าบล/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 



ยานพาหนะที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

ยานพาหนะที่ท าให้เกดิอุบัติเหตุ 

 
เสียชีวิต (ร้อยละ) 

 
บาดเจ็บ (admit) (ร้อยละ) 

ปีใหม ่
2561 

 

ปีใหม ่
2560 

ปีใหม ่
2559 

ปีใหม ่
2561 

 

ปีใหม ่
2560 

ปีใหม ่
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 - - 

รถตู้ - 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 - - 

รถแท็กซี่ - - - 0.17 - - 

รถตู้โดยสารสาธารณะ 0.25 - - 0.25 - - 

รถโดยสารสามล้อ - - - 0.33 - - 

รถโดยสาร 4 ล้อ 0.25 - 0.87 0.14 0.22 0.19 

รถโดยสาร 6 ล้อข้ึนไป 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 

รถบรรทุก 10 ล้อข้ึนไป - - - - - - 

รถเพื่อการเกษตร 0.50 - - 0.14 - - 

อื่นๆ 4.49 5.54 3.78 2.97 2.63 2.15 



ช่วงอายุของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ 

อายุ 

เสียชีวิต (ร้อยละ) บาดเจ็บ (admit) (ร้อยละ) 
ปีใหม ่
2561 

ปีใหม ่
2560 

ปีใหม ่
2559 

 

ปีใหม ่
2561 

 

ปีใหม ่
2560 

ปีใหม ่
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) 

เสียชีวิต (ร้อยละ) บาดเจ็บ (admit) (ร้อยละ) 
ปีใหม ่
2561 

ปีใหม ่
2560 

ปีใหม ่
2559 

 

ปีใหม ่
2561 

 

ปีใหม ่
2560 

ปีใหม ่
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 

สถานภาพรถที่มีผู้เสียชีวิต 

เสียชีวิต (ร้อยละ) บาดเจ็บ (admit) (ร้อยละ) 
ปีใหม ่
2561 

ปีใหม ่
2560 

ปีใหม ่
2559 

 

ปีใหม ่
2561 

 

ปีใหม ่
2560 

ปีใหม ่
2559 

รถต้นเหต ุ 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 

 

 



สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ 
 

สาเหตุการเกิด (ครั้ง) 

เสียชีวิต (ร้อยละ) บาดเจ็บ (admit) (ร้อยละ) 
ปีใหม ่
2561 

ปีใหม ่
2560 

ปีใหม ่
2559 

 

ปีใหม ่
2561 

 

ปีใหม ่
2560 

ปีใหม ่
2559 

คน       

เมาสุรา 29.57 28.68 21.88 44.90 36.95 35.09 

ขับรถเร็วเกินก าหนด 43.36 48.63 39.49 23.48 29.99 23.38 

ฝ่าฝนืสัญญาณไฟจราจร 0.75 0.25 0.28 0.34 0.45 0.39 

ฝ่าฝนืเครื่องหมายจราจร 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 

ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขบัรถ - - 0.57 0.11 0.06 0.26 

ตัดหน้ากระชัน้ชิด 20.55 19.95 21.31 15.38 17.70 18.06 

เสพสารเสพติด - - - 0.08 0.03 0.03 

หลับใน 5.76 3.49 7.95 2.07 2.50 2.48 

รถ       

บรรทุกเกินอัตรา 0.25 1.00 - 0.14 0.33 0.29 

สภาพรถ 3.51 - - 4.28 - - 

สภาพถนน 5.76 - - 7.90 - - 

สิ่งแวดล้อม       

มีสิ่งกีดขวางบนถนน 2.51 2.00 1.99 4.31 6.59 4.64 

ทัศนวิสัยไม่ด ี 16.29 23.19 10.23 15.16 17.97 8.26 

 

 

 

 

 

 

 

 



พฤติกรรมเสี่ยงท่ีส าคัญช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ 

พฤติกรรมเสี่ยงส าคัญตามมาตรการ 

เสียชีวิต (ร้อยละ) บาดเจ็บ (admit) (ร้อยละ) 
ปีใหม ่
2561 

ปีใหม ่
2560 

ปีใหม ่
2559 

 

ปีใหม ่
2561 

 

ปีใหม ่
2560 

ปีใหม ่
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 

ไม่มีใบขับขี ่ 2.13 3.97 2.63 5.82 6.66 8.78 

ขับรถเร็วเกินก าหนด 30.73 34.73 32.11 14.93 23.18 20.69 

ฝ่าฝนืเครื่องหมายจราจร 0.95 0.42 0.79 0.20 0.27 0.40 

ฝ่าฝนืสัญญาณไฟจราจร 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 

ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขบัรถ - - 0.53 0.05 0.07 0.17 

หลับใน 4.02 2.30 6.05 1.15 1.99 1.92 

ตัดหน้ากระชัน้ชิด 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 

 

สถานที่เสียชีวิตช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ 

 

สถานที่เสียชีวิต 
เสียชีวิต (ร้อยละ) บาดเจ็บ (admit) (ร้อยละ) 

ปีใหม ่
2561 

ปีใหม ่
2560 

ปีใหม ่
2559 

ปีใหม ่
2561 

ปีใหม ่
2560 

ปีใหม ่
2559 

เสียชีวิตในท่ีเกิดเหต ุ 53.66 59.83 56.32    

เสียชีวิตระหว่างน าส่ง รพ. 5.67 4.60 8.16    

เสียชีวิตที่ รพ. 40.66 35.56 35.53    



ประเภทถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ 

ประเภทถนน 

เสียชีวิต (ร้อยละ) บาดเจ็บ (admit) (ร้อยละ) 
ปีใหม ่
2561 

ปีใหม ่
2560 

ปีใหม ่
2559 

 

ปีใหม ่
2561 

 

ปีใหม ่
2560 

ปีใหม ่
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./หมู่บา้น 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริเวณจุดเกิดเหตุ (คร้ัง) 

เสียชีวิต (ร้อยละ) บาดเจ็บ (admit) (ร้อยละ) 
ปีใหม ่
2561 

ปีใหม ่
2560 

ปีใหม ่
2559 

 

ปีใหม ่
2561 

 

ปีใหม ่
2560 

ปีใหม ่
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 

ทางคนขา้ม 0.25 - - 0.14 0.11 - 

ทางที่มสีิ่งกีดขวาง 0.50 - 0.28 0.62 0.75 0.61 

อื่นๆ 2.01 1.50 1.42 2.01 3.09 2.61 



การน าส่งสถานพยาบาลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ 

การน าส่งสถานพยาบาล (คน) 

เสียชีวิต (ร้อยละ) บาดเจ็บ (admit) (ร้อยละ) 
ปีใหม ่
2561 

ปีใหม ่
2560 

ปีใหม ่
2559 

 

ปีใหม ่
2561 

 

ปีใหม ่
2560 

ปีใหม ่
2559 

ผู้ประสบเหตุ/ญาต ิ 3.78 6.07 5.79 20.37 23.70 27.38 

เจ้าหน้าที่ต ารวจ 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 

หน่วยกู้ชีพขั้นพืน้ฐาน 24.82 25.73 21.84 36.68 34.56 28.21 

หน่วยกู้ชีพขั้นสงู 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 - - 

ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ 

 
10. การประเมินความเสี่ยงในระดับพื้นที่ 

การด าเนินแผนงาน/โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้มีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีความเข้าใจ
ขอบเขตของปัญหาในพ้ืนที่ที่มีการเกิดขึ้นของอุบัติเหตุทางถนน ดังนั้น สิ่งส าคัญจึงต้องท าการประเมินสภาพปัญหา
ในพ้ืนที่  โดยพิจารณาจากมาตรการที่ด าเนินการอยู่แล้วแต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเพ่ิมมาตรการต่างๆมา
ใช้ในการด าเนินการ 

ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ได้น าหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงพ้ืนที่ของปัญหา ตามระบบ
การเตือนภัยของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 มาวิเคราะห์ จากจ านวนครั้งของการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย  3 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2559 – 2561) และก าหนดให้มีระดับของ
ความเสี่ยง 4 ระดับ ดังนี้ 

 
 

ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหต ุ

เสียชีวิต (ร้อยละ) บาดเจ็บ (admit) (ร้อยละ) 
ปีใหม ่
2561 

ปีใหม ่
2560 

ปีใหม ่
2559 

ปีใหม ่
2561 

ปีใหม ่
2560 

ปีใหม ่
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 



 
สีแดง           หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูงสุดโดยมีค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งอุบัติเหตุในช่วง

เทศกาล มากกว่าหรือเท่ากับ  2 ขึ้นไป 
สีส้ม            หมายถึง  สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูงโดยมีค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งอุบัติเหตุในช่วง

เทศกาล ตั้งแต่ 1.00 – 1.99  
สีเหลือง       หมายถึง  สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย โดยมีค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งอุบัติเหตุในช่วง

เทศกาล ตั้งแต่ 0.01 – 0.99  
 สีเขียว         หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งอุบัติเหตุในช่วง

เทศกาลเท่ากับ 0.00  
ผลการประเมินความเสี่ยงของอ าเภอตามหลักเกณฑ์การประเมินตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จากสถิติ

จ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหมเ่ฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2559 – 2561)   
ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

1 อ าเภอในระดับความเสี่ยงสีแดง จ านวน 35 อ าเภอ 
2 อ าเภอในระดับความเสี่ยงสีส้ม จ านวน 109 อ าเภอ 
3 อ าเภอในระดับความเสี่ยงสีเหลือง จ านวน 687 อ าเภอ 
4 อ าเภอในระดับความเสี่ยงสีเขียว จ านวน 47 อ าเภอ 

 

รายละเอียดตามภาคผนวก 

11. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ก าหนดมาตรการในการด าเนินการช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖2 

เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งด้านคน ถนน ยานพาหนะและสิ่งแวดล้อม ให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการเพิ่มเติมในการดูแลนักท่องเที่ยว และการสัญจรทางน้ า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง    
ทุกมิติ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และกรุงเทพมหานคร บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน หน่วยทหารในพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในลักษณะยึดพ้ืนที่เป็ นตัวตั้ง   
(Area Approach) น ามาตรการดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือให้การ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง จ านวน 6 มาตรการหลัก และ 
1 มาตรการเสริม ดังนี้ 

 11.1  มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน ประกอบด้วย 
11.1.1 ด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง 

๑) ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะกฎหมายจราจรตามมาตรการ ๑ร. ๒ส. ๓ข. ๔ม. (๑๐ รสขม) ได้แก่ ๑) ความเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด 
๒) ขับรถย้อนศร ๓) ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ๔) ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ๕) ไม่มีใบขับขี่ ๖) แซงในที่คับขัน ๗) เมาสุรา  
๘) ไม่สวมหมวกนิรภัย ๙) มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย ๑๐) ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ และกรณีผู้ขับขี่ไม่ยอมให้
ทดสอบความสามารถในอันที่จะขับ หรือเมาสุรา หรือของอย่างอ่ืน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเมาสุราหรือ         
เมาของอย่างอ่ืน รวมทั้งกรณีห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง ทั้งนี้ ขอให้เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมาย              
100 เปอร์เซ็นต์ ในกรณีขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด ดื่มแล้วขับ และไม่สวมหมวกนิรภัย โดยให้บูรณาการ
ร่วมกับกรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการน ากลไกทางสังคมมาใช้ในการสร้างการรับรู้
ให้กับประชาชน 



2) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กฎหมาย
สุรา และกฎหมายสถานบริการ โดยให้เน้นหนักการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาตามที่กฎหมายก าหนด และใน
กลุม่เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ ากว่า ๒๐ ปี รวมทั้งการเปิด-ปิด สถานบริการตามเวลาที่กฎหมายก าหนด 

3) ให้เข้มงวดกวดขันการใช้ความเร็วตามที่กฎหมายก าหนด การขายสิ่งของและการจอด
รถบริเวณไหล่ทาง ตามกฎหมายทางหลวง 

4) ให้กรมการขนส่งทางบก เข้มงวดกวดขันพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะให้ถือ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และตรวจสอบสภาพรถ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ความปลอดภัยและ           
ส่วนควบถูกต้องตามท่ีกฎหมายก าหนด 

5) ให้ก านันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่  ใช้กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ เป็นกลไกหลักในการควบคุม ก ากับ 
สอดส่อง ป้องปราม และตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับข่ีที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน 

6) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ. อปท.) เพ่ือด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนตามอ านาจ
หน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

7) กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายบังคับใช้กฎหมาย             
อย่างเคร่งครัด 

11.1.2 ด้านสังคมและชุมชน 
1) ให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดคัดเลือกพ้ืนที่เพ่ือสร้างรูปแบบ           

“1 จังหวัด 1 อ าเภอปลอดภัย” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 โดยให้พิจารณาเลือกอ าเภอที่มีความจ าเป็นต้อง
ได้รับการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน จากข้อมูลการประเมินความเสี่ยงในระดับพ้ืนที่ตามแผนบูรณาการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 จังหวัดละ 1 อ าเภอ โดยให้คัดเลือกอ าเภอที่มีระดับความเสี่ยง      
สีแดงเป็นล าดับแรก หากจังหวัดใดไม่มีอ าเภอที่มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสีแดง ให้พิจารณาคัดเลือกอ าเภอที่มี
ระดับความเสี่ยงสีส้ม และสีเหลืองตามล าดับ 

2) ให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดจัดตั้งคณะท างานวิเคราะห์สาเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่มีการเสียชีวิต อุบัติเหตุใหญ่ หรืออุบัติเหตุที่น่าสน ใจ โดยให้มี
หน้าที่ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าเสนอต่อคณะกรรมการศูนย์อ านวยการ
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัด/กรุงเทพมหานครเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก าหนดมาตรการ แนวทางใน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  

3) ใช้กลไก“สถาบันครอบครัว”ในการควบคุมปัจจัยเสี่ยง โดยให้สมาชิกในครอบครัว คอย
ตักเตือน และเฝ้าระวังคนในครอบครัวของตนเองเพ่ือป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น 

4) ขอความร่วมมือให้ผู้น าในพื้นที่ เช่น นายอ าเภอ นายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์โดยใช้รูปแบบ “เคาะประตูบ้าน” เพ่ือสร้างความตื่นตัวให้แก่
ประชาชนในการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ 

5) การจัดกิจกรรมทางศาสนา “๑ อ าเภอ ๑ กิจกรรม”เช่น ท าบุญตักบาตร “สวดมนต์
ข้ามปี”หรือกิจกรรมตามแต่ละศาสนา เพ่ือดึงประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและลดความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
ในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่  

6) การจัดท า “ประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน” ให้ก าหนดข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางถนน            
ให้ประชาชนถือปฏิบัติ เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเยาวชนในพ้ืนที ่

7) การจัดตั้ง “ด่านชุมชน”เพ่ือสกัดกลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ           
ในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่อาทิเมาแล้วขับขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนดและไม่สวมหมวกนิรภัย  เป็นต้น 
โดยขอความร่วมมืออาสาสมัครในพื้นที่ เช่น สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  



(อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) ฯลฯ เข้าร่วมประจ า          
ด่านชุมชนด้วย  

 
11.1.3  ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตส านึกความปลอดภัยทางถนน 

๑) จัดท าแผนงานการประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่แนวทางความรู้ด้านความปลอดภัย             
ทางถนนในชุมชน/หมู่บ้าน โดยจัดท าเป็นคู่มือที่มี เนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติ เหตุทางถนน  
เพ่ือให้ผู้น าชุมชนน าไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว เสียงตามสาย และวิทยุชุมชนในชุมชน รวมทั้ง
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรับทราบ ดังนี้   

(๑) มาตรการบังคับใช้กฎหมายที่จะด าเนินการในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะกรณีที่
เกิดอุบัติเหตุแล้วท าให้มีผู้บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต ให้มีการเจาะเลือดเพ่ือตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ด้วย กรณี
ตรวจพบว่า มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่า 50 มิลลิกรัม ประกันภาคสมัครใจจะไม่จ่ายค่าเบี้ยประกัน  

(2) การด าเนินการด้านมาตรการองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ 
(3) สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ในพ้ืนที่ เช่น ข้อมูลผู้เสียชีวิต 

ผู้บาดเจ็บ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ  
(4) ปัจจัยเสี่ยงหลักการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุ 
(5) จุดเสี่ยงจุดอันตรายและจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยในพ้ืนที่ 
(6) การเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ 
 (7) การเปิดไฟหน้ารถทุกชนิดในระหว่างสัญจรเพ่ือเพ่ิมทัศนวิสัยในการมองเห็นแก่ผู้ขับขี่และ

ผู้ใช้ถนนผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
(8) การตรวจสอบสภาพรถเส้นทางสัญจรและเตรียมความพร้อมสภาพร่างกายก่อนออก

เดินทาง 
  ๒) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ 
ผ่านสื่อทุกชนิดให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ในพ้ืนที่  
เช่น ข้อมูลผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เพ่ือให้เกิดความตระหนักและปลูกจิตส านึกค่านิยม 
วัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับประชาชน รวมทั้ง ในกรณเีจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต ให้ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนรับทราบถึงสิทธิในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในช่วงเวลา 
72 ชั่วโมงแรกตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” 

11.1.4 การด าเนินการด้านมาตรการองค์กรของหน่วยงานภาครฐั 
1) ให้หน่วยงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ 

ก าชับให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีด้านวินัยจราจรในการปฏิบัติ          
ตามกฎหมาย ตามมาตรการ 4 ห้าม 3 ต้อง (ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด เมาไม่ขับ โทรไม่ขับ ง่วงไม่ขับ     
การสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย ต้องมีใบอนุญาตขับรถ)  

2) ให้ทุกหน่วยงานด าเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนตามมาตรการองค์กร
อย่างเข้มข้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ช่วงการเตรียมความพร้อมวันที่ 1 พฤศจิกายน -  26 ธันวาคม 
2561 และช่วงควบคุมเข้มข้น วันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 พร้อมทั้งขอความร่วมมือ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ในพ้ืนที่ได้รับทราบเรื่องมาตรการองค์กร เพ่ือจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับ
ทราบ 

3) กรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสอบถาม
ข้อเท็จจริงหากพบว่าผู้กระท าความผิดเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้แจ้งให้หน่วยงานต้น
สังกัดในพ้ืนที่รับทราบและให้หน่วยงานต้นสังกัดรายงานข้อเท็จจริงให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอ



ทราบ เพ่ือจะได้รวบรวมสรุปผลรายงานให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดทราบ เพ่ือน าข้อมูลเสนอ
ให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนพิจารณาก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

4) หากมีค าสั่งให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ประจ าในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 
2562   เช่นประจ าด่านตรวจ ด่านชุมชน ณ จุดที่มีการจัดงานเฉลิมฉลอง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์
เป็นศูนย์ และใหป้ฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด 

11.2  มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 
11.2.1  มาตรการถนนปลอดภัย “๑ ท้องถิ่น ๑ ถนนปลอดภัย”โดยให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นทุกแห่งจัดให้มีถนนปลอดภัยในพ้ืนที่ เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้
ถนนโดยมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง 

11.2.2  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส ารวจและตรวจสอบลักษณะกายภาพของถนน จุดเสี่ยง         
จุดอันตรายจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และจุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ และด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมให้มีความ
ปลอดภัย รวมทั้งขอความร่วมมือผู้รับจ้างก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเทศกาลปีใ หม่ 
หรือกรณีที่ด าเนินการ ไม่แล้วเสร็จ ให้ติดตั้งเครื่องหมาย ป้ายเตือนให้ชัดเจน เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน 
สังเกตเห็นได้ชัดเจน 

11.2.3  ให้ก าหนดมาตรการ แนวทาง ในการแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดทางรถไฟให้มีความปลอดภัยในการ
สัญจร อาทิ จัดท าคลื่นระนาดบนผิวถนนเพ่ือชะลอความเร็วของรถ ติดตั้งสัญญาณไฟหรือสัญญาณเสียง จัดท าป้าย
เตือน  เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน และเพ่ิมความระมัดระวังมากขึ้น รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่หรือ
อาสาสมัครในการเฝ้าระวังหรือปิดแผงกั้นทางรถไฟตามช่วงเวลา เน้นการป้องกัน และก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพ่ือลด
สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางรถไฟ โดยให้กระทรวงคมนาคมก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน ให้จ านวนสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุทั้งปีลดลงเมือ่เทียบกับสถิติช่วงเทศกาลปีใหม่ ๓ ปีย้อนหลัง 

11.2.4 ให้จัดเตรียมช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) ทางเลี่ยงทางลัด และจัดท าป้ายเตือน 
ป้ายแนะน าต่างๆ ให้ชัดเจน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 

11.2.5 ให้จังหวัดเฝ้าระวังเส้นทางที่มีความเสี่ยงต่อการหลับใน โดยจัดให้มีจุดพักรถ และ        
จุดบริการต่างๆเพ่ิมเติม เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และป้องกันการหลับในซึ่งเป็นสาเหตุ
ส าคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

11.2.6 ให้ตรวจสอบสิ่งอันตรายข้างทาง (Roadside Hazards) อาทิ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
สัญญาณไฟจราจร เสาป้าย เป็นต้น และปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์  ส าหรับจุดที่ยังไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง  
และเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุให้มีการแก้ไขโดยการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างให้ครบทุกจุดส าหรับพ้ืนที่ 
ที่ห่างไกลยังไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงอาจจะติดตั้งเป็นระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซล เพ่ือแก้ไขปัญหา  

 11.3  มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 
11.3.1 ให้ก าหนดมาตรการ แนวทาง เพ่ือก ากับ ควบคุม ดูแลรถโดยสารสาธารณะ และรถโดยสาร              

ไม่ประจ าทาง พนักงานขับรถโดยสาร พนักงานประจ ารถ รวมทั้งให้ตรวจสอบสภาพรถโดยสารสาธารณะ และ            
รถโดยสารไม่ประจ าทางให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และก าชับในเรื ่องความเร็ว และการผลัดเปลี่ยน
พนักงานขับรถโดยสารตามระยะทาง/ช่วงเวลาที่ก าหนด 

11.3.2 ให้ขอความร่วมมือกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้หยุดประกอบกิจการหรือ
หลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในการประกอบกิจการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

11.3.3 ให้เข้มงวด กวดขันกับผู้ใช้รถกระบะที่บรรทุกน้ าหนักเกิน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย 
11.3.4 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ขับขี่ ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทาง 

รวมถึงอันตรายจากการบรรทุกผู้โดยสารในกระบะท้าย 
11.3.5 ให้เข้มงวด กวดขันการขับขี่และการบรรทุกผู้โดยสารในรถบรรทุกขนาดเล็ก ให้อยู่ใน

ลักษณะปลอดภัย 



11.3.6 ให้เข้มงวดรถตู้ส่วนบุคคล หรือรถเช่า ของผู้ประกอบการธุรกิจและผู้เช่ารถให้มีมาตรฐาน 
เช่น การตรวจสอบใบขับข่ี การท า พ.ร.บ. ภาคบังคับ และการเข้มงวดให้สวมหมวกนิรภัย  

11.4  มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ 
11.4.1 จัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และหน่วยบริการการแพทย์ฉุก เฉิน 

ระบบการติดต่อสื่อสาร การสั่งการ ประสานงาน และการแบ่งมอบพ้ืนที่ความรับผิดชอบของหน่วยบริการการแพทย์
ฉุกเฉินในเครือข่ายและด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน 

11.4.2 จัดเตรียมความพร้อมของหน่วยกู้ชีพ และกู้ภัย ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ การสั่ง
การ ระบบการติดต่อสื่อสาร และด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน 

11.4.3 จัดเตรียมความพร้อมของระบบการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบเหตุ ณ จุดเกิดเหตุของ  
แต่ละพ้ืนที่ เช่น ก าหนดให้มีทีมกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉินระดับท้องถิ่น อ าเภอ และบูรณาการการท างานร่วมกันอย่าง
เหมาะสม 

11.4.4 ประชาสัมพันธ์ระบบการช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ผู้ประสบเหตุควรจะได้รับ เช่น การจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน ภายใน 24 ชั่วโมง  การจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบ e - claim โดยผู้ประสบเหตุไม่ต้องส ารองจ่าย           
การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะท าประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ตลอดจนการประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ และ Application EMS 1669 
ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ โดยระบบสามารถบอกพิกัด ที่อยู่ ของผู้แจ้งได้โดยอัตโนมัติไม่ว่าจะอยู่พ้ืนที่ใด     
ของประเทศไทย 

11.5 มาตรการความปลอดภัยทางน้ า 
ให้กระทรวงคมนาคมบูรณาการท างานร่วมกับจังหวัด (เฉพาะจังหวัดที่มีการสัญจรทางน้ าและแหล่ง

ท่องเที่ยวทางน้ า) กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
11.5.1 ก าหนดมาตรการแนวทางการดูแลความปลอดภัยทางน้ า เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัยต่างๆ 

และประชาชนเกิดความปลอดภัยในการสัญจรและท่องเที่ยว    
11.5.2 จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ าประจ าท่าเทียบเรือที่มีประชาชนและ

นักท่องเที่ยวใช้บริการหนาแน่น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
11.5.3 ตรวจสอบความปลอดภัยของเรือโดยสารและโป๊ะเทียบเรือ เช่น สภาพเรือ อุปกรณ์ชูชีพ 

ให้มีครบตามจ านวนผู้โดยสาร สัญญาณไฟ ถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน ห่วงชูชีพตามข้อก าหนด ไฟส่องสว่าง ป้ายบอก
จ านวนคนโดยสาร เป็นต้นเพื่อให้มีความพร้อมก่อนเทศกาล 

11.5.4 จัดเจ้าหน้าที่ประจ าท่าเทียบเรือสาธารณะที่มีประชาชนใช้บริการหนาแน่น ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ค าแนะน าในการสัญจรทางน้ า โดยเข้มงวดกวดขันมิให้เรือมีการบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่า
อัตราที่ก าหนด และให้ผู้โดยสารสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่มีการสัญจรทางเรือ 

11.5.5 ประสานงานผู้ประกอบการเรือโดยสารจัดเรือโดยสารไว้บริการให้เพียงพอกับความต้องการ
ของประชาชนและนักท่องเที่ยว 

11.5.6  ก าชับหน่วยงานในสังกัดซึ่งควบคุมดูแลท่าเรือและเรือที่ใช้ในการสัญจรทางน้ าทุกประเภทในบริเวณ
พ้ืนที่ชายทะเล หากพบว่ามีคลื่นลมแรงให้สั่งให้เรือโดยสารงดออกจากท่าเรือโดยเด็ดขาดจนกว่าจะเห็นว่าปลอดภัย 

 

 



11.6 มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 
11.6.1 ให้จังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน จังหวัดที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและ

กรุงเทพมหานครพิจารณาหามาตรการหรือแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นพิเศษตามความ
เหมาะสมของพ้ืนที่ เพ่ือดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงเทศกาลปีใหม่  

11.6.2 ให้จังหวัดเข้มงวด กวดขัน ดูแลความปลอดภัยเส้นทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเป็นพิเศษ  
11.6.3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้เดินทาง

อย่างระมัดระวัง และเคารพกฎจราจร 
 11.7 มาตรการเสริม 
   11.7.1 ในพ้ืนที่อ าเภอสีแดงและสีส้ม  ให้เข้มงวด กวดขัน และก าหนดมาตรการ แนวทางการ
ด าเนินการเป็นกรณีพิเศษ โดยให้จัดท าแผนปฏิบัติการ (Action plan) เพ่ือก าหนดแนวทาง มาตรการ ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 และจัดส่งแผนดังกล่าว ให้ศูนย์อ านวยการ
ความปลอดภัย  ทางถนนทราบภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 
   11.7.2 ให้มีรางวัลสนับสนุนการปฏิบัติงานกับจังหวัดและอ าเภอ ที่มีสถิติผลการด าเนินงานด้าน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนดีเด่น ดังนี้ 
   1) จังหวัดที่มีผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนดีเด่น โดย
สามารถลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน (จ านวนครั้ง)  และจ านวนผู้เสียชีวิต/ไม่มีผู้เสียชีวิต (ผู้เสียชีวิต = “0” )    
เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา 
    2) อ าเภอที่มีผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนดีเด่น โดย
สามารถลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน (จ านวนครั้ง) และลดจ านวนผู้เสียชีวิต/ไม่มีผู้เสียชีวิต (ผู้เสียชีวิต = “0” ) 
เมื่อเทยีบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา 
    3) ส าหรับจังหวัดและอ าเภอที่ไม่สามารถลดสถิติผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ให้มีการประชุมเพ่ือวิเคราะห์ และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
เพ่ือก าหนดแนวทาง มาตรการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 
และให้รายงานผลการด าเนินงานให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนทราบภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นการ
ด าเนินการในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 
   11.7.3 กรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้วท าให้มีผู้บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต โดยในรายที่ผู้ขับขี่รู้สึกตัวดี       
ให้เจ้าหน้าทีต่ ารวจใช้เครื่องมือตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจ และกรณีที่ผู้ขับขี่ไม่สามารถตรวจทางลมหายใจได้ 
ให้เจ้าหน้าทีต่ ารวจมีหนังสือส่งตัวผู้ขับขี่ดังกล่าวไปยังโรงพยาบาลเพื่อเจาะเลือดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ 

11.7.4 ให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จัดตั้งคณะท างาน
วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยพิจารณาจาก
อุบัติเหตุที่มีการเสียชีวิต อุบัติเหตุใหญ่ หรืออุบัติเหตุที่น่าสนใจ โดยให้บูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสรุปประเด็นส าคัญและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา น าเสนอต่อคณะกรรมการศูนย์อ านวยการ
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก าหนดมาตรการ แนวทาง  
ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่อไป  

ทั้งนี้ ให้ใช้งบประมาณปกติของแต่ละหน่วยงานในการด าเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามค าสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



12 แนวทางการด าเนินงาน 
12.1 ช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงการรณรงค์ (1 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2561) 

12.1.1 ให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และกรุงเทพมหานครจัดท าแผนปฏิบัติการตาม
ภารกิจของหน่วยงาน โดยใช้กรอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นแนวทางการ
ด าเนินการและให้เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังและต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเตรียมความพร้อมฯ 

12.1.2 ให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดและกรุงเทพมหานคร บูรณาการร่วมกับทุก
ภาคส่วน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหารในพื้นท่ี และภาคประชาชน ประชุมวางแผนด าเนินการตาม  ๘ มาตรการ
ในลักษณะ ยึดพื้นท่ีเป็นตัวต้ัง (Area Approach) โดยใช้กลไกประชารัฐเป็นแนวทางการด าเนินงานในพื้นท่ีเน้นการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจริงจังและต่อเนื่องควบคู่กับการรณรงค์สร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัยทางถนน
เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง 

 12.2 ช่วงควบคุมเข้มข้น (27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562) 
12.2.1 ให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจังหวัดและกรุงเทพมหานครเพ่ิมความเข้มข้น ในการ

ด าเนินงานในพ้ืนที่โดยเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนให้ลดลง 

12.2.2 ให้จัดตั ้งศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  เพ่ือ
อ านวยการควบคุมก ากับดูแลและติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการช่วงเทศกาลปีใหม่  ดังนี้ 

๑) ศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  ส่วนกลาง ณ กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

๒) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัด อ าเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่   กรุงเทพมหานคร  
ณ กองบัญชาการต ารวจนครบาล 

๔) ศูนย์ประสานการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ ส านักงาน 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 

12.2.3 ให้จัดตั ้งจุดตรวจเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นจริงจังและต่อเนื ่องตามมาตรการ  
๑๐ มาตรการ (๑๐ รสขม) และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

12.2.4  ให้จัดตั้งจุดอ านวยความสะดวกจุดบริการและประสานส่วนราชการที่ตั้งอยู่บริเวณริมถนนให้
เปิดเป็นจุดพักรถและจุดบริการประชาชนเพื ่อให้ประชาชนแวะพักในระหว่างการเดินทางและจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์จุดพักรถและจุดบริการให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 

12.2.5 ให้หน่วยทหารในพ้ืนที่ (กกล.รส.) ถือปฏิบัติตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  ๔๖/
๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ อย่างต่อเนื่องในช่วงควบคุมเข้มข้น และรายงานผลการด าเนินการในที่ประชุม
จังหวัดและส่วนกลาง เป็นประจ าทุกวัน 

12.2.6 ให้กระทรวงสาธารณสุข บูรณาการร่วมกับส านักงานการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร และมูลนิธิต่างๆ จัดเตรียมความพร้อมด้านการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ
ทั้งด้านโรงพยาบาล เครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากร ระบบการสื่อสาร การประสานงาน และการแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบ
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุให้ทันท่วงท ี

12.2.7 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงานและสรุปผลการด าเนินงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่      
ให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนทราบ 

 



13. การมอบหมายภารกิจตามแนวทางการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงการรณรงค์ (1 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2561)  
ที ่ มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม หน่วยงานหลัก หน่วยงาน

สนับสนุน 

๑ ลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านคน 

๑.๑ ด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง 
        (๑) บังคับใช้กฎหมายจราจร ตามมาตรการ 
๑ร. ๒ส. ๓ข. ๔ม.(๑๐ รสขม) ได้แก่ ๑) ความเร็ว
เกินกว่ากฎหมายก าหนด๒) ขับรถย้อนศร ๓) ฝ่า
ฝืนสัญญาณจราจร ๔) ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ๕) 
ไม่มีใบขับขี่๖) แซงในที่คับขัน ๗) เมาสุรา 
๘) ไม่สวมหมวกนิรภัย ๙) มอเตอร์ไซค์ไม่
ปลอดภัย ๑๐) ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ 
ทั้งนี้ ขอให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นในกรณี 
เมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินก าหนด และขับรถ
ย้อนศร ทั้งนี้  ขอให้ เข้มงวดการบังคับใช้
กฎหมาย 100 เปอร์เซ็นต์ ในกรณีขับรถเร็ว
เกินกว่ากฎหมายก าหนด เมาแล้วขับ และไม่
สวมหมวกนิรภัย โดยให้บูรณาการร่วมกับ
กรมการปกครองในการน ากลไกทางสังคมมา
ใช้ในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน  
        (2) ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องบังคับใช้
กฎหมายเกี่ ยวกั บการควบคุ มเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ กฎหมายสุรา และกฎหมายสถาน
บริการ โดยให้เน้นหนักการจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในเวลาตามที่กฎหมายก าหนด 
และในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ ากว่า 
๒๐ ปี รวมทั้งการเปิด-ปิด สถานบริการตาม
เวลาที่กฎหมายก าหนด 
       (3) ให้เข้มงวดกวดขันการใช้ความเร็ว
ตามที่กฎหมายก าหนด การขายสิ่งของและ
การจอดรถบริเวณไหล่ทาง ตามกฎหมาย
ทางหลวง 
       (4) ให้กรมการขนส่งทางบก เข้มงวด
กวดขันพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะให้
ถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และ
ตรวจสอบสภาพรถ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง 
มี อุปกรณ์ความปลอดภัยและส่วนควบ
ถูกต้องตามท่ีกฎหมายก าหนด 
       (5) ให้ก านันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีอ านาจ

- ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
– กระทรวงมหาดไทย       
- กระทรวงสาธารณสุข      
- กระทรวงคมนาคม         
- กรมสรรพสามิต             
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- หน่วยทหารใน
พ้ืนที่ 

- หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 



ที ่ มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม หน่วยงานหลัก หน่วยงาน
สนับสนุน 

หน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ในพ้ืนที่  ใช้กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่
เ ป็ น กล ไกหลั ก ใ นกา รควบคุ ม  ก า กั บ 
สอดส่อง ป้องปราม และตักเตือนผู้ที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ที่อาจก่อให้เกิด
อุบัติเหตุทางถนน 
      (6) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทาง
ถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ. 
อปท.) เพ่ือด าเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนตามอ านาจ
หน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
       (7) กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ให้หน่วยงาน
ที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายบังคับใช้กฎหมาย 
อย่างเคร่งครัด 

  ๑.๒ ด้านสังคมและชุมชน 
       (1.) ให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัย
ทางถนนจังหวัดคัดเลือกพ้ืนที่ เ พ่ือสร้าง
รูปแบบ “1 จังหวัด 1 อ าเภอปลอดภัย” 
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 โดยให้
พิจารณาเลือกอ าเภอที่มีความจ าเป็นต้อง
ได้รับการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน จากข้อมูล
การประเมินความเสี่ยงในระดับพ้ืนที่ตาม
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 จังหวัด
ละ 1 อ าเภอ โดยให้คัดเลือกอ าเภอที่มี
ระดับความเสี่ยงสีแดงเป็นล าดับแรก หาก
จังหวัดใดไม่มีอ าเภอที่มีระดับความเสี่ยงอยู่
ในระดับสีแดง ให้พิจารณาคัดเลือกอ าเภอที่
มี ร ะดับความ เสี่ ย งสี ส้ ม  และสี เหลื อ ง
ตามล าดับ 

(2) ให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัย
ทางถนนจังหวัดจัดตั้งคณะท างานวิเคราะห์
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในกรณีที่
เกิดอุบัติเหตุที่มีการเสียชีวิต อุบัติเหตุใหญ่ 
หรืออุบัติ เหตุที่น่ าสนใจ โดยให้มีหน้าที่

- จังหวัด                       
- อ าเภอ                        
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- กรุงเทพมหานคร           
- ส านักงานเขต 
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ตรวจสอบและวิ เคราะห์ข้อมูลอุบัติ เหตุ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าเสนอต่อ
คณะกรรมการศูนย์ อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก าหนด
มาตรการ แนวทางในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน  
       (3) ใช้กลไก “สถาบันครอบครัว”ใน
การควบคุมปัจจัยเสี่ยงโดยให้สมาชิกใน
ครอบครัว คอยตักเตือน และเฝ้าระวังคนใน
ครอบครัวของตนเองเพ่ือป้องกันความ
สูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น 
       (4) ขอความร่วมมือให้ผู้น าในพ้ืนที่ 
เช่น นายอ าเภอ นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหาร ส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ประชาสัมพันธ์โดยใช้รูปแบบ “เคาะประตู
บ้าน” เพ่ือสร้างความตื่นตัวให้แก่ประชาชน
ในการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 
เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ 
       (5) จัดกิจกรรมทางศาสนา “๑ อ าเภอ๑ 
กิจกรรม”เช่น ท าบุญตักบาตร “สวดมนต์ 
ข้ามปี ท าดีเพ่ือพ่อ” หรือกิจกรรมตามแต่ละ
ศาสนา เพ่ือดึงประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
และลดความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
ในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่  
       (6) การจัดท า “ประชาคมชุมชน/
หมู่บ้าน” ให้ก าหนดข้อปฏิบัติด้านความ
ปลอดภัยทางถนน ให้ประชาชนถือปฏิบัติ 
เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงของ
ผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
เยาวชนในพ้ืนที ่
       (7) การจัดตั้ง “ด่านชุมชน”เพ่ือสกัด
กลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคน
ในพื้นที่อาทิเมาแล้วขับขับรถเร็วเกินกว่า
กฎหมายก าหนดและไม่สวมหมวกนิรภัย  
เป็นต้น โดยขอความร่วมมืออาสาสมัครใน
พ้ืนที่ เช่น สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
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(อส.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครทางหลวงชนบท 
(อส.ทช.) ฯลฯ เข้าร่วมประจ าด่านชุมชนด้วย  
 
 

  ๑.๓ )  ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และ
สร้างจิตส านึกความปลอดภัยทางถนน 

(๑) จัดท าแผนงานการประชาสัมพันธ์เพ่ือ
เผยแพร่แนวทางความรู้ด้านความปลอดภัย
ทางถนนในชุมชน/หมู่บ้าน โดยจัดท าเป็น
คู่มือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันและลด
อุบัติ เหตุทางถนน เพ่ือให้ ผู้น าชุมชนน าไป
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว 
เสียงตามสาย และวิทยุชุมชนในชุมชน 
รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้ใช้รถ
ใช้ถนนรับทราบ ดังนี้ 

  - มาตรการบั งคับใช้กฎหมายที่ จะ
ด าเนินการในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะ
กรณีที่ เกิดอุบัติเหตุแล้วท าให้มีผู้บาดเจ็บ
รุนแรงหรือเสียชีวิต ให้มีการเจาะเลือดเพ่ือ
ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ด้วย กรณีตรวจ
พบว่า มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่า 
50 มิลลิกรัม ประกันภาคสมัครใจจะไม่จ่าย
ค่าเบี้ยประกัน  
       - กา รด า เ น ินการด ้าน มาตรการ
องค์กรของหน่วยงานภาครัฐ 

- ปัจจัยเสี่ยงหลักการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน และผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุ 

- จุดเสี่ยง จุดอันตราย และจุดที่เกิด
อุบัติเหตุบ่อยในพ้ืนที่ 

- การเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ 

- การท าความดีเพ่ือพ่อ “เลิกดื่ม เลิก
ขับเร็ว ร่วมใจใส่หมวกนิรภัย” เพ่ือลดปัจจัย
เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตจาก
การใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  

-การเปิดไฟหน้ารถทุกชนิดในระหว่าง

-จังหวัด 

- อ าเภอ 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- กรุงเทพมหานคร 

- หน่วยงานภาคีเครือข่าย            

  ที่เก่ียวข้อง 
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สัญจร เพ่ือเพ่ิมทัศนวิสัยในการมองเห็นแก่ผู้
ขับขี่และผู้ ใช้ถนนผ่ านสื่อต่าง  ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 

- การตรวจสอบสภาพรถเส้นทาง
สัญจร และเตรียมความพร้อมสภาพร่างกาย
ก่อนออกเดินทาง 
(๒) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งใน
ส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค และส่ วนท้องถิ่ น 
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกชนิดให้ประชาชน
รับทราบเกี่ ยวกับสถานการณ์การ เกิด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ในพ้ืนที่ 
เช่น ข้อมูลผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ สาเหตุของ
การเกิดอุบัติเหตุ เพ่ือให้เกิดความตระหนัก
และปลูกจิตส านึกค่านิยม วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับประชาชน 
เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นรวมทั้ง ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต 
ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึง
สิทธิในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่
ใกล้ที่สุดได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในช่วง
เวลา 72 ชั่วโมงแรกตามนโยบาย “เจ็บป่วย
ฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที”่ 
๑.๔ การด าเนินการด้านมาตรการองค์กร
ของหน่วยงานภาครัฐ 
      (1) ให้หน่วยงานในส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค องค์กรปกคอรองส่วนท้องถิ่น และ
รัฐวิสาหกิจ ก าชับให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างที่ดีด้านวินัยจราจรในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ตามมาตรการ 4 ห้าม 3 ต้อง (ไม่
ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด เมาไม่ขับ 
โทรไม่ขับ ง่วงไม่ขับ การสวมหมวกนิรภัย 
การคาดเข็มขัดนิรภัย ต้องมีใบอนุญาตขับ
รถ)  

(2) ให้ทุกหน่วยงานด าเนินการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนตามมาตรการ
องค์กรอย่างเข้มข้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2562 ตั้งแต่ช่วงการเตรียมความพร้อมวันที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ทุกส่วนราชการ 

- จังหวัด 

- อ าเภอ 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1 -  26 ธันวาคม 2561 และช่วงควบคุม
เข้มข้น วันที่  27 ธันวาคม 2561 - 2 
มกราคม 2562 พร้อมทั้งขอความร่วมมือ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ในพ้ืนที่ได้รับ
ทราบเรื่ องมาตรการองค์กร เ พ่ือจะได้
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ 

(3) กรณีเกิดอุบัติ เหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ให้เจ้าหน้าที่
ต า รวจสอบถามข้อเท็จจริ งหากพบว่ า
ผู้กระท าความผิดเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง 
พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้แจ้งให้หน่อย
งานต้นสั งกั ด ใน พ้ืนที่ รั บทราบและให้
หน่วยงานต้นสังกัดรายงานข้อเท็จจริงให้
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน
อ าเภอทราบ เพ่ือจะได้รวบรวมสรุปผล
รายงานให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัย
ทางถนนจังหวัดทราบ เพ่ือน าข้อมูลเสนอให้
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน
พิจารณาก าหนดมาตรการในการแก้ไข
ปัญหาต่อไป 

(4) หากมีค าสั่งให้บุคลากร เจ้าหน้าที่
ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ประจ าในช่วงเทศกาลปี
ใหม่  พ.ศ. 2562 เช่นประจ าด่านตรวจ 
ด่านชุมชน ณ จุดที่มีการจัดงานเฉลิมฉลอง 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์เป็น
ศูนย์ และให้การปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด 

๒ ลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านถนนและ
สภาพแวดล้อม 

๒.๑ มาตรการถนนปลอดภั ย “๑ 
ท้องถิ่น ๑ ถนนปลอดภัย” โดยให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดให้มีถนน
ปลอดภัยในพ้ืนที่ เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุและสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้
ถนน โดยมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่
เคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง 

๒.๒ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส ารวจและ
ตรวจสอบลักษณะกายภาพของถนน จุดเสี่ยง 
จุดอันตรายจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และ
จุดที ่เก ิดอ ุบ ัต ิเหต ุใหญ่ และด าเน ินการ
ปร ับปร ุง ซ ่อมแซมให ้ม ีความปลอดภ ัย 

- กระทรวงคมนาคม 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

- กรมชลประทาน 

- จังหวัด 

- กรุงเทพมหานคร 

- ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง 
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รวมทั้งขอความร่วมมือผู้รับจ้างก่อสร้าง/
ซ่อมแซมถนนให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖2 หรือกรณีที่
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จให้ติดตั้งเครื่องหมาย 
ป้ายเตือนให้ชัดเจน เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้รถ
ใช้ถนน สังเกตเห็นได้ชัดเจน 

๒.๓ ให้ก าหนดมาตรการแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดทางรถไฟให้มีความ
ปลอดภัยในการสัญจร อาทิ  จัดท าคลื่น
ระนาดบนผิวถนนเพ่ือชะลอความเร็วของรถ 
ติดตั้งสัญญาณไฟหรือสัญญาณเสียง จัดท า
ป้ายเตือน เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ ใช้รถใช้ถนน
สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน และเพ่ิมความ
ระมัดระวังมากขึ้น รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่หรือ
อาสาสมัครในการเฝ้าระวังหรือปิดแผงกั้นทาง
รถไฟตามช่วงเวลา เน้นการป้องกัน และ
ก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อลดมีสถิติการเกิด
อุบัติเหตุทางรถไฟ ให้กระทรวงคมนาคม
ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน
โดยให้จ านวนสถิติการเกิดอุบัติ เหตุทั้งปี
ลดลงเมื่อเทียบกับสถิติช่วงเทศกาลปีใหม่
เฉลี่ย๓ปีย้อนหลัง 

๒.๔ ให้จัดเตรียมช่องทางพิเศษ 
(Reversible Lane)ทางเลี่ยงทางลัดและ
จัดท าป้ายเตือน ป้ายแนะน าต่าง ๆ  ให้ชัดเจน 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
       2.5 ให้จังหวัดเฝ้าระวังเส้นทางที่มี
ความเสี่ยงต่อการหลับใน โดยจัดให้มีจุดพัก
รถ และจุดบริการต่างๆเพ่ิมเติม เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน 
และป้องกันการหลับในซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญ
ของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

๒.๖ ให้ตรวจสอบสิ ่งอันตรายข้าง
ทาง (Roadside Hazards) อาทิ ระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างสัญญาณไฟจราจร เสาป้าย 
เป็นต้น และปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ ส าหรับจุดที่ยังไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง  
และเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุให้มีการ

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แก้ไขโดยการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างให้
ครบทุกจุดส าหรับพ้ืนที่ที่ห่างไกลยัง ไม่มี
ไฟฟ้าเข้าถึงอาจจะติดตั้งเป็นระบบไฟฟ้า
แสงสว่างโซลาร์เซล เพ่ือแก้ไขปัญหา  

๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลดปัจจัยเสี่ยง
ด้าน
ยานพาหนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๑ ให้ก าหนดมาตรการ แนวทาง เพ่ือ
ก ากับ ควบคุม ดูแลรถโดยสารสาธารณะ และ
รถโดยสารไม่ประจ าทาง พนักงานขับรถโดยสาร 
พนักงานประจ ารถ รวมทั้งให้ตรวจสอบสภาพ
รถโดยสารสาธารณะ และรถโดยสารไม่
ประจ าทางให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 
และก าชับในเรื่องความเร็ว และการผลัดเปลี่ยน
พนักงานขับรถโดยสารตามระยะทาง/
ช่วงเวลาที่ก าหนด 

๓.๒ ให้ขอความร่วมมือกลุ่มผู้ประกอบการ
ขนส่งด้วยรถบรรทุกให้หยุดประกอบกิจการ
หรือหลีกเลี่ ยงการใช้ รถบรรทุกในการ
ประกอบกิจการในช่วงเทศกาลปีใหม่  
      3.3 ให้ เข้มงวด กวดขันกับผู้ ใช้รถ
กระบะที่ บ ร รทุ กน้ าหนั ก เ กิ น  ซึ่ ง อ าจ
ก่อให้เกิดอันตราย 
      3 . 4  ร ณร งค์  ป ร ะ ช า สั ม พัน ธ์ ใ ห้
ประชาชน ผู้ขับขี่ ตรวจสอบสภาพรถยนต์
ก่อนออกเดินทาง รวมถึงอันตรายจากการ
บรรทุกผู้โดยสารในกระบะท้าย 
      3.5 ให้เข้มงวด กวดขันการขับขี่และ
การบรรทุกผู้โดยสารในรถบรรทุกขนาดเล็ก 
ให้อยู่ในลักษณะปลอดภัย 
     3.6 ให้เข้มงวดรถตู้ส่วนบุคคล หรือรถ
เช่า ของผู้ประกอบการธุรกิจและผู้เช่ารถให้
มีมาตรฐาน เช่น การตรวจสอบใบขับขี่ การ
ท า พ.ร.บ. ภาคบังคับ และการเข้มงวดให้
สวมหมวกนิรภัย  

- กระทรวงคมนาคม 

- จังหวัด  

-กรุงเทพมหานคร  

 

- ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง 

 

4 ด้านการ
ช่วยเหลือหลัง
การเกิด
อุบัติเหตุ 

       4.1 จัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล 
แพทย์ พยาบาล และหน่วยบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน ระบบการติดต่อสื่อสาร การสั่งการ 
ประสานงาน และการแบ่งมอบพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบของหน่วยบริการการแพทย์

- กระทรวงสาธารณสุข 

- สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ 

- ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

- ภาคีเครือข่าย
ที่เก่ียวข้อง 

- หน่วยทหารใน
พ้ืนที่ 
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ฉุกเฉินในเครือข่ายและด าเนินการช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน  

4.2 จัดเตรียมความพร้อมของหน่วยกู้ชีพ  
และกู้ภัย ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ การสั่งการ ระบบการติดต่อสื่อสาร 
และด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ 
ทางถนน 

 4.3 การให้ความช่วยเหลือและเยียวยา
หลังเกิดอุบัติเหตุ  
     4.4 ประชาสัมพันธ์ระบบการช่วยเหลือ
ต่าง ๆ ที่ผู้ประสบเหตุควรจะได้รับ เช่น การ
จ่ายค่าสินไหมทดแทน ภายใน 24 ชั่วโมง  
การจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบ e - claim 
โดยผู้ประสบเหตุ ไม่ต้องส ารองจ่าย การ
ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ ขับขี่ยานพาหนะท า
ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตลอดจน
การประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน ผ่านเบอร์โทร 1669 ตลอด 24 
ชั่วโมง ทั่วประเทศ โดยระบบสามารถขอก
พิกัด ที่อยู่ ของผู้แจ้งได้โดยอัตโนมัติไม่ว่าจะ
อยู่พื้นที่ใดของประเทศไทย 

- กระทรวงยุติธรรม 

- ส านักงานคณะกรรมการ
การส่งเสริมธุรกิจประกันภัย 

- บริษัทกลางคุ้มครอง 

ผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด 

- กรุงเทพมหานคร 

- จังหวัด  

- อ าเภอ 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

๕ ด้านความ
ปลอดภัยทาง
น้ า 

ให้กระทรวงคมนาคมบูรณาการท างาน
ร ่วมก ับจ ังหว ัด ( เฉพาะจ ังหว ัดที ่ม ีการ
สัญจรทางน้ าและแหล่งท่องเที่ยวทางน้ า) 
กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 

  ๕.๑ ก าหนดมาตรการแนวทางการ
ดูแลความปลอดภัยทางน้ า เพื่อป้องกันการ
เกิดอุบัติภัยต่างๆ และประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในการสัญจรและท่องเที่ยว    

๕.๒ จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวก
และความปลอดภัยทางน้ าประจ าท่าเทียบเรือ
ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการ
หนาแน่น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

- กระทรวงคมนาคม 

- จังหวัด (เฉพาะจังหวัดที่มี
การสัญจรทางน้ าและแหล่ง
ท่องเที่ยวทางน้ า) 

- กองบังคับการต ารวจน้ า 

- กรุงเทพมหานคร 

- สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ 

 

- หน่วยงาน          
ที่เก่ียวข้อง 

- อ าเภอ 

- องค์กร
ปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น 
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๕.๓ ตรวจสอบความปลอดภัยของ
เรือโดยสารและโป๊ะเทียบเรือ เช่น สภาพ
เรือ อุปกรณ์ช ูช ีพ ให ้ม ีครบตามจ านวน
ผู้โดยสาร สัญญาณไฟ ถังดับเพลิงพร้อมใช้
งาน ห่วงชูชีพตามข้อก าหนด ไฟส่องสว่าง 
ป้ายบอกจ านวนคนโดยสาร เป็นต้นเพ่ือให้มี
ความพร้อมก่อนเทศกาล 

๕.๔ ประสานงานผู้ประกอบการเรือ
โดยสารจัดเรือโดยสารไว้บริการให้เพียงพอ
กั บความต้ องการของประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 

6 

 

ด้านการดูแล
ความปลอดภัย
ให้แก่
นักท่องเที่ยว 

     6.1  ให้ จั งหวั ดที่ มี พรมแดนติ ดกับ
ประเทศเพ่ือนบ้ าน จั งหวัดที่ เป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยวและกรุงเทพมหานครพิจารณาหา
มาตรการหรือแนวทางในการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นพิเศษตามความ
เหมาะสมของพ้ืนที่ เพ่ือดูแลความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่  
     6.2 ให้จังหวัดเข้มงวด กวดขัน ดูแล
คว ามปลอดภั ย เ ส้ นทา งที่ เ ข้ า สู่ แหล่ ง
ท่องเที่ยวเป็นพิเศษ  
     6.3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้
เดินทางอย่างระมัดระวัง และเคารพกฎ
จราจร 

- จังหวัด 

- กรุงเทพมหานคร 

- หน่วยงาน          
ที่เก่ียวข้อง 

- อ าเภอ 

- องค์กร
ปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น 

7 มาตรการเสริม      7.1 ในพ้ืนที่อ าเภอสีแดงและสีส้ม  ให้
เข้มงวด กวดขัน และก าหนดมาตรการ แนว
ทางการด าเนินการเป็นกรณีพิเศษ โดยให้
จัดท าแผนปฏิบัติการ (Action plan) เพ่ือ
ก าหนดแนวทาง มาตรการ ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปี ใหม่  2562 และจัดส่ งแผน
ดังกล่าว ให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัย  

- จังหวัด 

- อ าเภอ 
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ทางถนนทราบภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 
     7.2 ให้รางวัลสนับสนุนการปฏิบัติงาน
กับจั งหวัดและอ า เภอ ที่ มี สถิติผลการ
ด าเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนดีเด่น ดังนี้ 
     (1) จังหวัดที่มีผลการด าเนินงานด้าน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนดีเด่น 
โดยสามารถลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน (จ านวนครั้ง)  และจ านวนผู้เสียชีวิต/
ไม่มีผู้เสียชีวิต (ผู้เสียชีวิต = “0” )    เมื่อ
เทยีบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา 
     (2) อ าเภอที่มีผลการด าเนินงานด้านการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนดีเด่น โดย
สามารถลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
(จ านวนครั้ง) และลดจ านวนผู้เสียชีวิต/ไม่มี
ผู้เสียชีวิต (ผู้เสียชีวิต = “0” ) เมื่อเทียบกับ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา   
     (3)  ส าหรับจั งหวัดและอ าเภอที่ ไม่
สามารถลดสถิติผลการด าเนินงานด้านการ
ป้องกันและลด อุบั ติ เหตุทางถนนช่ ว ง
เทศกาลปี ใหม่  พ.ศ .  2562 ให้จั ดท า
แผนปฏิบัติการ (Action plan) เพ่ือก าหนด
แนวทาง มาตรการ ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติ เหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 2562 และให้รายงานผลการ
ด าเนินงานให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัย
ทางถนนทราบภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้น
การด าเนินการในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 
     7.3 กรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บ
รุนแรงหรือเสียชีวิต โดยในกรณีที่ผู้ขับขี่
รู้สึกตัวดี  ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจใช้เครื่องมือ
ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจ 
และกรณีที่ผู้ขับขี่ไม่สามารถตรวจทางลม
หายใจได้ ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจมีหนังสือส่งตัว
ผู้ขับขี่ดังกล่าวไปยังโรงพยาบาลเพ่ือเจาะ
เลือดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ 



ที ่ มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม หน่วยงานหลัก หน่วยงาน
สนับสนุน 

     7.4 ให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัย
ทางถนนจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จัดตั้ง
คณะท างานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการ
เกิดอุบัติ เหตุทางถนน โดยพิจารณาจาก
อุบัติเหตุที่มีการเสียชีวิต อุบัติเหตุใหญ่ หรือ
อุบัติเหตุที่น่าสนใจ โดยให้บูรณาการและ
วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เ พ่ือสรุปประเด็นส าคัญและ
ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา น าเสนอต่อ
คณะกรรมการศูนย์ อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก าหนด
มาตรการ แนวทางในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนต่อไป  

 การด าเนินการระหว่างรณรงค์ คือการด าเนินการในช่วง 7 วัน ซึ่งเป็นช่วงควบคุมเข้มข้น โดยการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการด าเนินการ ดังนี้  

14. การประสานการปฏิบัติ 

 14.1  ระดับส่วนกลาง 
14.1.1 ให้กระทรวงคมนาคมรายงานปริมาณการจราจรในโครงข่ายถนน ทั้งถนนทางหลวงแผ่นดิน                

และทางหลวงชนบทในช่วงเทศกาลปีใหม่  ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์
อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ส่วนกลางทราบเป็นประจ าทุกวัน 
 14.1.2 ให้กระทรวงกลาโหมรายงานผลการปฏิบัติตามค าสั ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่๔๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 
ศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ส่วนกลางทราบเป็นประจ าทุกวัน 

14.2 ระดับภูมิภาค/ระดับพื้นที่ให้ด าเนินการดังนี ้
14.2.1 ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่จังหวัด ประสานการ

ปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพ่ือบูรณาการแผนปฏิบัติการทั้งด้านอัตราก าลังภารกิจ งบประมาณ และ 
การรณรงค์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ห้วงเวลาและสภาพพ้ืนที่ของแต่ละพ้ืนที่ 

14.2.2 ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่จังหวัด ตรวจติดตาม
การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานเพ่ือบูรณาการการตรวจเยี่ยมหรือตรวจติดตามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลและ 
ลดความซ้ าซ้อนของการใช้งบประมาณในการด าเนินการรวมทั้งให้ประสานแผนและรายงานการตรวจติดตาม 
ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ส่วนกลางทราบ 

14.2.3 ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่จังหวัด รายงานผลการ
ปฏิบัติงานให้ศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ส่วนกลางทราบ และหากมีประเด็นหรือ
เหตุการณ์ส าคัญระหว่างการด าเนินการในช่วงเทศกาลให้รายงานศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 



ส่วนกลางทราบโดยเร่งด่วน เพ่ือจะได้น าเสนอคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.) ก าหนด
นโยบายและแผนให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที 

14.3 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ด าเนินการดังนี้ 
14.3.1 ให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้แก ่กองบัญชาการต ารวจนครบาลกองบังคับ

การต ารวจทางหลวงกองบังคับการต ารวจจราจรกองบังคับการต ารวจท่องเที่ยวเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน 

14.3.2 ให้กองบัญชาการต ารวจนครบาลเป็นศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล    ปีใหม่กรุงเทพมหานครโดยให้ประสานการปฏิบัติการอย่างใกล้ชิดกับกรุงเทพมหานครเพ่ือลดความซ้ าซ้อนใน
การด าเนินงานรวมทั้งรายงานผลการด าเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝ่าย
เลขานุการศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ส่วนกลางทราบ 

14.3.3 หากมีประเด็นหรือเหตุการณ์ส าคัญระหว่างการด าเนินการในช่วงเทศกาลให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่กรุงเทพมหานครรายงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใน
ฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ส่วนกลางทราบโดยเร่งด่วน
เพ่ือจะได้น าเสนอคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ก าหนดนโยบายและแผนให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที 

15. การมอบหมายภารกิจตามแนวทางการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ช่วงควบคุมเข้มข้น (27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562) 

ที ่ มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน/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
ก าหนด ๒) ขับรถย้อนศร ๓) ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ๔) ไม่
คาดเข็มขัดนิรภัย ๕) ไม่มีใบขับขี่๖) แซงในที่คับขัน 
๗) เมาสุรา ๘) ไม่สวมหมวกนิรภัย ๙) มอเตอร์ไซค์ไม่
ปลอดภัย ๑๐) ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ ทั้งนี้ ขอให้
บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นในกรณี เมาแล้วขับ ขับรถเร็ว
เกินก าหนด และขับรถย้อนศร ทั้งนี้ ขอให้เข้มงวดการ
บังคับใช้กฎหมาย 100 เปอร์เซ็นต์ ในกรณีขับรถเร็ว
เกินกว่ากฎหมายก าหนด เมาแล้วขับ และไม่สวมหมวก
นิรภัย โดยให้บูรณาการร่วมกับกรมการปกครองในการ
น ากลไกทางสังคมมาใช้ในการสร้างการรับรู้ ให้กับ
ประชาชน 
       (2) ให้บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ กฎหมายสุรา และกฎหมายสถานบริการ โดยให้
เน้นหนักการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลา
ตามท่ีกฎหมายก าหนด และในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มี
อายุต่ ากว่า ๒๐ ปี รวมทั้งการเปิด-ปิด สถานบริการ
ตามเวลาที่กฎหมายก าหนด 

- ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

- กระทรวงมหาดไทย 

- กระทรวงสาธารณสุข 

- กระทรวงคมนาคม 

- กรมสรรพสามิต 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- หน่วย
ทหารใน
พ้ืนที่ 

- หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 



ที ่ มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม หน่วยงานหลัก หน่วยงาน
สนับสนุน 

       (3) ให้เข้มงวดกวดขันการใช้ความเร็วตามที่กฎหมาย 
ก าหนด การขายสิ่งของและการจอดรถบริเวณไหล่ทาง 
ตามกฎหมายทางหลวง 
       (4) ให้กรมการขนส่งทางบก เข้มงวดกวดขัน
พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะให้ถือปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด และตรวจสอบสภาพรถ ให้มี
ความมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ความปลอดภัยและส่วน
ควบถูกต้องตามท่ีกฎหมายก าหนด 
       (5) ให้ก านันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ดูแล
ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่  ใช้กฎหมายลักษณะ
ปกครองท้องที่เป็นกลไกหลักในการควบคุม ก ากับ 
สอดส่อง ป้องปราม และตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
ในการขับขี่ท่ีอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน 
       (6) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ศปถ. อปท.) เพ่ือด าเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนตามอ านาจหน้าที่ที่อยู่
ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
       (7) กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ให้หน่วยงานที่มีอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายบังคับใช้กฎหมาย อย่างเคร่งครัด 

 ๑.๒ ด้านสังคมและชุมชน 
       (1.) ให้เข้มงวดการด าเนินการตามมาตรการ
ต่างๆอย่างเข้มข้น ในอ าเภอที่มีความจ าเป็นต้องได้รับ
การแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนตามรูปแบบ “1 จังหวัด 1 
อ าเภอปลอดภัย”  
      (2) กรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่มีการเสียชีวิต อุบัติเหตุ
ใหญ่ หรืออุบัติเหตุที่น่าสนใจ ให้คณะท างานวิเคราะห์
สาเหตุการเกิดอุบัติ เหตุทางถนนตรวจสอบและ
วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
น าเสนอต่อคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัด/กรุงเทพมหานครเพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาก าหนดมาตรการ แนวทาง
ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
       (3) ใช้กลไก “สถาบันครอบครัว”ในการควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงโดยให้สมาชิกในครอบครัวคอยตักเตือน 
และเฝ้าระวังคนในครอบครัวของตนเองเพ่ือป้องกัน
ความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น 

- จังหวัด 

- อ าเภอ 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- กรุงเทพมหานคร 

- ส านักงานเขต 

 

 

 



ที ่ มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม หน่วยงานหลัก หน่วยงาน
สนับสนุน 

       (4) ขอความร่วมมือผู้น าในพ้ืนที่ เช่น นายอ าเภอ 
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร ส่วนต าบล ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์โดยใช้รูปแบบ “เคาะประตู
บ้าน” เพ่ือสร้างความตื่นตัวให้แก่ประชาชนในการปฏิบัติ
ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงในการ
เกิดอุบัติเหตุ 
       (5) จัดกิจกรรมทางศาสนา “๑ อ าเภอ ๑ กิจกรรม”เช่น 
ท าบุญตักบาตร “สวดมนต์ ข้ามปี ท าดีเพ่ือพ่อ” หรือ
กิจกรรมตามแต่ละศาสนา เพ่ือดึงประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมและลดความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอุบัติเหตุใน
การใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่  
        (6) การจัดท า “ประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน” ให้
ก าหนดข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางถนน ให้
ประชาชนถือปฏิบัติ เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรม
เสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
เยาวชนในพ้ืนที่ 
       (7) ให้“ด่านชุมชน” ท าหน้าที่ในการสกัดกลุ่มเสี่ยง
และพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถ
ใช้ถนนของคนในพ้ืนที่ อาทิเมาแล้วขับขับรถเร็วเกิน
กว่ากฎหมายก าหนดและไม่สวมหมวกนิรภัย  เป็นต้น 
โดยขอความร่วมมืออาสาสมัครในพ้ืนที่ เช่น สมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน (อส.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน  (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) อาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) ฯลฯ เข้า
ร่วมประจ าด่านชุมชนด้วย  
๑.๓ ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้าง
จิตส านึกความปลอดภัยทางถนน 

(๑) ให้ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่แนวทาง ความรู้
ด้านความปลอดภัยทางถนนในชุมชน/หมู่บ้าน โดยให้ 
ผู้น าชุมชนน าไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจาย
ข่าว เสียงตามสาย และวิทยุชุมชนในชุมชน รวมทั้ง
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรับทราบ 
เช่น 

        - มาตรการบังคับใช้กฎหมายที่จะด าเนินการ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
แล้วท าให้มีผู้บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต ให้มีการเจาะ
เลือดเพ่ือตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ด้วย กรณีตรวจ
พบว่า มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่า 50 มิลลิกรัม 

-จังหวัด 

- อ าเภอ 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- กรุงเทพมหานคร 

- หน่วยงานภาคีเครือข่าย        
ที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 



ที ่ มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม หน่วยงานหลัก หน่วยงาน
สนับสนุน 

ประกันภาคสมัครใจจะไม่จ่ายค่าเบี้ยประกัน  
       - การด าเนินการด้านมาตรการองค์กรของ
หน่วยงานภาครัฐ 

- ปัจจัยเสี่ยงหลักการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และ
ผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุ 

- จุดเสี่ยง จุดอันตราย และจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย
ในพ้ืนที ่

- การเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ 

- การท าความดีเพ่ือพ่อ “เลิกดื่ม เลิกขับเร็ว ร่วม
ใจใส่หมวกนิรภัย” เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
และการเสียชีวิตจากการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม ่  

-การเปิดไฟหน้ารถทุกชนิดในระหว่างสัญจร เพ่ือ
เพ่ิมทัศนวิสัยในการมองเห็นแก่ผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนผ่าน
สื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

- การตรวจสอบสภาพรถเส้นทางสัญจร และ
เตรียมความพร้อมสภาพร่างกายก่อนออกเดินทาง 

(๒) ให้หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องทุกภาคส่วนทั้ งใน
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อทุกชนิดให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ในพ้ืนที่ 
เช่น ข้อมูลผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ สาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุ เพ่ือให้เกิดความตระหนักและปลูกจิตส านึก
ค่านิยม วัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ให้กับประชาชน เ พ่ือลดปัจจัยเสี่ ยงและป้องกัน
อุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึน 
 
๑.๔ การด าเนินการด้านมาตรการองค์กรของ
หน่วยงานภาครัฐ 
      1. ให้หน่วยงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กร
ปกคอรองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ก าชับให้
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีด้านวินัยจราจรในการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ตามมาตรการ 4 ห้าม 3 ต้อง (ไม่ขับรถ
เร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด เมาไม่ขับ โทรไม่ขับ ง่วง
ไม่ขับ การสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย ต้อง
มีใบอนุญาตขับรถ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนราชการทีเ่กี่ยวข้อง 

 

 

 

 



ที ่ มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม หน่วยงานหลัก หน่วยงาน
สนับสนุน 

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
ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตนตามมาตรการองค์กร
อย่างเข้มข้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่
ช่วงการเตรียมความพร้อมวันที่ 1 -  26 ธันวาคม 
2561 และช่วงควบคุมเข้มข้น วันที่ 27 ธันวาคม 
2561 - 2 มกราคม 2562 พร้อมทั้งขอความร่วมมือ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ในพ้ืนที่ได้รับทราบเรื่อง
มาตรการองค์กร เพ่ือจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบ 

3. กรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
พ.ศ. 2562 ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสอบถามข้อเท็จจริง
หากพบว่าผู้กระท าความผิดเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง 
พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้แจ้งให้หน่อยงานต้นสังกัด
ในพ้ืนที่รับทราบและให้หน่วยงานต้นสังกัดรายงาน
ข้อเท็จจริงให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน
อ าเภอทราบ เพ่ือจะได้รวบรวมสรุปผลรายงานให้ศูนย์
อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดทราบ เพ่ือ
น าข้อมูลเสนอให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทาง
ถนนพิจารณาก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหา
ต่อไป 

     4. หากมีค าสั่งให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ปฏิบัติหน้าที่ประจ าในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 
เช่นประจ าด่านตรวจ ด่านชุมชน ณ จุดที่มีการจัดงาน
เฉลิมฉลอง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์
เป็นศูนย์ และให้การปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ที ่ มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม หน่วยงานหลัก หน่วยงาน
สนับสนุน 

   



ที ่ มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม หน่วยงานหลัก หน่วยงาน
สนับสนุน 

๒ มาตรการลด
ปัจจัยเสี่ยง
ด้านถนนและ
สภาพแวดล้อม 

     ๑. ก ากับ ดูแลถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดย
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด จริงจัง       
     ๒. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบจุดเสี่ยง จุดอันตราย 
จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และปรับปรุงแก้ไขให้มีความ
ปลอดภัย รวมทั้งตรวจสอบสัญญาณไฟจราจร ไฟฟ้า
ส่องสว่างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
     ๓. บริหารจัดการระบบการจราจรและแก้ไขปัญหา
การจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่  
 

- กระทรวงคมนาคม 

- จังหวัด 

-กรุงเทพมหานคร 

 

- ส่วน
ราชการที่
เกี่ยวข้อง 

 

๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการลด
ปัจจัยเสี่ยง
ด้าน
ยานพาหนะ 

๑. ก ากับ ควบคุม ดูแลรถโดยสารสาธารณะ และรถ
โดยสารไม่ประจ าทาง  พนักงานขับรถโดยสาร พนักงาน
ประจ ารถ รวมทั้งตรวจสอบสภาพรถโดยสารสาธารณะ 
และรถโดยสารไม่ประจ าทางให้ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย และก าชับในเรื่องความเร็ว และการผลัดเปลี่ยน
พนักงานขับรถโดยสารตามระยะทาง/ช่วงเวลาที่
ก าหนด 

๒. ขอความร่วมมือกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งด้วย
รถบรรทุกให้หยุดประกอบกิจการหรือหลีกเลี่ยงการใช้
รถบรรทุกในการประกอบกิจการในช่วงเทศกาลปีใหม่  

3 เข้มงวด กวดขันกับผู้ ใช้รถกระบะที่บรรทุก
น้ าหนักเกิน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย 

4 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ขับขี่ 
ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทาง รวมถึง
อันตรายจากการบรรทุกผู้โดยสารในกระบะท้าย 

5 เข้มงวด กวดขันการขับขี่และการบรรทุก
ผู้โดยสารในรถบรรทุกขนาดเล็ก ให้อยู่ในลักษณะ
ปลอดภัย 

     3.6 ให้เข้มงวดรถตู้ส่วนบุคคล หรือรถเช่า 
ของผู้ประกอบการธุรกิจและผู้เช่ารถให้มีมาตรฐาน 
เช่น การตรวจสอบใบขับขี่ การท า พ.ร.บ. ภาคบังคับ 
และการเข้มงวดให้สวมหมวกนิรภัย 

 

 

- กระทรวงคมนาคม         
- ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
– กระทรวงหาดไทย         
- จังหวัด                       
- กรุงเทพมหานคร           
- อ าเภอ                       
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

 



ที ่ มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม หน่วยงานหลัก หน่วยงาน
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4 มาตรการ
ช่วยเหลือหลัง
การเกิด
อุบัติเหตุ 

๑.  บู รณาการการด า เนินงานตาม พ้ืนที่ ความ
รับผิดชอบของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินใน
เครือข่าย เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
ทางถนน 

 2. ประชาสัมพันธ์ระบบการช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ผู้
ประสบเหตุควรจะได้รับ เช่น การจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
ภายใน 24 ชั่วโมง  การจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบ e 
- claim โดยผู้ประสบเหตุไม่ต้องส ารองจ่าย การ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะท าประกันภัยตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 
๒๕๓๕ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุ
เจ็บป่วยฉุกเฉิน ผ่านเบอร์โทร 1669 ตลอด 24 
ชั่วโมง ทั่วประเทศ โดยระบบสามารถขอกพิกัด ที่อยู่ 
ของผู้แจ้งได้ โดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะอยู่ พ้ืนที่ ใดของ
ประเทศไทย 

- กระทรวงสาธารณสุข      
- สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ                       
- ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
– กระทรวงยุติธรรม         
- ส านักงานคณะกรรมการ
การส่งเสริมธุรกิจประกันภัย 
- บริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด     
- กรุงเทพมหานคร           
- จังหวัด                       
- อ าเภอ                        
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

- ภาคี
เครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง 

- หน่วย
ทหารใน
พ้ืนที่ 

๕ มาตรการด้าน
ความปลอดภัย
ทางน้ า 

๑.  ให ้กระทรวงคมนาคมบูรณาการท างาน
ร่วมกับจังหวัด (เฉพาะจังหวัดที่มีการสัญจรทางน้ า
และแหล่งท่องเที่ยวทางน้ า) กรุงเทพมหานคร องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น และหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง
ด าเนินการตามมาตรการแนวทางการด ูแลความ
ปลอดภัยทางน้ า เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัยต่างๆ 
และประชาชนเกิดความปลอดภัยในการสัญจรและ
ท่องเที่ยว    

๒. ให้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
ของเรือโดยสารและโป๊ะเทียบเรือ เช่น สภาพเรือ 
อุปกรณ์ช ูช ีพ สัญญาณไฟถังดับเพลิง ห่วงชูชีพตาม
ข้อก าหนด ไฟส่องสว่าง ป้ายบอกจ านวนคนโดยสาร 
เป็นต้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง 

๓. ประสานงานผู้ประกอบการเรือโดยสารจัดเรือ
โดยสารไว้บริการให้เพียงพอกับความต้องการของ
ประชาชนและนักท่องเที่ยว 

 
 

- กระทรวงคมนาคม 

- จังหวัด (เฉพาะจังหวัดที่มี
การสัญจรทางน้ าและแหล่ง
ท่องเที่ยวทางน้ า) 

- กรุงเทพมหานคร 

 

-หน่วยงาน          
ที่เก่ียวข้อง 

- อ าเภอ 

- องค์กร
ปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น 



ที ่ มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม หน่วยงานหลัก หน่วยงาน
สนับสนุน 

6 

 

มาตรการด้าน
การดูแลความ
ปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยว 

     1. ให้จังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
จังหวัดที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและกรุงเทพมหานคร
ด าเนินการมาตรการหรือแนวทางดูแลความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวทั้ งชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วง
เทศกาลปีใหม่                                         
     2. ให้จังหวัดเข้มงวด กวดขัน ดูแลความปลอดภัย
เส้นทางท่ีเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเป็นพิเศษ  
      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 ให้เดินทาง
อย่างระมัดระวัง และเคารพกฎจราจร 

- จังหวัด 

- กรุงเทพมหานคร 

-หน่วยงาน          
ที่เก่ียวข้อง 
– อ าเภอ  - 
องค์กร
ปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น 

7 

 

มาตรการเสริม      7.1 ในพ้ืนที่อ าเภอสีแดงและสีส้ม  ให้เข้มงวด 
กวดขัน การด าเนินการตามมาตรการ แนวทางการ
ด าเนินการเป็นกรณีพิเศษ ตามแผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ที่ก าหนดแนวทาง มาตรการ ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  พ.ศ. 
2562  
     7.2 กรณีที่เกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บรุนแรง
หรือเสียชี วิต  โดยในกรณีที่ ผู้ ขับขี่ รู้ สึ กตัวดี   ให้
เจ้าหน้าที่ต ารวจใช้เครื่องมือตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์
ทางลมหายใจ และกรณีที่ผู้ขับขี่ไม่สามารถตรวจทาง
ลมหายใจได้ ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจมีหนังสือส่งตัวผู้ขับขี่
ดังกล่าวไปยังโรงพยาบาลเพ่ือเจาะเลือดตรวจวัดระดับ
แอลกอฮอล์ 
     7.3 ให้คณะท างานวิ เคราะห์สาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงกรณีการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะ
กรณีที่มีการเสียชีวิต อุบัติเหตุใหญ่ หรืออุบัติเหตุที่
น่าสนใจ ให้บูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ
ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และให้สรุปประเด็น
ส าคัญและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา น าเสนอต่อ
คณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาก าหนดมาตรการ แนวทางในการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน  
 

- จังหวัด 

- กรุงเทพมหานคร 

- อ าเภอ 

 

 



 
16. การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 การขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัติ 
ให้เป็นรูปธรรม เป็นเรื่องที่ส าคัญ  เพ่ือเป้าหมายในการลดสถิติอุบัติเหตุทางถนนจ านวนผู้บาดเจ็บและจ านวน
ผู้เสียชีวิตให้มีการสูญเสียให้น้อยที่สุด ซึ่งในการขับเคลื่อนแผนฯดังกล่าวต้องมีการขับเคลื่อนทั้งในระดับส่วนกลาง  
ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ระดับอ าเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการ บูรณาการหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนตามหลักประชารัฐ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนใน
พ้ืนที่ โดยศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนการด าเนินงานป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่เพ่ือให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
    16.1 การขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562         
ในส่วนกลาง  
  การขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ในส่วนกลาง 
เป็นการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย มาตรการและการก าหนดแนวทางให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย
และตัวชี้วัด โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการด าเนินการ ดังนี้  

 16.1.1 จัดท าแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ตาม
บทบาท ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน โดยใช้กรอบแนบทางตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่พ.ศ. 2562 เป็นแผนหลักในการด าเนินการ 

 16.1.2 ก าหนดกิจกรรม รายละเอียดที่จะด าเนินการให้มีความชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง 
 16.1.3 ก าหนดตัวชี้วัด โดยต้องสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับตัวชี้วัดตามแผน
บูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน 

 16.1.4 ก าหนดวิธีการในการขับเคลื่อนแผนให้หน่วยงานในระดับจังหวัด (หน่วยงานในสังกัดใน
ระดับภูมิภาค) ทั้งในช่วงการเตรียมความพร้อมและในช่วงการรณรงค์ 
 16.1.5 ก าหนดให้มีการติดตามผล และการถอดบทเรียน  
การขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 
ล าดับที่ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 จัดท าแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 
2562   ตามบทบาท ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน โดยใช้กรอบ
แนบทางตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม ่พ.ศ. 2562 เป็นแผนหลักในการด าเนินการจัดท าแผน 

- ก าหนดกิจกรรม รายละเอียดที่จะด าเนินการให้มีความชัดเจน 
สามารถปฏิบัติได้จริง 

- ก าหนดตัวชี้วัด โดยให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
กับตัวชี้วัดตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์
อ านวยการความปลอดภัยทางถนน 

ทุกหน่วยงานใน
ส่วนกลาง 

๒ เสนอแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
พ.ศ. 2562 ในท่ีประชุมกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน   

ทุกหน่วยงานใน
ส่วนกลาง 

๓ แจ้งแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่พ.ศ. 
2562 ให้หน่วยงานในสังกัดในระดับภูมิภาค 

ทุกหน่วยงานใน
ส่วนกลาง 

๔ การสรุปและถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานตามแผนการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรวบรวมสภาพ
ปัญหาและข้อเสนอแนะน าเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และน าไปปรับปรุง
การจัดท าแผนบูรณาการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลในปีต่อไป 

ทุ ก ห น่ ว ย ง า น ใ น
ส่วนกลาง 



 
16.๒ การขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 

ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
  การขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด 

/กรุงเทพมหานคร เป็นการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน  
ในระดับพ้ืนที ่โดยจะต้องมีการด าเนินการ ดังนี้  
 16.2.1 การวิเคราะห์สภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงของการเกิด
อุบัติเหตุ น าผลการประชุมถอดบทเรียนอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหมท่ี่ผ่านมา  เป็นข้อมูลในการจัดท าแผน
บูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด  
 16.2.2 จัดท าแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ระดับจังหวัด โดย
บูรณาการแผนของหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องจากทุกภาคส่วน เพ่ือจัดท าเป็นแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหมร่ะดับจังหวัด โดยก าหนดเป้าหมาย มาตรการ และกิจกรรมที่ที่ชัดเจน เพ่ือให้สามารถลด
อุบัติเหตุ ทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอ าเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงในระดับสีแดงและสีส้ม 

 16.2.3 ก าหนดตัวชี้วัดในระดับจังหวัด ให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับตัวชี้วัดตาม
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน  โดยให้ความส าคัญกับ
อ าเภอที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยงในระดับสีแดงและสีส้ม 

16.2.4 น าหลักประชารัฐ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนและ     
จิตอาสาในพ้ืนที่ ร่วมบูรณาการการด าเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ าเภอที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยงในระดับสีแดงและสีส้ม 
ต้องมีการก าหนดมาตรการ รวมทั้งการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง  

16.2.5 ติดตามการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผน เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 
16.2.6 การสรุปและถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานตามแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาลปีใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรวบรวมสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะน าเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และน าไป
ปรับปรุงการจัดท าแผนบูรณาการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหมใ่นปีต่อไป 
ล าดับที่ กิจกรรม หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
1 การวิเคราะห์สภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด สาเหตุ ปัจจัย

เสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ น าผลการประชุมถอดบทเรียนอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหมท่ี่ผ่านมา  เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนบูรณา
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 
ระดับจังหวัด  
 

- ปภ.จังหวัด รว่มกับ
ทุกหน่วยงานใน
คณะกรรมการ ศปถ.
จังหวัด 
- กรุงเทพมหานคร 
ร่วมกับทุกหน่วยงาน
ในคณะกรรมการ 
ศปถ. กทม.  
  

2 จัดท าแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่ระดับจังหวัด โดยบูรณาการแผนของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
จากทุกภาคส่วน เพ่ือจัดท าเป็นแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ระดับจังหวัด โดยก าหนดเป้าหมาย 
มาตรการ และกิจกรรมที่ชัดเจน เพ่ือให้สามารถลดอุบัติเหตุทางถนน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอ าเภอที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยงใน
ระดับสีแดงและสีส้ม 

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



ล าดับที่ กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3 ก าหนดตัวชี้วัดในระดับจังหวัด ให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับตัวชี้วัดตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนของศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน โดยให้ความส าคัญ
กับอ าเภอที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยงในระดับสีแดงและสีส้ม 
 

ปภ.จังหวัด ร่วมกับ    
ทุกหน่วยงานใน
คณะกรรมการศูนย์
อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนน
จังหวัด 
- กรุงเทพมหานคร 
ร่วมกับทุกหน่วยงาน
ในคณะกรรมการ
ศูนย์อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนน
กรุงเทพมหานคร 
 

4 น าหลักประชารัฐ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประชาชนและจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมบูรณาการการด าเนินงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ าเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงในระดับสีแดงและสีส้ม ต้องมี
การก าหนดมาตรการ รวมทั้งการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง  

ปภ.จังหวัด ร่วมกับ    
ทุกหน่วยงานใน
คณะกรรมการศูนย์
อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนน
จังหวัด 
- กรุงเทพมหานคร 
ร่วมกับทุกหน่วยงาน
ในคณะกรรมการ
ศูนย์อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนน
กรุงเทพมหานคร 
 

5 ติดตามการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผน เพ่ือให้บรรลุผลตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 

ปภ.จังหวัด ร่วมกับ
ทุกหน่วยงานใน
คณะกรรมการศูนย์
อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนน
จังหวัด 
- กรุงเทพมหานคร 
ร่วมกับทุกหน่วยงาน
ในคณะกรรมการ
ศูนย์อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนน
กรุงเทพมหานคร 
 
 



ล าดับที่ กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

6 สรุปและถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานตามแผนการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรวบรวมสภาพ
ปัญหาและข้อเสนอแนะน าเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และน าไป
ปรับปรุงการจัดท าแผนบูรณาการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล   
ปีใหม่ ในปีต่อไป 

ปภ.จังหวัด ร่วมกับ
ทุกหน่วยงานใน
คณะกรรมการศูนย์
อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนน
จังหวัด 
- กรุงเทพมหานคร 
ร่วมกับทุกหน่วยงาน
ในคณะกรรมการ
ศูนย์อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนน
กรุงเทพมหานคร 
 

 
   16.๓ การขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ระดับ
อ าเภอ และระดับเขต 

  การขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ระดับอ าเภอ 
และระดับเขต เป็นการน านโยบายและมาตรการ ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด  / 
กรงุเทพมหานคร ไปสู่การปฏิบัติในระดับอ าเภอ และระดับเขต เพ่ือให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายในการ
ป้องกัน และลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการด าเนินการในระดับพ้ืนที่ ได้แก่ การ
รายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ การตั้งจุดตรวจหลัก จุดบริการ การจัดตั้งด่านชุมชน ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  
ที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่ โดยมีการด าเนินการ ดังนี้  

 16.3.1 การวิเคราะห์สภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ าเภอ ระดับเขต เพ่ือให้ทราบถึง 
สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริง รวมทั้งการน าผลจากการประชุมถอดบทเรียนอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา  เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
พ.ศ. 2562 ระดับอ าเภอ และระดับเขต 

16.3.2 จัดท าแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ระดับอ าเภอ และ
ระดับเขต โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในระดับอ าเภอ และระดับเขต  โดยก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด  ในระดับอ าเภอที่ชัดเจน  และต้องสอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกันกับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

16.3.3 ก าหนดมาตรการ วิธีการ และกิจกรรมในการขับเคลื่อนแผนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ       
เป็นรูปธรรม ให้สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้จริง โดยการน าหลักประชารัฐ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนและจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมบูรณาการการด าเนินงาน 

16.3.4 ติดตามการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผน เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 
16.3.5 การสรุปและถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานตามแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรวบรวมสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะน าเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และน าไป
ปรับปรุงการจัดท าแผนบูรณาการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหมใ่นปีต่อไป 

 
 

 



ล าดับ
ที ่

กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 การวิเคราะห์สภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ าเภอ ระดับเขต เพ่ือให้
ทราบถึง สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริง รวมทั้งการน าผลจาก
การประชุมถอดบทเรียนอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี ใหม่ที่ผ่านมา  เป็น
ข้อมูลในการจัดท าแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
พ.ศ. 2562 ระดับอ าเภอ และระดับเขต 
 

- อ าเภอ 
- - เขต 

 
 
 

2  จัดท าแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ระดับ
อ าเภอ และระดับเขต โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในระดับอ าเภอ และ
ระดับเขต  โดยก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด  ในระดับอ าเภอที่ชัดเจน  
และต้องสอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกันกับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

- อ าเภอ 
- - เขต 

 

3 ก าหนดมาตรการ วิธีการ และกิจกรรมในการขับเคลื่อนแผนให้บังเกิดผลในทาง
ปฏิบัติ เป็นรูปธรรม ให้สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้จริง โดยการน า
หลักประชารัฐ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน
และจิตอาสาในพื้นที ่ร่วมบูรณาการการด าเนินงาน 

- อ าเภอ 
- - เขต 

 

4 ติดตามการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผน เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดที่
ก าหนด 

- อ าเภอ 
- - เขต 

 
5 สรุปและถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานตามแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรวบรวมสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะน า
เรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และน าไปปรับปรุงการจัดท าแผนบูรณาการความ
ปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหมใ่นปีต่อไป 

- อ าเภอ 
- - เขต 

 

    
 16.๔ การขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  การขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการน านโยบายและมาตรการ ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด
และแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอ าเภอไปสู่การปฏิบัติในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเน้นการด าเนินการในระดับพ้ืนที่ ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ                
การจัดตั้งด่านชุมชน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการสร้างจิตส านึกความปลอดภัยให้กับประชาชนในพ้ืนที่ โดยมี
การบูรณาการท างานทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพ้ืนที่  ได้แก่ 
นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. อปพร. “จิตอาสาเราท า
ความดีด้วยหัวใจ” และประชาชนในพื้นท่ี เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนฯและมาตรการในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนในพ้ืนที่อย่างแท้จริง  โดยมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยจะต้องมีการด าเนินการ ดังนี้  

 16.4.1 การวิเคราะห์สภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาเหตุ 
ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนผลการประชุมถอดบทเรียนอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา   
เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

16.4.2 จัดท าแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ชัดเจน โดยต้องสอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกันกับ
อ าเภอและจังหวัด 

16.4.3 ก าหนดวิธีการและกิจกรรมในการขับเคลื่อนแผนให้เป็นรูปธรรม ให้สามารถป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนได้จริง โดยการน าหลักประชารัฐ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชาชนและจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมบูรณาการการด าเนินงาน 

16.4.4 ติดตามการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผน เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 
16.4.5 การสรุปและถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานตามแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรวบรวมสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะน าเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และน าไป
ปรับปรุงการจัดท าแผนบูรณาการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหมใ่นปีต่อไป 
ล าดับที่ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 วิเคราะห์สภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนผลการประชุม
ถอดบทเรียนอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา  เป็นข้อมูล
ในการจัดท าแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่
พ.ศ. 2562 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น 

2 จัดท าแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ใน
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ชัดเจน โดยต้อง
สอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกันกับอ าเภอและจังหวัด 

องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น 

3 ก าหนดวิธีการและกิจกรรมในการขับเคลื่อนแผนให้เป็นรูปธรรม ให้
สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้จริง โดยการน าหลักประชารัฐ 
ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนและจิต
อาสาในพื้นที ่ร่วมบูรณาการการด าเนินงาน 

องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น 

4 ติดตามการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผน เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวชี้วัด
ที่ก าหนด 

องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น 

5 การสรุปและถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานตามแผนการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรวบรวมสภาพปัญหา
และข้อเสนอแนะน าเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และน าไปปรับปรุงการ
จัดท าแผนบูรณาการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลในปีต่อไป  

องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น 

 
17. การติดตามและประเมินผล 
 

ประโยชน์ของการติดตามประเมินผลจะช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าหรือความล่าช้าของการด าเนินงาน    
ว่าใกล้เคียงกับเป้าหมายเพียงใด กล่าวคือ การติดตามประเมินผล เป็นส่วนของกระบวนการด าเนินงานด้านการ
ก ากับควบคุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของภารกิจและประเมินว่าภารกิจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
โดยการก าหนดดัชนีการติดตามประเมินผล เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่เมื่อเทียบกับเกณฑ์หรือดัชนีที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ การติดตามประเมินผลยังสามารถช่วย
วิเคราะห์ให้ทราบถึงปัจจัยของเหตุแห่งความส าเร็จและความล้มเหลวได้ ซึ่งสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงแนวทางด าเนินการในปีต่อไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  



การติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 
2562 ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้  

17.1 ก าหนดให้ศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 จังหวัด 
กรุงเทพมหานคร และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอ าเภอ และท้องถิ่น สรุปผลการด าเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานส าหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบการด าเนินการตามแผนบูรณา
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 โดยให้รายงานผลการด าเนินงานตาม
เป้าหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับตามที่ก าหนด ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่พ.ศ. 2562 ส่วนกลาง ทราบ 

17.2 ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องมอบหมายผู้บริหาร หรือหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือออกติดตามการด าเนินงาน
ช่วงเทศกาลปีใหม ่พ.ศ. 2562 ในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง  

 
 

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

 
 
 

ส่วนนโยบายและประเมินผลความปลอดภัยทางถนน 

กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

โทร. 0-2243-5141 
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