
 
 

 
 

แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  ๒๕๕๗ 
ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  –  ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

โดยศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) 
 

************************ 
๑. อ้างถึง 

๑. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ เรื่อง การด าเนินการตามมาตรการและแผนการ
ด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ให้ถือเป็นภารกิจส าคัญและ
จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยตั้งงบประมาณรองรับไว้ให้เหมาะสม 

๒. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐   
๓. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่อง เห็นชอบให้ปี ๒๕๕๔-๒๕๖๓ เป็นทศวรรษ

แห่งความปลอดภัยทางถนน 
๔. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๕. นโยบายคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ข้อ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพ

ชีวิต ข้อ ๔.๕ นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม ข้อ ๔.๕.๖ ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร   
ให้เหลือน้อยที่สุด ส่งเสริมการเรียนรู้การเดินทางและการใช้การขนส่งอย่างปลอดภัย โดยน้อมน าหลักการแก้ไขปัญหา
จราจรตามแนวพระราชด าริไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และถือเป็น “วาระแห่งชาติ” ที่ต้องด าเนินการอย่างเข้มข้นใน
ทุกพ้ืนทีข่องประเทศ 

๒. สภาพปัญหา 
ช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นช่วงเวลาที่มีประชาชนจ านวนมากใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรกลับ

ภูมิล าเนา และพาครอบครัวสังสรรค์ รื่นเริง และท่องเที่ยว ท าให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วง
ปกติ จากข้อมูลศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ระหว่างปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ พบว่าช่วงการรณรงค์เทศกาล   
ปีใหม ่(๗ วัน) มีอุบัติเหตุเฉลี่ยวันละ ๔๖๕ ครั้ง มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ ๕๐ คน  

สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดกับรถจักรยานยนต์  
ร้อยละ ๘๒.๒๕  โดยมีสาเหตุจากเมาสุราขณะขับรถเป็นอันดับหนึ่ง ถึงร้อยละ ๓๘.๗๓  และการขับรถเร็วเกินก าหนด 
เป็นอันดับสองมากกว่าร้อยละ ๒๒.๕๘ เกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดินเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ ๓๗.๔๑ และบนถนน 
อบต. /หมู่บ้าน ร้อยละ ๓๓.๘๘ ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ เวลากลางคืน ร้อยละ ๖๖.๔๗ วันที่เกิดอุบัติเหตุ
สูงสุด ได้แก่ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ และช่วงอายุของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอยู่ระหว่างช่วงวัยแรงงาน ร้อยละ 
๕๔.๘๒ 
 
 
 
 
 



๒ 

 

จากสถานการณ์ดังกล่าว ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งเป็นองค์กรหลักของรัฐบาล      
ในการบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ ได้ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่าย            
ที่เกี่ยวข้อง ก าหนดแผนบูรณาการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ ขึ้น                
เพ่ือมุ่งเน้นใช้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการลดปัจจัยเสี่ยงทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม
ควบคู่กับการสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้ามีบทบาทในการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมากขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ของแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ .ศ.๒๕๕๗     

มีดังนี ้
(๑) เพ่ือให้การป้องกันและลดอุบัติ เหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ มีเป้าหมาย           

และแนวทางการด าเนินการ ที่สามารถลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุส าคัญของการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๒) เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่าย สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม      
ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ 

(๓) เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายสามารถน าแผนบูรณาการฯ ไปจัดท าแผนปฏิบัติการ           
ของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือด าเนินการในส่วนที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 

(๔) เ พ่ือเป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์อ านวยการ           
ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ ตลอดจนการสรุปบทเรียนเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา           
การปฏิบัติงานในวงรอบต่อไป 

 

๔. ปัจจัยเสี่ยง 

  ๑) ปัจจัยด้านคน 
      - ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลงจากการดื่มของมึนเมา หรือการใช้สารเสพติด  
      - สภาพร่างกายไม่พร้อมในการควบคุมยานพาหนะ เนื่องจากมีสภาพร่างกายอ่อนเพลียจากการ
ขับรถเป็นเวลานาน และการพักผ่อนไม่เพียงพอมีโอกาสหลับใน หรือการตัดสินใจของผู้ขับขี่ช้าลง 
      - ผู้ขับขี่และผู้โดยสารยานพาหนะมีพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขับรถ
ขณะเมาสุรา ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด ขับรถโดยไม่มีความรู้ความช านาญ ไม่มีใบอนุญาตขับขี่           
ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเกี่ ยวกับสัญญาณไฟจราจร ป้ายจราจร        
และเครื่องหมายจราจร 
      - ความประมาทเลินเล่อของผู้ขับขี่ยานพาหนะ และผู้ใช้เส้นทาง 
 
 
 
 
 



๓ 

 

๒) ปัจจัยด้านยานพาหนะ 
      - ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์พ้ืนฐานในรถยนต์ คือ ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ยานพาหนะที่
พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
      - ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย คือ อุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันหรือลดความรุนแรง          
ต่อการบาดเจ็บในขณะเกิดอุบัติเหตุ 
        - การปรับแต่งสภาพยานพาหนะ คือ ยานพาหนะที่มีการดัดแปลงและใช้งานผิดประเภทส่งผล 
ต่อประสิทธิภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะ  
      - การบรรทุกที่ไม่ปลอดภัย คือ ยานพาหนะมีการบรรทุกน้ าหนักสูงเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด 
ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และการบรรทุกคนโดยสารในกระบะโดยไม่มีอุปกรณ์ปิดกั้นหรือบรรทุกคนมากเกินไป 
ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บในคราวเดียวจ านวนมากเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

๓) ปัจจัยด้านถนน 
       - สภาพการจราจรที่หนาแน่น เนื่องจากการเดินทางเข้า – ออกกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาเดียวกัน 
      - อุปกรณ์ควบคุมการจราจร คือ เครื่องหมายจราจร ป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจรมีสภาพ            
ไม่สมบูรณ์ และมีการติดตั้งในต าแหน่งที่ไม่เหมาะสมหรือมองเห็นได้ไม่ชัดเจน 
      - ลักษณะทางกายภาพของถนนไม่สมบูรณ์  เช่น ถนนช ารุด มีการก่อสร้างถนนใหม่            
ถนนอยู่ระหว่างการซ่อมแซม มีกองวัสดุก่อสร้างกีดขวาง ตลอดจนไม่มีสัญญาณเตือนในระยะที่เหมาะสม 

  ๔) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุ 

      - ไฟฟ้าส่องสว่างช ารุด และไม่เพียงพอส าหรับการมองเห็นสภาพถนน ยานพาหนะ คน หรือสัตว์            
เดินข้ามถนน 
      - อุปสรรคทางธรรมชาติ ลักษณะภูมิอากาศและทัศนวิสัยที่ไม่ดี ท าให้ผู้ขับขี่มีความสามารถ            
ในการขับขี่ลดลง และอาจส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ 
      - สิ่งกีดขวางตกหล่นบนช่องทางจราจร ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ 
       
๕. หัวข้อหลักในการรณรงค์ 
 เพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือนและสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงการณรงค์เทศกาล
ปีใหม่ ๒๕๕๗ ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนได้ก าหนดหัวข้อหลักในการรณรงค์ว่า “ปีใหม่สัญจรปลอดภัย 
ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” 
 
๖. เป้าหมายการด าเนินการในภาพรวม  

สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ โดยให้
จังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานด้วยตนเอง 

 
 
 
 
 



๔ 

 

 
๗. ค าจ ากัดความ 
 ๗.๑ อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ หมายถึง อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน
ในช่วงระหว่างเวลา ๐๐.๐๑ น. ของวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึง เวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗  
ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต และ/หรือบาดเจ็บนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Admit) 
 ๗.๒ เวลากลางวัน หมายถึง ช่วงเวลา ๐๘.๐๑ - ๑๖.๐๐ น. และเวลากลางคืน หมายถึง ช่วงเวลา 
๑๖.๐๑ - ๐๘.๐๐ น. 
 
๘. มาตรการทั่วไป 

  ให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนส่วนกลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร ศูนย์ปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนนอ าเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน       
อย่างเคร่งครัด เข้มงวด และจริงจัง โดยน ามาตรการทั่วไปซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ     
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ ไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนี้ 

๘.๑ มาตรการด้านการบริหารจัดการ 
๘.๒ มาตรการด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย 
๘.๓ มาตรการด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย 
๘.๔ มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 
๘.๕ มาตรการด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

๙. มาตรการเน้นหนัก 
จากผลการด าเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา 

พบว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนน ได้แก่ เมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่า
กฎหมายก าหนด จึงให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดด าเนินการตามมาตรการเน้นหนักควบคู่กับไปกับการ
ด าเนินการมาตรการทั่วไปตามข้อที่ ๘ ดังนี้ 

๑. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตามมาตรการ ๑๐ มาตรการ ได้แก่ ๑)ไม่สวมหมวกนิรภัย 
๒) มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย ๓) เมาสุรา ๔) ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ๕) ไม่มีใบขับขี่ ๖) ความเร็วเกินก าหนด              
๗) ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ๘) ขับรถย้อนศร ๙) แซงในที่คับขัน ๑๐) ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ แก่รถทุกชนิด  
โดยให้เน้นหนักกับรถจักรยานยนต์ รถโดยสารสาธารณะ และรถกระบะที่บรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด  

๒. การควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่หรือโดยสารยานพาหนะ โดยให้บังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

๓. การควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด 

๔. เพ่ิมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกชนิดทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เน้นบทบาทการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังต่อเนื่อง 

 



๕ 

 

๑๐. แนวทางการด าเนินงาน 
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน เป็น ๒ ช่วง ได้แก่ 
๑๐.๑ ชว่งเตรียมความพร้อมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน -  

  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
๑๐.๒ ช่วงควบคุมเข้มข้น วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ - ๒ มกราคม ๒๕๕๗ 
 

๑๑. การประสานการปฏิบัติ    
 (๑) ระดับภูมิภาค/ระดับพ้ืนที่  ให้หน่วยงานทุกส่วนที่ เกี่ยวข้องประสานการปฏิบัติกับ             

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด เพ่ือบูรณาการแผนปฏิบัติการทั้งด้านอัตราก าลัง 
ภารกิจ งบประมาณ และการรณรงค์ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ห้วงเวลาและสภาพพ้ืนที่ของแต่ละพ้ืนที่  

 (๒) พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้แก่ กองบัญชาการ
ต ารวจนครบาล กองบังคับการต ารวจทางหลวง กองบังคับการต ารวจจราจร กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว        
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วย โดยประสานการปฏิบัติการอย่างใกล้ชิดกับ
กรุงเทพมหานคร เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน โดยให้กองบัญชาการต ารวจนครบาลเป็นศู นย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ กรุงเทพมหานคร และรายงานผลการด าเนินงานให้        
ศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ ทราบ 

(๓) การตรวจติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือบูรณาการการตรวจเยี่ยมหรือตรวจ
ติดตามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาล และลดความซ้ าซ้อนของการใช้งบประมาณในการด าเนินการ ให้ประสานแผน     
และรายงานการตรวจติดตามให้ฝ่ายเลขานุการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนทราบ 

(๔) หากมีประเด็นหรือเหตุการณ์ส าคัญระหว่างการด าเนินการในช่วงเทศกาล ให้รายงานให้          
ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนทราบโดยเร่งด่วน เพ่ือจะได้น าเสนอ
คณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ก าหนดนโยบายและแผนให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที 

 
๑๒. ตัวช้ีวัด 

(๑) สถิติจ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จ านวนผู้เสียชีวิต และจ านวนผู้บาดเจ็บ (admit) ลดลง      
ให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ 

(๒) สถิติการเกิดอุบัติเหตุใหญ่มีจ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 
๒๕๕๖ 

(๓) สถิติการเรียกตรวจและจ านวนยานพาหนะที่ถูกด าเนินคดีตามมาตรการ ๑๐ มาตรการเพ่ิมขึ้น
เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ 

 

************************* 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน 


