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แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) 

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

๑. อ้างถึง 
๑.๑ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ เรื่อง การด าเนินการตามมาตรการและแผนการ

ด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ให้ถือเป็นภารกิจส าคัญและ
จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยตั้งงบประมาณรองรับไว้ให้เหมาะสม 

๑.๒ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐   
๑.๓ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑.๔  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่อง เห็นชอบให้ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ เป็นทศวรรษ               

แห่งความปลอดภัยทางถนน 
๑.๕ นโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ข้อ ๕.๔ ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาอุบัติเหตุในการจราจร อันน าไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับ
ป้องกัน การรายงาน และการดูแลผู้บาดเจ็บ 

๑.๖ มติคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที ่๑/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
๒. สภาพปัญหา 

เทศกาลสงกรานต์ เป็นเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทย ซึ่ งตรงกับวันผู้สู งอายุ  และวันครอบครัว                    
ประชาชนจ านวนมากจะใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรกลับภูมิล าเนาและท่องเที่ยว ประกอบกับในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ                 
จะมีการจัดงานประเพณีท าบุญและงานรื่นเริงต่าง ๆ ท าให้ปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพ่ิมสูงขึ้นกว่า            
ช่วงปกติ โดยจากข้อมูลศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ระหว่างปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ภาพรวมสถิติอุบัติเหตุ
ทางถนน มีดังนี้ 

ส าหรับสถานการณ์อุบัติ เหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา พบว่า                
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นวันที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด สาเหตุเกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่เป็นหลัก ได้แก่ เมาสุรา 
ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด และตัดหน้ากระชั้นชิด ตามล าดับ ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ (Admit) ส่วนใหญ่           
เป็นผู้ขับขี่ยานพาหนะและเป็นคนในพ้ืนที่  (ในต าบล/แขวง) รวมทั้งรถจักรยานยนต์ยังคงเป็นยานพาหนะ               
ที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด โดยภาพรวมของการเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้ 

สงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เมาสุรา 
(๓๙.๓๑%) 

ขับรถเร็วเกินก าหนด 
(๒๔.๓๔%) 

ตัดหน้ากระชั้นชิด 
(๑๖.๑๖%) 

ถนนที่เกิดอุบัติเหตุ 
ทางหลวงแผ่นดิน 

 (๓๗.๓๐%) 
ถนน อบต./หมู่บ้าน 

 (๓๗.๑๕%) 
ถนนในเมือง(เทศบาล) 

(๑๑.๘๖%) 

สงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 
อุบัติเหตุเฉลี่ยวันละ ๔๓๘ ครั้ง ผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ ๔๘ ราย ผู้บาดเจ็บเฉลี่ยวันละ ๔๖๘ คน 
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ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ 
รถจักรยานยนต์ 

(๘๑.๓๕%) 
รถปิคอัพ 
(๙.๔๗%) 

รถเก๋ง/รถแท็กซี่ 
(๔.๒๖%) 

เวลาที่เกิดอุบัติเหตุ 
๑๖.๐๑ - ๒๐.๐๐ น. 

(๓๐.๔๘%) 
 ๑๒.๐๑ - ๑๖.๐๐ น. 

(๒๒.๗๑%) 
 ๒๐.๐๑ – ๒๔.๐๐ น. 

(๑๖.๐๔%) 

อายุผู้ประสบเหตุ 
กลุ่มวัยแรงงาน 
อายุ ๒๐-๔๙ ปี 

(๕๒.๘๔%)   

กลุ่มเด็กอายุ          
ต่ ากว่า ๒๐ ปี 

(๒๖.๒๕%) 

กลุ่มอายุ ๕๐ปี ขึ้นไป 
(๒๐.๙๐%) 

อุบัติเหตุใหญ่ เกิด ๓๓  ครั้ง 
การบังคับใช้กฎหมาย ด าเนินคดี ๗๔๓,๘๒๖ ราย เพ่ิมข้ึน ๒๘,๐๓๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๒ 

 

จากสถานการณ์ดังกล่าว ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งเป็นองค์กรหลักของรัฐบาล      
ในการบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ ได้ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่าย            
ที่เกี่ยวข้องก าหนดแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้น                
โดยมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายพลเรือน ต ารวจ ทหาร ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม                  
ใช้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในลักษณะยึดพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) และบังคับใช้กฎหมาย            
อย่างเคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน           
และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการน านโยบาย “ประชารัฐ” มาเป็นกลไกหลักในการสร้างความตระหนักและจิตส านึก    
ด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในพ้ืนที่ โดยประสานความร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครต่าง ๆ                  
และประชาชนให้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อย่างเข้มแข็งและ
ต่อเนื่อง 

๓. วัตถุประสงค ์
 วัตถุประสงค์ของแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ดังนี้ 
 ๓.๑ เพ่ือให้การด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙               
มีเป้าหมาย และแนวทางที่สามารถลดปัจจัยเสี่ยงหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ               
รวมทั้งป้องกันการเกิดอุบัติภัยอื่น ๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓.๒ เพ่ือให้หน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีแนวทางการบูรณาการแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพ สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน           
ช่วงสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙      

๓.๓  เพ่ือให้หน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องน าแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุ           
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปใช้เป็นแนวทางจัดท าแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน                  
เพ่ือด าเนินการในส่วนที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 
  ๓.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์อ านวยการ               
ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตลอดจนการสรุปบทเรียนเพ่ือน าไปก าหนด             
แนวทาง นโยบายที่จะขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนในระยะต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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๔. ปัจจัยเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 

ด้านคน 
พฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่และผู้ใช้เส้นทาง/ความประมาท /
ความสามารถของผู้ขับขีล่ดลงเนื่องจากสภาพร่างกายไม่พร้อม/การไม่ช านาญเส้นทาง 

ด้านยานพาหนะ 
ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์พ้ืนฐานในรถยนต์ /ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์           
ความปลอดภัย/การปรับแต่งสภาพยานพาหนะ/การบรรทุกท่ีไม่ปลอดภัย  

ด้านถนน 

จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดตัดทางรถไฟ จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยยังไม่ได้รับการแก้ไข/
ลักษณะทางกายภาพของถนนไม่สมบูรณ์  อาทิ  ผิวถนนเป็นหลุม บ่อ และถนน               
อยู่ระหว่างก่อสร้างหรือซ่อมแซม/สภาพการจราจรที่หนาแน่น /อุปกรณ์ควบคุม
การจราจรมีสภาพไม่สมบูรณ์ /ป้ายเตือน ป้ายสัญลักษณ์ติดตั้งในต าแหน่งที่ไม่
เหมาะสมและไม่ชัดเจน  

ด้านสิ่งแวดล้อม 
ไฟฟ้าส่องสว่างช ารุดและไม่เพียงพอ/อุปสรรคทางธรรมชาติและลักษณะภูมิอากาศ/           
สิ่งกีดขวางตกหล่นบนช่องทางจราจร/วัตถุอันตรายข้างทาง/สิ่งกีดขวางทัศนวิสัย 

๕. หัวข้อหลักในการรณรงค์ 
 หัวข้อหลักของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙           
ใช้ชื่อว่า “สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร” เพ่ือส่งเสริมและสร้างกระแสประเพณีการ
เล่นน้ าสงกรานต์ตามวิถีไทย ให้เกิดความตระหนักในความปลอดภัย สร้างวินัย จิตส านึก และมารยาทการใช้ถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

๖. เป้าหมายการด าเนินการในภาพรวม  
๖.๑ เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙  
๖.๒ จ านวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จ านวนผู้เสียชีวิต และจ านวนผู้บาดเจ็บ  (Admit) ลดลง                             

ให้เหลือน้อยที่สุด โดยให้จังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานด้วยตนเอง 

๗. ค าจ ากัดความ 
 ๗.๑ อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙ หมายถึง อุบัติเหตุจากการจราจร           
ทางถนนในช่วงระหว่างเวลา ๐๐.๐๑ น. ของวันที่  ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง เวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันที่                
๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต และหรือผู้บาดเจ็บนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Admit)  
 ๗.๒ ผู้เสียชีวิต หมายถึง ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงระหว่างเวลา ๐๐.๐๑ น. ของวันที่ 
๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง เวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันที่ ๑๗ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ และผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ         
ทางถนนนับตั้งแต่เกิดเหตุถึง ๓๐ วันหลังเกิดเหตุ    

๘. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
 จากสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิด

อุบัติเหตุและสาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะเป็นหลัก ได้แก่ การใช้ความเร็วเกิน
กว่าที่กฎหมายก าหนด เมาสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ ตัดหน้ากระชั้นชิด และหลับใน พฤติกรรมที่ท าให้เสียชีวิตและ
บาดเจ็บเกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่คาดเข็มขัดนิรภัยในขณะขับขี่หรือโดยสาร ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ
สูงสุดเป็นรถจักรยานยนต์ ถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเป็นทางหลวงแผ่นดินและถนนใน อบต./หมู่บ้านในสัดส่วน
ใกล้เคียงกัน ช่วงเวลาที่ เสียชีวิตสูงสุดเป็นเวลา ๑๖.๐๑ – ๒๐.๐๐ น. ผู้ เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่            
และเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ และความรุนแรงของอุบัติเหตุมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น โดยสรุปมีปัจจัยมาจากการใช้ความเร็ว
ขณะขับข่ี การเมาสุรา และพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย 



๔ 

  ดังนั้น เพ่ือควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ             
และเป็นรูปธรรม ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) จึงได้ก าหนดมาตรการขึ้นเพ่ือให้ศูนย์อ านวยการ
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (ศปถ.จังหวัด) ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) 
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอ (ศปถ.อ าเภอ) ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์                
พ.ศ. ๒๕๕๙ อย่างเคร่งครัด เข้มงวด และจริงจัง ดังนี้ 

๘.๑ มาตรการด้านการบริหารจัดการ 
      ๘.๑.๑ ให้ ศปถ.จังหวัด และ ศปถ. กทม. เป็นเจ้าภาพหลักบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับ            

ทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายพลเรือน ต ารวจ ทหาร และภาคเอกชน ในลักษณะยึดพ้ืนที่เป็นที่ตั้ง (Area Approach)             
โดยให้น าข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่มาวิเคราะห์ เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ แนวทาง มาตรการแก้ไขปัญหา           
ให้ตรงกับสภาพข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ 

 ๘.๑.๒ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับกระทรวง กรม จังหวัด อ าเภอ กรุงเทพมหานคร          
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และอ านวยการ          
ก ากับ ติดตาม ประสานการปฏิบัติ และติดตามประเมินผลการด าเนินการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙                    
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

๘.๑.๓  ให้ ศปถ.จังหวัดและ ศปถ.กทม. น านโยบายและแนวทาง “ประชารัฐ” ของรัฐบาล           
มาใช้เป็นกลไกในการควบคุมปัจจัยเสี่ยง และเฝ้าระวัง ก ากับ ป้องปรามผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพ้ืนที่ โดยให้              
ศปถ.อ าเภอ ส านักงานเขตบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครองในระดับพ้ืนที่ ภาคเอกชน    
แกนน าชุมชนหมู่บ้าน ภาคประชาสังคม และอาสาสมัครต่าง ๆ ด าเนินการ ดังนี้ 
 (๑) จัดตั้ง “ด่านชุมชน” เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ในพ้ืนที่ ๑ หมู่บ้าน หรือ ๑ ชุมชน 
๑ ด่านชุมชน  
  (๒) จัดท าประชาคม เ พ่ือก าหนด “กติกาหรือธรรมนูญชุมชน/หมู่บ้าน”              
ให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบและถือปฏิบัติ โดยเน้นกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ การขับขี่ด้วยความเร็ว 
และเมาสุราแล้วขับข่ียานพาหนะ เพ่ือป้องปรามและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงในพ้ืนที่  
 (๓) ก าหนดบริเวณพ้ืนที่เล่นน้ าสงกรานต์ที่มีความปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทุกชนิด (Zoning) และวิธีปฏิบัติในการเล่นน้ าสงกรานต์ที่ปลอดภัย 

๘.๑.๔ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และกรุงเทพมหานครพิจารณาหามาตรการ แนวทาง           
ในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙              
ทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความปลอดภัยในการสัญจร ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ า และทางอากาศ 

๘.๑.๕ ให้ ศปถ.จังหวัดและ ศปถ.กทม.ให้ความส าคัญในการจัดพ้ืนที่เล่นน้ าสงกรานต์               
ที่มีความปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด (Zoning) และวิธีการเล่นน้ าสงกรานต์ตามวิถีไทย              
โดยให้ประสานหน่วยงานทางวัฒนธรรม ภาคสังคม อ าเภอ ส านักงานเขต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีพ้ืนที่
เล่นน้ าสงกรานต์ที่มีความปลอดภัย และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด (Zoning) เพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงที่
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนและหลีกเลี่ยงการเล่นน้ าที่เสี่ยงอันตราย รวมทั้งให้มีมาตรการห้ามการเล่นน้ าบนท้องถนน
ทั่วไป 

  ๘.๑.๖ ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ก าหนดมาตรการองค์กรและ
บทลงโทษ เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการใช้รถใช้ถนน และป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่ออุบัติเหตุ  
ทางถนนของบุคลากรในองค์กร และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบและปฏิบัติตามมาตรการองค์กร                             
อย่างเคร่งครัด 



๕ 

       ๘.๑.๗ ให้ ศปถ.จังหวัดและ ศปถ.กทม. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งทีมสืบสวนอุบัติเหตุ
กรณีเกิดอุบัติเหตุกับเด็กท่ีเมาสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ โดยให้มีการสืบสวนถึงแหล่งจ าหน่ายหรือสถานประกอบการ
ที่จ าหน่ายสุราให้เด็กที่ประสบอุบัติเหตุ รวมถึงให้เอาผิดกับผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

๘.๑.๘  ให้ ศปถ.จังหวัดบูรณาการข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จ านวนผู้ เสียชีวิต  และ           
จ านวนผู้บาดเจ็บร่วมกันระหว่างต ารวจ สาธารณสุข และอ าเภอก่อนที่จะรายงานมายังศูนย์อ านวยการฯ ส่วนกลาง 
เพ่ือให้ข้อมูลเป็นเอกภาพเดียวกัน  

๘.๒ มาตรการด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย 
      ๘.๒.๑ ให้ ศปถ.จังหวัด และ ศปถ.กทม. ประสานหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ควบคุม ดูแลถนน

ตามกฎหมายให้ตรวจสอบจุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุ บ่อยครั้ง และจุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ในถนน            
ที่รับผิดชอบ และเร่งปรับปรุง และแก้ไขให้มีความปลอดภัยในการสัญจร 

 ๘.๒.๒ ให้ ศปถ.จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) 
ทางเลี่ยงทางลัด พร้อมป้ายแนะน าและบอกระยะทาง เพ่ืออ านวยความสะดวกด้ านจราจรแก่ประชาชน                 
รวมทั้งสนับสนุนเจ้าหน้าที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติ 

๘.๒.๓ ให้จังหวัดที่มีทางรถไฟผ่านในพ้ืนที่และกรุงเทพมหานครด าเนินการส ารวจ ตรวจสอบ 
จุดตัดทางรถไฟที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาต (ทางลักผ่าน) และก าหนดมาตรการ แนวทางในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาจุดตัดทางรถไฟที่ไม่มีความปลอดภัยในการสัญจร 

๘.๒.๔ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการส ารวจ ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของถนน สิ่งอันตรายข้างทาง (Roadside Hazards) ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ และด าเนินการซ่อมแซมและบ ารุงถนนให้มีสภาพที่สมบูรณ์ ตลอดจนปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมอันตราย
ข้างทางให้มีความปลอดภัยในการสัญจร อย่าให้เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

๘.๒.๕ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ส ารวจ ตรวจสอบป้ายเตือน 
ป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ สัญญาณจราจร ไฟส่องสว่าง เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ และติดตั้งใน
บริเวณท่ีเหมาะสมมองเห็นได้ชัดเจน 

๘.๒.๖ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือผู้รับจ้างก่อสร้าง 
หรือซ่อมแซมถนน เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จและคืนพ้ืนผิวจราจรก่อนเทศกาลสงกรานต์ และกรณียังไม่แล้วเสร็จให้
ติดตั้งเครื่องหมาย สัญลักษณ์ให้ชัดเจนในระยะท่ีปลอดภัย เพ่ือแจ้งผู้ใช้เส้นทางล่วงหน้าก่อนถึงบริเวณก่อสร้าง 

๘.๒.๗ ให้ ศปถ.จังหวัด หน่วยงานทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจัดจุดพักรถ
เพ่ิมเติม พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกตามความเหมาะสม  

๘.๓ มาตรการด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย 
๘.๓.๑ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะทุกประเภท

ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๘.๓.๒ ให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดมาตรการ แนวทาง เพ่ือก ากับ ควบคุม ดูแล 

ทัง้รถโดยสารสาธารณะ และรถโดยสารไม่ประจ าทางเพ่ือให้เกิดการขับขี่ที่ปลอดภัย  
๘.๓.๓ ให้จังหวัด กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอความร่วมมือกลุ่มผู้ประกอบการ            

ขนส่งด้วยรถบรรทุกให้หยุดประกอบกิจการหรือหลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙  
เพ่ือบรรเทาปัญหาในด้านการจราจรและป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงในช่วงเทศกาล 

 
 
 



๖ 

๘.๔ มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 
       ๘.๔.๑ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง           

เพ่ือควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วย 
                 (๑) พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 (๒) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามมาตรการ ๑ร. ๒ส. ๓ข. ๔ม.   

(๑๐ รสขม)        
(๓) พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ กรณีผู้ขับขี่ไม่ยอม            

ให้ทดสอบความสามารถในอันที่จะขับ หรือเมาสุรา หรือของอย่างอ่ืน  
(๔) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม 

๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ  
(๕) พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕  
(๖) พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒       
(๗) พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
(๘) พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓  

 (๙) พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖  
(๑๐) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖  

 (๑๑) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๕๕๗  
 ๘.๔.๒ ให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันน าไปสู่

การลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการเมาแล้วขับ ดังนี้ 
    (๑) เน้นการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ ากว่า ๒๐ ปี  
     (๒) เข้มงวดกวดขันการจ าหน่ายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ในลักษณะเร่ขายในบริเวณ

ใกล้เคียงพื้นท่ีเล่นน้ าสงกรานต์ที่มีความปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด (Zoning)   
 ๘.๔.๓ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานปกครองในพ้ืนที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              

ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าชุมชน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียง               
แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เสียงตามสาย เพ่ือสร้างจิตส านึก ความตระหนักในการใช้รถใช้ถนน                
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนี้ 

 (๑) มาตรการบังคบัใช้กฎหมายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   (๒) มาตรการ แนวทางในการด าเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  (๓) ปัจจัยเสี่ยงหลักการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุ 
  (๔) สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ เช่น ข้อมูลผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ 

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ  
 (๕) จุดเสี่ยง จุดอันตราย และจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย และบริเวณถนนที่อยู่ระหว่าง

การซ่อมแซมหรือก่อสร้าง รวมทั้งเส้นทางสายหลัก สายรอง และเส้นทางลัด สู่ภูมิภาคต่าง ๆ 
 (๖) การสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ และเมาสุราแล้ว

ขับข่ียานพาหนะ และการเล่นน้ าที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น การเล่นน้ าบนท้ายรถกระบะ การเล่นน้ าบริเวณริมถนน
หรือไหล่ทาง เป็นต้น 

 (๗) บริเวณพ้ืนที่เล่นน้ าสงกรานต์ที่มีความปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
(Zoning) และก าหนดมาตรการสร้างความปลอดภัยบนถนนนอกพ้ืนที่เล่นน้ าสงกรานต์  

 (๘) วิธีการเล่นน้ าสงกรานต์ตามวิถีไทย (ก าหนดมาตรการควบคุมการเล่นน้ าท้ายรถ
กระบะ การใช้รถจักรยานยนต์ในพื้นที่เล่นน้ าสงกรานต์)            



๗ 

 (๙) ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๘.๔.๔ ให้จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รณรงค์ให้ผู้ขับขี่ตรวจสอบสภาพรถ เส้นทางสัญจร 
และเตรียมความพร้อมสภาพร่างกายก่อนออกเดินทาง 

     ๘.๕ มาตรการด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ  
  ๘.๕.๑ จัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และหน่วยบริการ                

การแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการติดต่อสื่อสาร การสั่งการ ประสานงาน และการแบ่งมอบพ้ืนที่ความรับผิดชอบของหน่วย
บริการการแพทย์ฉุกเฉินในเครือข่ายและด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน 

  ๘.๕.๒ จัดเตรียมความพร้อมของหน่วยกู้ชีพ และกู้ภัย ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ                 
วัสดุอุปกรณ์ การสั่งการ ระบบการติดต่อสื่อสาร และด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน 

๘.๕.๓ จัดเตรียมความพร้อมของระบบการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ณ จุดเกิดเหตุ             
ของแต่พ้ืนที่  เช่น ก าหนดให้มีทีมกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉินระดับท้องถิ่น อ าเภอ และบูรณาการการท างานร่วมกัน                
อย่างเหมาะสม 

๘.๕.๔  การให้ความช่วยเหลือและเยียวยาหลังเกิดอุบัติเหตุ  และประชาสัมพันธ์ระบบ          
การช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ผู้ประสบเหตุควรจะได้รับ 

๘.๕.๕ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะท าประกันภัย ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ประกันภัย พ.ร.บ.) 

 ทั้งนี้ ให้ใช้งบประมาณปกติของแต่ละหน่วยงานในการด าเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของ อปพร. ตามค าสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

๙. แนวทางการด าเนินงาน 
๙.๑ ช่วงการรณรงค์และเสริมสร้างวินัย ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน 

๒๕๕๙ และด าเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที ่๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ เร่งส ารวจแก้ไขจุดเสี่ยง  

จุดอันตราย อาทิ จุดตัดทางรถไฟ ทางลักผ่าน ทางโค้ง ทางร่วม ทางแยก ฯลฯ  
- บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือป้องปรามการกระท าผิดและสร้างวินัยจราจร  
- เร่งรณรงคป์ระชาสัมพันธ์ให้เกิดการขับขี่ปลอดภัย   

๙.๒ ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ 
- ทุกหน่วยงานด าเนินการตามมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้นในช่วงเทศกาล ภายใต้กลไก 

ของศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนประจ าปี ๒๕๕๙ ในระดับพ้ืนที่  

๑๐. การประสานการปฏิบัติ    
 ๑๐.๑ ระดับภูมิภาค/ระดับพื้นที่ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ให้จัดตั้งศูนย์ด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพ้ืนที่ ดังนี้ 
 (๑.๑) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจ าปี ๒๕๕๙ จังหวัด อ าเภอ 

และท้องถิ่น 
  (๑.๒) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจ าปี ๒๕๕๙   
          (ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา) 
 



๘ 

 
(๒) แนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจ าปี ๒๕๕๙  

(๒.๑) ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพ่ือบูรณาการแผนปฏิบัติ
การ ทั้งด้านอัตราก าลัง ภารกิจ งบประมาณ และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ 
ห้วงเวลาและสภาพพ้ืนที่ของแต่ละพ้ืนที่  
 (๒.๒) ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือบูรณาการการตรวจเยี่ยมหรือ
ตรวจติดตามผู้ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ให้จัดประชุมเป็นประจ าทุกวัน เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 
และก าหนดมาตรการแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในพ้ืนที่ให้ทันต่อสถานการณ์  
 (๒.๓) ให้รายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทราบ และหากมีประเด็นหรือ
เหตุการณ์ส าคัญระหว่างการด าเนินการในช่วงเทศกาลให้รายงานโดยเร่งด่วน เพ่ือจะได้น าเสนอ ศปถ. ก าหนด
นโยบายและแผนให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที 

 ๑๐.๒ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) ให้ ศปถ.กทม.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจ าปี ๒๕๕๙ 

กรุงเทพมหานคร โดยให้กองบัญชาการต ารวจนครบาลเป็นศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติ เหตุทางถนน           
ประจ าปี ๒๕๕๙ กรุงเทพมหานคร ท าหน้าที่ประสานการปฏิบัติการอย่างใกล้ชิดกับ ศปถ.กทม. เพ่ือลดความซ้ าซ้อน
ในการด าเนินงาน รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ในฐานะศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทราบ 

(๒) ให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้แก่ กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
กองบังคับการต ารวจทางหลวง กองบังคับการต ารวจจราจร กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน  
 (๓) หากมีประเด็นหรือเหตุการณ์ส าคัญระหว่างการด าเนินการในช่วงเทศกาลให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจ าปี ๒๕๕๙ กรุงเทพมหานคร รายงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         
ในฐานะศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทราบโดยเร่งด่วน เพ่ือจะได้น าเสนอ ศปถ. ก าหนดนโยบายและ
แผนให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที 

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. จ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จ านวนผู้เสียชีวิต และจ านวนผู้บาดเจ็บ (admit) ลดลงให้เหลือ

น้อยที่สุด เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. จ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓. จ านวนยานพาหนะที่ถูกเรียกตรวจและจ านวนยานพาหนะที่ถูกด าเนินคดีตามมาตรการ               

๑๐ มาตรการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๒. การติดตามประเมินผล 
ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจ าปี ๒๕๕๙ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทราบโดยเร็ว  
   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบแผนบูรณาการฯ ) 

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

************************* ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน 
ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 


