


ประเด็นการบรรยาย 

2 

สถานการณอ์บุตัเิหตทุางถนน 
ในปจัจบุนั 

1 

นโยบายการขบัเคลือ่นงาน 
ความปลอดภยัทางถนน 

นยิามขอ้มลูอบุตัเิหตทุางถนน 

2 

3 



สถติ/ิขอ้มลูทีน่า่สนใจบง่ชีถ้งึความสําคญั 
ในการเรง่แกป้ญัหา 

 ปญัหาอบุตัเิหตทุางถนนเป็นปญัหาสําคญัทีท่กุประเทศเผชญิ 
 แนวโนม้และผูเ้สยีชวีติและบาดเจ็บสูงขึน้ และความรุนแรง

ของอบุตัเิหตเุพิม่ข ึน้ 
 ผลกระทบตอ่มลูคา่ความเสยีหายจากการเสยีชวีติและ

บาดเจ็บ 

3 



สถานการณ์ดา้นความปลอดภยัทางถนนของประเทศไทย 

 ประเทศไทยมอีตัราการเสยีชวีติสงูเป็นอนัดับที ่1 ของโลก 

 อตัราการเสยีชวีติอยูท่ี ่36.2 คน ตอ่แสนประชากร (ประมาณการผูเ้สยีชวีติ 24,237 ราย) 

รายงานสถานการณ์โลกดา้นความปลอดภัยทางถนน ปี 2017 (พ.ศ. 2560)  
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สาเหตกุารเกดิอบุตัเิหตทุางถนน 

5 



ขอ้มลูสําคญัจาก WHO 
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ขอ้มลูสําคญัจาก WHO 
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ขอ้มลูสําคญัจาก WHO 
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ขอ้มลูสําคญัจาก WHO 



 

10 
10 



ปจัจยัทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
กบัอบุตัเิหตทุางถนน 
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ขบัรถเร็ว ไมค่าด 
เข็มขดันริภยั 

ไมส่วม 
หมวกนริภยั 

เมา 
แลว้ขบั 
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13 ทีม่า: ศนูยอํ์านวยการความปลอดภัยทางถนน 

จํานวนคร ัง้ จํานวนผูเ้สยีชวีติ  จํานวนผูบ้าดเจ็บ (admit) 
2557 24,298 8,574 20,041
2558 27,134 9,038 22,890
2559 35,995 11,538 30,819
2560 40,763 12,902 34,228
2561 37,256 11,211 30,535
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สถติอิบุตัเิหตทุางถนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 



14 ทีม่า: ศนูยอํ์านวยการความปลอดภัยทางถนน 

ดืม่แลว้ขบั ขบัรถเร็วเกนิ
กําหนด 

ตดัหนา้กระช ัน้
ชดิ ทศันวสิยัไมด่ ี มสี ิง่กดีขวางบน

ถนน 
2557 15.77 34.98 19.51 7.47 4.03
2558 16.52 35.66 20.37 7.56 3.49
2559 14.43 45.01 23.15 11.25 4.01
2560 18.84 52.16 19.49 12.28 2.84
2561 19.55 49.51 20.5 12.57 2.81
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สาเหตกุารเกดิอบุตัเิหตทุางถนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 
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สถติกิารเกดิอบุตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาล 2557-2561 

ทีม่า: ศนูยอํ์านวยการความปลอดภัยทางถนน 15 
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นโยบายการขบัเคลือ่นงาน
ความปลอดภยัทางถนน 

16 

1 กลไกการขบัเคลือ่นนโยบาย 



ความมุง่ม ัน่ในการแกไ้ขปญัหาอบุตัเิหต ุ
ตามแนวทางสากล 

ประกาศเจตนารมณ์ปฏญิญามอสโก  กําหนด ปี 2011 – 2020  
(พ.ศ. 2554 – 2563) เป็นทศวรรษแหง่ความปลอดภยัทางถนน” 

1 

2 มต ิครม. เมือ่วนัที ่29 มถินุายน 2553 เห็นชอบให ้  “ปี 2554 – 2563 
เป็นทศวรรษแหง่ความปลอดภยัทางถนน”  

เสาหลกัที ่1 

• การบรหิาร
จัดการความ
ปลอดภัย
ทางถนน 

เสาหลกัที ่2 

• ถนนและ
การสญัจร
อยา่ง
ปลอดภยั 

เสาหลกัที ่3 

• ยานพาหนะ
ปลอดภยั 

เสาหลกัที ่4 

• ผูใ้ชร้ถ 
ใชถ้นนอยา่ง
ปลอดภยั 

เสาหลกัที ่5 

• การตอบ 
สนองหลงั 
เกดิอบุตัเิหต ุ

กรอบ 5 เสาหลกัตามองคก์ารสหประชาชาต ิ

เป้าหมายลดอตัราผูเ้สยีชวีติลงรอ้ยละ 50 ในปี 2563 (คศ. 2020) 
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ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนน พ.ศ. 2554  
แบง่ออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก ่

ระดบันโยบาย ระดบัอํานวยการ 

ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการป้องกนัและ 
ลดอบุตัเิหตทุางถนน พ.ศ. 2554 

ระดบัปฏบิตักิาร 

 กําหนดนโยบายในการป้องกนั
และลดอบุตัเิหตทุางถนนเพือ่
ยกระดบัความปลอดภยัทางถนน
ของประเทศ 

 อยูใ่นความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการนโยบายการ
ป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนน
แหง่ชาต ิ(นปถ.)   

 มนีายกรฐัมนตร ีหรอื รอง
นายก รฐัมนตรที ีน่ายกรฐัมนตรี
มอบหมาย  เป็นประธาน 

 จดัทําขอ้เสนอ นโยบาย แผนแมบ่ท 
ยทุธศาสตรค์วามปลอดภยัทางถนน ฯลฯ 
 อยูใ่นความรบัผดิชอบของ 
  1) ศนูยอ์าํนวยการความปลอดภยั 
       ทางถนน (ศปถ.) 

(มท. 1 เป็นผอ.  
และประธาน คกก. ศปถ.) 

  2) ศนูยอ์าํนวยการความปลอดภยั 
       ทางถนนจงัหวดั 

(ผจว. เป็นผอ. และ 
ประธาน คกก. ศปถ. จงัหวดั) 

  3) ศนูยอ์าํนวยการความปลอดภยั 
       ทางถนนกรงุเทพมหานคร 
(ผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานคร เป็นผอ. 

และประธาน คกก. ศปถ. กทม.) 

 จดัทําแผนปฏบิตักิาร แผนงาน
โครงการ และงบประมาณในการ
ป้องกนัอบุตัเิหตทุางถนนในพืน้ที ่
 อยูใ่นความรบัผดิชอบของ 
   1) ศนูยป์ฏบิตักิารความปลอดภยั
ทางถนนอําเภอ 

 (นายอําเภอ เป็นผอ. และ 
ประธาน คกก. ศปถ. อําเภอ) 

   2) ศนูยป์ฏบิตักิารความปลอดภยั
ทางถนนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 (ผูบ้รหิาร อปท. เป็นผอ.  
และประธาน คกก. ศปถ. อปท.) 

   3) ศนูยป์ฏบิตักิารความปลอดภยั
ทางถนนเขต  (ใชด้ลุยพนิจิของผูว้า่ 
กทม. แตง่ต ัง้) 

กลไกการขบัเคลือ่นนโยบายดา้นความปลอดภยัทางถนน 
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1. การพฒันาประสทิธภิาพ 
การบงัคบัใชก้ฎหมาย 

2.การสรา้งจติสานกึ 
และวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน 

 บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจรงิจงัตอ่เนือ่ง 
 ปรบัปรงุแกไ้ขกฎหมายใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ปญัหา 

3. พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารงานความปลอดภยัทางถนนทกุระดบั  

 การรณรงคผ์า่นสือ่ทกุชอ่งทาง  
อยา่งเขม้ขน้ จรงิจงั ตอ่เนือ่ง  

ประเด็นเรง่ดว่น  

ลําดบัความเรง่ดว่นการแกไ้ขปญัหาอบุตัเิหตทุางถนน 

การเมาแลว้ขบั 

การขบัขีด่ว้ยความเร็วเกนิกวา่ทีก่ฎหมายกาํหนด 

กรณีน ัง่ทา้ยกระบะ 
19 



นโยบายการขบัเคลือ่นงาน
ความปลอดภยัทางถนน 

20 

2 การพฒันาประสทิธภิาพการบงัคบั 
ใชก้ฎหมาย 

3 การพฒันาระบบขอ้มลู 3 ฐาน และ 
การบรหิารจดัการความเร็ว 



สรปุกฎหมาย (ใหม)่ ดา้นความปลอดภยัทางถนน 

กาํหนดปรมิาณแอลกอฮอลใ์นเลอืดเกนิ 20 มลิลกิรมัเปอรเ์ซ็นต ์ถอืวา่เมาสรุา  
1) ผูข้บัขีท่ีไ่มถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์  2) ผูข้บัขีซ่ ึง่ไดรั้บใบอนุญาตชัว่คราวตามกฎหมาย   
3)  ผูข้บัขีซ่ ึง่มใีบอนุญาตขบัขีร่ถประเภทอืน่ทีใ่ชแ้ทนกนัไมไ่ด ้ 4) ผูข้บัขีซ่ ึง่ไมม่ ี
     ใบอนุญาตขบัขี ่/อยูร่ะหวา่งเพกิถอนใบอนุญาต 
 

 
 

1 

2 

3 
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ตร. คมุเขม้เรือ่งวนิยัจราจรชว่งเทศกาลอยา่งเขม้งวด หากผูข้บัขี่
รถจกัรยานยนตไ์มส่วมหมวกนริภยั จะมกีารวา่กลา่วตกัเตอืน และไมอ่นุญาต 
ใหข้บัขีต่อ่จนกวา่ผูข้บัขีจ่ะหาหรอืหมวกนริภัยมาสวมใส ่

คณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) แกไ้ข 
แบบขอ้ความกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยแกไ้ขปรมิาณแอลกอฮอลใ์นเลอืดจากเดมิ 
ทีร่ะบ ุ150 มก% ถอืวา่ เมาสรุา เป็น 50 มก% แทน มผีลใหผู้ข้บัขีเ่อาประกนัภยั 
ภาคสมคัรใจ หากมปีรมิาณแอลกอฮอลใ์นเลอืดเกนิกวา่ 50 มก% แลว้ประสบ
อบุตัเิหต ุจะไมไ่ดร้บัความคุม้ครองท ัง้ชวีติและทรพัยส์นิจากกรมธรรม ์แตใ่นสว่น
ของผูป้ระสบภัยหรอืบคุคลภายนอกทีไ่ดรั้บความเสยีหายจากรถคนัทีเ่อาประกนัภัยยังคง
ไดรั้บความคุม้ครอง 



สรปุกฎหมาย (ใหม)่ ดา้นความปลอดภยัทางถนน (ตอ่) 

5 

4 ตร. และ สธ. รว่มพจิารณาแนวทางการตรวจวัดปรมิาณแอลกอฮอลใ์นเลอืดของผูข้บัขี ่
หากอบุตัเิหตเุป็นผลใหม้ผีูบ้าดเจ็บ (admit) หรอืเสยีชวีติ ใหม้กีารตรวจวดั
ปรมิาณแอลกอฮอลผ์ูข้บัขีท่ ัง้ตน้เหตแุละคูก่รณีท ัง้ 2 ฝ่าย โดย สธ. เป็นผูอ้อก
คา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด  

พรบ. จราจรทางบก (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2557 แกไ้ขเพิม่มาตรา 142 กรณีผูข้บัขี ่
มพีฤตกิารณ์อนัควรเชือ่วา่เสีย่งเมาสรุา หรอืขบัรถในขณะหยอ่นความสามารถ  
หากผูข้บัขีไ่มย่อมใหท้ดสอบ ใหส้นันษิฐานวา่ เมาสรุา 

22 
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การพฒันาระบบขอ้มลู 3 ฐาน 

มรณบตัร 
7 

E-Claim  
5 

Polis 
6 

3 2 
1 

4 ตวัแปรสาํคญัทีใ่ชใ้นการบรูณาการ 
เพือ่ดคูวามซํา้ซอ้น ประกอบดว้ย 

1) หมายเลขบตัรประจําตวั  ID  
2) ชือ่ – นามสกลุ  
3) วนัทีเ่กดิเหต/ุตาย 
4) จงัหวดัเกดิเหต/ุเสยีชวีติ 
 

1 

2 

แหลง่ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการบรูณาการ 
 1) ฐานขอ้มลูมรณบตัรและหนงัสอื

รบัรองการตาย จาก สาํนกันโยบายและ
ยทุธศาสตร ์สาํนกังานปลดักระทรวง
สาธารณสขุ กระทรวงสาธารณสขุ 

2) ฐานขอ้มลูระบบ E-Claim จากบรษิทั
กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั 

3) ฐานขอ้มลูระบบ POLIS  จาก
สาํนกังานตาํรวจแหง่ชาต ิ

 กระทรวงสาธารณสขุ ในฐานะคณะอนกุรรมการดา้นการบรหิารจดัการ
ขอ้มลูและการตดิตามประเมนิผล อยูร่ะหวา่งการจดัทาํขอ้มลู 3 ฐาน  
เพือ่เป็นฐานขอ้มลูกลางของประเทศไทย 



การบรหิารจดัการความเร็วในพืน้ทีชุ่มชน 

ประเด็นการตดิตาม กฎหมาย 
ทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

 กําหนดความเร็ว
ตามกฎกระทรวง
ฉบบัที ่6 (พ.ศ. 
2522)  และฉบบั
ที ่10 (พ.ศ. 
2524) ออกตาม
ความใน พ.ร.บ.
จราจรทางบก 
พ.ศ. 2522 ให้
สอดคลอ้งกบัถนน 
แตล่ะประเภท 

 ปภ. และหนว่ยงาน 
ทีเ่ก ีย่วขอ้ง ไดร้ว่มประชุม
เพือ่พจิารณากาํหนด 
แนวทางการใชค้วามเร็ว 
ทีเ่หมาะสม จํานวน 3 คร ัง้ 
1) 20 กนัยายน 2559  
2) 11 ตลุาคม 2559  
3) 19 ตลุาคม 2559  

โดยมผีลการดาํเนนิงาน ดงันี ้ 
 

มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่4 ตลุาคม 2559
เห็นชอบใหห้นว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งดาํเนนิการ ดงันี ้
1) ให ้คค. จัดทําขอ้แนะนําความเร็วทีเ่หมาะสมในเขตชมุชน
ใหส้อดคลอ้งกบัถนนแตล่ะประเภท และแจง้ไปยัง
คณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบกจังหวดั (อจร.) 
2) ใหเ้จา้พนักงานจราจรออกประกาศขอ้บงัคบัโดยตอ้ง
ผา่นความเห็นชอบจาก อจร.  
3) ให ้มท. แจง้ ศปถ.จังหวัด ดําเนนิการรว่มกบั อจร.  
ในการกําหนดอตัราความเร็ว 
4) ให ้อปท. และหน่วยงานผูรั้บผดิชอบกํากบัดแูลสายทาง 
จัดทําและตดิตัง้ป้ายกําหนดความเร็วในแตล่ะจดุให ้
พอเพยีงและชดัเจน 
5) ในเขต กทม. ให ้ตร. กําหนดอตัราความเร็วทีเ่หมาะสม 
รวมถงึประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการกําหนดแนวทาง 
วธิปีฏบิตัเิรือ่งความเร็ว 

ลดความเร็วในเขตเมอืงใหเ้หมาะสม 
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ประเภทถนน 

จํากดัความเร็วในพืน้ทีชุ่มชน  
(เขต กทม. เขตเมอืงพทัยา หรอืเขตเทศบาล)ไมเ่กนิ (กม./ชม.) 
ประเภทที ่1 

รถบรรทกุทีม่นีํา้หนกัรถรวมท ัง้ 
นํา้หนกับรรทกุเกนิ 1,200 
กโิลกรมั หรอื รถบรรทกุคน

โดยสาร 

ประเภทที ่2 
รถยนตอ์ ืน่ นอกจากรถทีร่ะบใุน 1  

ขณะทีล่ากจงูรถพว่ง รถยนต์
บรรทกุทีม่นีํา้หนกัรถรวมท ัง้
นํา้หนกับรรทกุเกนิ  1,200 

กโิลกรมั หรอื รถยนต ์
สามลอ้ 

ประเภทที ่3 
รถยนตอ์ ืน่ นอกจากรถทีร่ะบใุน 1 และ 

2 หรอืรถจกัรยานยนต ์
  

ความเร็วตาม 
พ.ร.บ. จราจร 

ทางบก  
พ.ศ. 2522 

ความเร็ว
ใหม ่

ความเร็วตาม 
พ.ร.บ. จราจร 

ทางบก พ.ศ. 2522 

ความเร็ว
ใหม ่

ความเร็วตาม 
 พ.ร.บ. จราจรทางบก 

พ.ศ. 2522 

ความเร็ว 
ใหม ่

2 ชอ่งจราจร 60 40 45 40 80 40 
4 ชอ่งจราจร 
(ไมม่เีกาะ
กลาง) 

60 50 45 45 80 50 

4 ชอ่งจราจร 
(มเีกาะกลาง) 60 50 45 45 80 50 

มากกวา่ 4  
ชอ่งจราจร 60 60 45 45 80 60 

ขอ้แนะนําการควบคมุความเร็วในพืน้ทีชุ่มชน ในเขตกรงุเทพมหานคร เขตเมอืง
พทัยา หรอืเขตเทศบาล ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522  

(ฉบบัปรบัปรงุคร ัง้ท ี ่2 จากมตทิีป่ระชุม คร ัง้ท ี ่2/2559 เมือ่วนัที ่11 ตลุาคม 2559) 
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จงัหวดัทีม่กีารประกาศเจา้พนกังานจราจร
ควบคมุความเร็ว จํานวน  52  จงัหวดั  

จงัหวดัทีร่อการออกประกาศเจา้
พนกังานจราจรควบคมุความเร็ว  
จํานวน 15 จงัหวดั  

จงัหวดัทีอ่ยูร่ะหวา่งการประชุม อจร. 
จงัหวดั จํานวน 10 จงัหวดั  

ขอ้มลู ณ วนัที ่6 กรกฎาคม 2561 

ความคบืหนา้การตดิตามผลการดาํเนนิการ 
การบรหิารจดัการความเร็วในพืน้ทีชุ่มชน 



แผนแมบ่ทความปลอดภยั 
ทางถนนพ.ศ. 2561 - 2564 

นโยบายการขบัเคลือ่นงาน
ความปลอดภยัทางถนน 

4 



1 
2 

3 

เสรมิสรา้งสมรรถนะใหก้บัระบบบรหิาร
จดัการภาครฐัดา้นความปลอดภยั 
ทางถนน เพือ่ใหเ้กดิการทํางาน 
ไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งและย ัง่ยนื 

สง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันาคน พฒันาความรูพ้ฒันามาตรฐาน 
และนวตักรรมดา้นความปลอดภยัทางถนน เพือ่ลด 
การสญูเสยีจากอบุตัเิหตทุางถนน และลดภาระของรฐั 
จากการสญูเสยีโอกาสทางเศรษฐกจิของประเทศ 
ดว้ยการลดจํานวนผูพ้กิารและทพุลภาพจากอบุตัเิหตทุางถนน 

สง่เสรมิใหเ้กดิรปูแบบการพฒันา 
ทีย่ ัง่ยนืดว้ยการมสีว่นรว่ม 
ตามแนวทางประชารฐั 

ยทุธศาสตรท์ ี ่1  ยทุธศาตรท์ ี ่2 ยทุธศาสตรท์ ี ่3 ยทุธศาสตรท์ ี ่4 

การปฏริปูระบบการจดัการ 
ดา้นความปลอดภยัทางถนน 

การเสรมิสรา้งวฒันธรรม
ความปลอดภยัทางถนน 

อยา่งย ัง่ยนื 

ประเทศไทยขนสง่ 
ทางถนนปลอดภยั 

4.0 

ประชารฐัเพือ่ถนนปลอดภยั 

 “มุง่ม ัน่สูม่าตรฐานการสญัจรทีป่ลอดภยัดว้ยกนั” (Committing to Standard 
of Safe Journey Together) 

พนัธกจิและยทุธศาสตร ์

วสิยัทศัน ์

แผนแมบ่ทความปลอดภยัทางถนน พ.ศ. 2561 – 2564 
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 ใชแ้ผนแมบ่ทความปลอดภยัทางถนน  
และแผนปฏบิตักิารเพือ่รองรบัแผนแมบ่ทและ
แผนทศวรรษแหง่ความปลอดภยัทางถนน เป็น
กรอบแนวทาง 

 

กําหนดแนวทางการขบัเคลือ่นฯ 4 ประเด็น 
 การเพิม่ประสทิธภิาพการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
 การสรา้งจติสํานกึและวัฒนธรรมความ

ปลอดภัยทางถนน 
 การเฝ้าระวังความเสีย่งจากอบุตัเิหตทุางถนน 
 การพัฒนาองคก์รและกลไกการบรหิารจัดการ

ทกุระดบั 
 

 ใชแ้ผนบรูณาการป้องกนัและลด
อบุตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาล  
 เทศกาลสงกรานต ์
 เทศกาลปีใหม ่

การป้องกนัและลดอบุตัเิหต ุ
ทางถนนชว่งปกต ิ

การป้องกนัและลดอบุตัเิหต ุ
ทางถนนชว่งเทศกาล 

ขบัเคลือ่น
ตอ่เนือ่ง 

ตลอดท ัง้ปี 

การขบัเคลือ่นการดาํเนนิงานดา้นความปลอดภยัทางถนน 
ของประเทศไทย 

กลไก 
ประชารฐั 



การเพิม่ประสทิธภิาพ
การบงัคบัใช้

กฎหมาย 

1. การปรบัปรงุแกไ้ข
กฎหมาย (กฎหมาย

หลกั + กฎหมายรอง) 

2. สง่เสรมิใหนํ้า
เทคโนโลย ี

มาประยกุตใ์ชเ้พือ่เพิม่
ประสทิธภิาพการบงัคบั

ใชก้ฎหมาย 

3.การพฒันาระบบ
ฐานขอ้มลูความผดิคดี

จราจร  

การสรา้งจติสาํนกึ
และวฒันธรรมความ
ปลอดภยัทางถนน 

1. นํานโยบาย “ประชา
รฐั” เป็นแนวทาง 

(ธรรมนูญชุมชน + ดา่น
ชุมชน) 

2. การรณรงค์
ประชาสมัพนัธท์กุ

รปูแบบ ทกุชอ่งทาง 
อยา่งเขม้ขน้ ตอ่เนือ่ง 

3.ผลกัดนัใหบ้รรจ ุเรือ่ง 
“ความปลอดภยัทาง
ถนน” ไวใ้นหลกัสตูร

การศกึษา และสง่เสรมิ
ใหจ้ดัต ัง้โรงเรยีนสอน
ขบัรถทีไ่ดม้าตรฐาน 

4.สง่เสรมิใหท้กุ
หนว่ยงานกําหนด

มาตรการองคก์รดา้น
ความปลอดภยัทางถนน  

การเฝ้าระวงัความ
เสีย่งจากอบุตัเิหตุ

ทางถนน 

1.แกป้ญัหา 
จดุเสีย่ง 

จดุอนัตราย 

2.กํากบั ดแูล และ
พฒันาปรบัปรงุ
มาตรฐานของ
ยานพาหนะ 

3. ควบคมุ 
ตรวจสอบ ตดิตาม
มาตรฐานการออก
ใบอนญุาตขบัขี ่

การพฒันาองคก์ร
และกลไกการบรหิาร

จดัการทกุระดบั 

1.ใชก้ลไก
คณะอนกุรรมการ
ในการตดิตามและ

ประเมนิผล 

2.ศปถ.จงักวดั 
คณะทํางานถนน

ปลอดภยัทําหนา้ที่
บรหิารจดัการความ
ปลอดภยัทางถนน 

ในพืน้ที ่

3.จดัทาํตวัชีว้ดั
รว่ม หรอื Joint 

KPIs  

4.บรูณาการ
ขอ้มลูอยา่งแป็น
ระบบ มเีอกภาพ การตดิตามประเมนิผล 

1. ศปถ.จงัหวดั/กทม. แตง่ต ัง้คณะทํางาน ตดิตาม
การดาํเนนิงานในพืน้ที ่และ รายงานผลการ
ดาํเนนิงานตอ่ ศปถ. ทกุเดอืน 

2. คณะกรรมการ/คณะอนกุรรมการทีเ่ก ีย่วขอ้งมกีาร
ประชุมทกุระยะ 
 

การดาํเนนิงานป้องกนัและลดอบุตัอิบุตัเิหตทุางถนนชว่งปกต ิ

30 



กรอบแนวทางการปฏบิตังิานในการขบัเคลือ่น 
การป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนตลอดท ัง้ปี ระดบัพืน้ที ่

การดําเนนิงาน
ประชาคมหมูบ่า้น/

ชมุชน 

การจัดตัง้ดา่นชมุชน การประชมุ
ประจําเดอืน 

สถติอิบุตัเิหตทุาง
ถนนรายเดอืน 

สถติกิารจับกมุ  
10 มาตรการ และ

มาตรการฯ ตามคําสัง่ 
คสช. ที ่46/2558 

จดุเสีย่งอนัตราย 

1 2 3 4 

5 6 

มกีารประชุม ศปถ. จงัหวดัทกุเดอืนเพือ่วางแผน แกไ้ขสถานการณ์  
และรายงานความคบืหนา้ในการดาํเนนิการ 

ขอ้มลูอบุตัเิหตใุหญ ่

7 

การแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนัของสมาชกิ
หมูบ่า้น/ชมุชน ในการกําหนดกตกิา/

ธรรมนูญดา้นการป้องกนัและลด
อบุตัเิหตทุางถนน 

การคัดกรองผูม้พีฤตกิรรมเสีย่งบนถนน
ในพืน้ทีห่มูบ่า้น/ชมุชนทีเ่ชือ่มโยงกบั

ถนนสายหลัก 

การประชมุประจําเดอืน ประกอบดว้ย 
ประเด็นสถติกิารเกดิอบุตัเิหตทุางถนน 
สถติกิารจับกมุตาม 10 มาตรการและ
คําสัง่ คสช. การแกไ้ขจดุเสีย่ง และ

อบุตัเิหตใุหญ ่เป็นตน้ 

อบุตัเิหตกุารจราจรทางถนน  
เวลา 00.01-24.00 น. ในแตล่ะวัน 

เฉพาะกรณีทีม่ผีูเ้สยีชวีติและ
บาดเจ็บ (Admit) 

สถติกิารจับกมุตาม 10 มาตรการ (ขับเร็ว  
ฝ่าฝืนไฟจราจร ยอ้นศร ไมค่าดเข็มขัด/ 
ไมส่วมหมวกนริภยั ไมม่ใีบอนุญาตขับขี ่ 

แซงในทีคั่บขัน เมาสรุา ใชม้อืถอืขณะขับขี ่
และมอเตอรไ์ซคดั์ดแปลง)  

และจํานวนรถทีถ่กูยดึ 

จดุหรอืบรเิวณทีม่อีบุตัเิหตทุางถนนเกดิขึน้
บอ่ยครัง้ และมผีูเ้สยีชวีติในระยะเวลา 3 ปี  อบุตัเิหตทุางถนนทีเ่กดิขึน้จนกระทั่ง 

มผีูเ้สยีชวีติจํานวน 2 รายขึน้ไป หรอื
ผูบ้าดเจ็บตัง้แต ่4 คนขึน้ไป หรอื 

ผูบ้าดเจ็บ+ผูเ้สยีชวีติ ตัง้แต ่4 คน ขึน้ไป 
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แผนบรูณาการป้องกนัและลดอบุตัเิหต ุ
ทางถนนชว่งเทศกาลปีใหม ่พ.ศ. 2562    

 

(วนัที ่27 ธนัวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562) 



เป้าหมาย: เพือ่ใหป้ระชาชนเดนิทาง สญัจรอยา่ง
ปลอดภยัและมคีวามสขุในชว่งเทศกาลปีใหม ่2562 สถติแินวโนม้สงูขึน้ 

6  มาตรการหลกั 

รา่ง 
แผนบรูณาการ

ปีใหม ่พ.ศ. 
2562  

หวัขอ้การรณรงค ์
 “ขบัรถมนํีา้ใจ  

รกัษาวนิยัจราจร” 

1. มาตรการลดปจัจยัเสีย่งดา้นคน 

2. มาตรการลดปจัจยัเสีย่งดา้นถนน 
    และสภาพแวดลอ้ม 
3. มาตรการลดปจัจยัเสีย่งดา้น 
    ยานพาหนะ 

4. มาตรการดแูลความปลอดภยั  
    ใหแ้กน่กัทอ่งเทีย่ว 

ชว่งควบคมุเขม้ขน้ 
27 ธ.ค. 2561 - 2 ม.ค. 2562 

5. มาตรการความปลอดภยัทางนํา้ 
6. มาตรการดา้นการชว่ยเหลอืหลงัเกดิอบุตัเิหต ุ

ชว่งเตรยีมความพรอ้ม 
1 – 26 ธนัวาคม 2561 

เทศกาล 
ปีใหม ่

จํานวน 
(คร ัง้) 

ผูเ้สยีชวีติ 
(ราย) 

ผูบ้าดเจ็บ 
(ราย) 

2557 3,174 367 3,344 
2558 2,997 341 3,117 
2559 3,379 442 3,505 
2560 3,899 390 4,068 
2561 3,841 423 4,005 

ระดบัความเสีย่ง ชว่งเทศกาลปีใหม ่
อําเภอในระดบัความเสีย่งสแีดง จํานวน 35 อําเภอ 

อําเภอในระดบัความเสีย่งสสีม้ จํานวน 109 อําเภอ 

อําเภอในระดบัความเสีย่งสเีหลอืง จํานวน 687 อําเภอ 

อําเภอในระดบัความเสีย่งสเีขยีว จํานวน 47 อําเภอ 

ตวัชีว้ดัผลการดาํเนนิงาน 

1.   จํานวนคร ัง้การเกดิอบุตัเิหต ุ
จํานวนผูเ้สยีชวีติ และจํานวน
ผูบ้าดเจ็บ (admit) ลดลงเมือ่
เทยีบกบัสถติใินชว่งเทศกาลปี
ใหมเ่ฉลีย่ 3 ปียอ้นหลงั 
2.   จํานวนคร ัง้ของอําเภอทีม่ ี
ความเสีย่งในระดบัสแีดง มสีถติ ิ
การเกดิอบุตัเิหตลุงลงเมือ่เทยีบ
กบัคา่เฉลีย่ ชว่งเทศกาลปีใหม่
เฉลีย่ 3 ปี ยอ้นหลงั  



01 
เนน้อําเภอสแีดง

เป็นเป้าหมาย/ตอ้ง
ม ีAction plan 

เนน้การสนับสนุนการ
ปฏบิตังิาน จังหวัด/ อําเภอ  
ทีม่ผีลการปฏบิตังิานดเีดน่ 02 

03 

กรณีทีเ่กดิอบุตัเิหตุ
แลว้ทําใหม้ี

ผูบ้าดเจ็บรนุแรงหรอื
เสยีชวีติ ตรวจวดั

ระดับแอลกอฮอลท์าง
ลมหายใจ และเลอืด 

ทกุราย 

04 

กาํหนดใหเ้ขม้งวดกบัจดุ 
ทีม่กีารจดังาน โดยตอ้งสํารวจ
และผูจ้ดังานตอ้งจดัทําแผน
เพือ่กาํหนดมาตรการในการ
ป้องกนัยืน่ประกอบการ
พจิารณาอนญุาตใหจ้ดังาน 

05 
เนน้การประชาสมัพนัธ์

เผยแพรแ่นวทางความรู ้
ดา้นความปลอดภยั             
ทางถนนในชุมชน/

หมูบ่า้น 

มาตรการและกจิกรรมพเิศษ 

06 

มาตรการองคก์ร: ขา้ราชการ 
จนท. ภาครฐัตอ้งปฏบิตัติวั
เป็นตวัอยา่งทีด่ใีนการปฏบิตั ิ
ตามกฎหมายจราจร หากผดิ
ถอืวา่ผดิวนิยั 

07 
เพิม่ประสทิธภิาพการทํางานของดา่น
ชุมชนในพืน้ที ่เสรมิกาํลงั จนท. ตาํรวจ 
สําหรบัดา่นทีม่คีวามเสีย่งตอ่การเกดิ
อบุตัเิหตสุงู 



คณะทาํงานวเิคราะหส์าเหตุ
การเกดิอบุตัเิหตทุางถนน 



คณะทํางานวเิคราะหส์าเหตกุารเกดิอบุตัเิหตทุางถนน 

 1. ผูแ้ทนจากสํานักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจังหวดั 
 2. ผูแ้ทนจากตํารวจภธูรจังหวดั 
 3. ผูแ้ทนจากสํานักงานสาธารณสขุจังหวดั 
 4. ผูแ้ทนแขวงทางหลวง/ผูแ้ทนแขวงทางหลวงชนบทจังหวดั/ผูแ้ทน  
     องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 5. ผูแ้ทนสํานักงานขนสง่จังหวดั 
 6. ผูแ้ทน คปภ. และ/หรอื ผูแ้ทนบรษัิทกลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 
 7. ผูเ้ชีย่วชาญ นักวชิาการ ผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง (ไมเ่กนิ 3 คน) 

องคป์ระกอบ 



4. ตดิตามและรายงานความกา้วหนา้ผลการดําเนนิการตามขอ้เสนอ 
    ใหผู้อํ้านวยการศนูยอํ์านวยการความปลอดภยัทางถนนจังหวดัทราบ 

 อํานาจหนา้ที ่

1. กําหนดแนวทางในการทํางานรว่มกนัภายในคณะทํางาน   
     ตลอดจนวางหลกัเกณฑใ์นการสบืสวนการเกดิอบุตัเิหต ุ
     ทีส่อดคลอ้งกบับรบิทของปัญหาภายในพืน้ที ่  
2. เก็บขอ้มลูปัจจัยคน ถนน และยานพาหนะ ณ จดุเกดิเหต ุ  
    ตลอดจนรวบรวมหลกัฐานทีจํ่าเป็นตอ่การวเิคราะหส์าเหตกุาร   
    เกดิอบุตัเิหตใุนแตล่ะกรณี 
3. บรูณาการและวเิคราะห ์ขอ้มลูอบุตัเิหตทุางถนนจากหน่วยงาน 
    ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่จัดทําขอ้เสนอใหก้บัผูอํ้านวยการศนูยอํ์านวยการ    
    ความปลอดภยัทางถนนจังหวดัเพือ่สัง่การหน่วยงาน 
    ทีรั่บผดิชอบดําเนนิการแกไ้ข   

คณะทํางานวเิคราะหส์าเหตกุารเกดิอบุตัเิหตทุางถนน 



จบการนําเสนอ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.covermesongs.com/2015/02/cover-me-qa-whats-a-cover-song-that-introduced-you-to-an-artist.html&ei=JGIGVZzfLpWdugTJ5ICYAg&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNEIeySY_FxcmivNy52ixfRwLrWtew&ust=1426567922859387
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