
๑ 

 

แผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๖3 
โดยศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) 

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

1. สถานการณโดยท่ัวไป  
เทศกาลสงกรานต เปนชวงท่ีประชาชนใชรถใชถนนในการเดินทางสัญจรกลับภูมิลําเนาและทองเท่ียว

จํานวนมาก โดยแทบทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศจะมีการจัดงานประเพณีทําบุญ งานรื่นเริงตาง ๆ รวมท้ังกิจกรรม 
เลนน้ําสงกรานต และมีรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย ทําใหความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
เพ่ิมสูงข้ึนกวาชวงปกติ ท้ังปจจัยดานคน ดานถนน และยานพาหนะ โดยอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนสวนใหญเกิดจาก
พฤติกรรมของผูขับข่ี ไดแก การขาดวินัย ละเลยและฝาฝนกฎหมาย และปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากพฤติกรรม 
ของประชาชนสําคัญ เชน การรวมกลุมและต้ังอุปกรณเลนน้ําสงกรานตตามบริเวณไหลทาง การโดยสารและ
บรรทุกถังน้ําทายกระบะเพ่ือเลนน้ําบนถนน รวมท้ังในพ้ืนท่ีมีการใชรถจักรยานยนตท่ีสูงกวาชวงปกติ 
โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน และผูท่ีไมมีใบขับข่ีสูงข้ึน โดยพฤติกรรมท่ีสงผลใหมีการบาดเจบ็รุนแรงและ
เสียชีวิตเพ่ิมข้ึน คือ การไมสวมหมวกนิรภัย นอกจากนั้น นักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีเขามาทองเท่ียวในชวง
เทศกาลสงกรานตซ่ึงมีเปนจํานวนมาก บางสวนมีการเชารถจักรยานยนตขับข่ีเองและขาดทักษะความชํานาญ 
ในการขับข่ี ไมชํานาญเสนทาง ไมสวมหมวกนิรภัย และไมมีใบอนุญาตขับข่ีรถจักรยานยนต เปนตน 

จากขอมูลของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2562 พบวา 
ภาพรวมการดําเนินงานชวงการควบคุมเขมขน 7 วัน มีอุบัติเหตุเกิดข้ึน 3,338 ครั้ง ผูบาดเจ็บ 3,442 คน 
ผูเสียชีวิต 386 ราย และจากการติดตามขอมูลผูเสียชีวิตในชวง 30 วัน ตามคํานิยามขอมูลผูเสียชีวิตของWHO 
พบวามีผูเสียชีวิตเพ่ิมข้ึน 74 ราย คิดเปนรอยละ 19.17 โดยการเสียชีวิตสวนใหญเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ รอยละ 
49.48 ผูเสียชีวิตเปนผูขับข่ี รอยละ 70.73 สาเหตุการเสียชีวิตสูงสุด คือ ขับรถเร็วเกินกวากําหนด รอยละ 
44.41 เมาสุรา รอยละ 25.21 ตัดหนากระชั้นชิด รอยละ 22.92 รถจักรยานยนตสวนบุคคล 
เปนยานพาหนะท่ีทําใหเสียชีวิตสูงสุดรอยละ 62.71 ถนนกรมทางหลวง เปนถนนท่ีมีผูเสียชีวิตสูงสุด 61.32 
และผู เสียชีวิตสูงสุดอยู ในชวงอายุ 50 ป ข้ึนไป รอยละ 31.35 โดยผู เสียชีวิตเปนเด็กอายุไม เ กิน  
20 ป รอยละ 18.65 ปริมาณการจราจรจากกรุงเทพมหานครสูภูมิภาคเพ่ิมข้ึนจากสงกรานต พ.ศ. 2562  
คิดเปนรอยละ 2.42 

รายละเอียดตามภาคผนวก 1 
จากสถานการณดังกลาวศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน ในฐานะท่ีเปนองคกรหลักของรัฐบาล 

ในการบูรณาการการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ จึงไดรวมกับหนวยงานภาคีเครือขาย 
ท่ีเก่ียวของจัดทําแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๖3 ข้ึน  
โดยมุงเนนการบริหารจัดการในลักษณะยึดพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง (Area Approach) บูรณาการรวมกับทุกภาคสวน 
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยทหารในพ้ืนท่ี และภาคประชาสังคม ในการดําเนินงานอยางเขมแข็งและตอเนื่อง 
ตลอดจนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชนหมูบาน อาสาสมัครตาง ๆ และประชาชนเขามามีสวนรวม 
และเปนเจาภาพในการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ี เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน ท้ังจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดลอม ใหเหลือนอยท่ีสุด รวมท้ังเพ่ือดูแลความปลอดภัย 
ในการเดินทางของประชาชนใหครอบคลุมทุกมิติ โดยใหความสําคัญในการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง 
เครงครัดและตอเนื่องควบคูกับการสรางจิตสํานึกและความตระหนักดานความปลอดภัยใหแกผูใชรถใชถนน
และประชาชน 
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2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือกําหนดเปาหมาย มาตรการ แนวทางการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ในการบูรณาการ

การดําเนินงานดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงท่ีเปนสาเหตุสําคัญของการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน และปองกันการเกิดอุบัติภัยอ่ืน ๆ ในชวงเทศกาลสงกรานต 

2.2 เพ่ือใหหนวยงานภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ นําแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๖3 ไปเปนแนวทางการบูรณาการการดําเนินงานอยางเปนระบบและมีเอกภาพ 
รวมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการของแตละหนวยงานตามอํานาจหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

2.3 เพ่ือกําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ รวมท้ังการติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับในชวงเทศกาลสงกรานต 

3.แนวทางการดําเนินการ  
3.1  ชวงเตรียมความพรอมและการรณรงคประชาสัมพันธ ระหวางวันท่ี 15 กุมภาพันธ –  

9 เมษายน 2563 
  3.2  ชวงควบคุมเขมขน ระหวางวันท่ี ๑0 - ๑6 เมษายน ๒๕๖3 

4. หัวขอหลักในการรณรงค 
 การรณรงคปองกันและลดอุบัติ เหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2563 ใชชื่อวา  
“ขับรถมีน้ําใจ รักษาวินัยจราจร” เพ่ือสรางความตระหนัก รับรู และกระตุนเตือนจิตสํานึกใหกับประชาชน
ผูใชรถใชถนนในชวงเทศกาลสงกรานต โดยบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวน และใหความสําคัญ 
เปนพิเศษกับประเด็นหลัก ไดแก ดื่มแลวขับ ขับรถเร็วเกินกวากฎหมายกําหนด การขับข่ีรถจักรยานยนต     
โดยไมสวมหมวกนิรภัย การขับข่ีของเด็กอายุต่ํากวา 15 ป  ท่ีไมมีใบอนุญาตขับข่ี และการทําประกันภัย 
 

5. เปาหมายและตัวช้ีวัด 
 5.1 เปาหมาย 
       เ พ่ือปองกันและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจากการเดินทาง 
ในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๖๓  
 5.2 ตัวช้ีวัดการดําเนินงาน  
       1) จํานวนครั้ง ประกอบดวย การเกิดอุบัติเหตุทางถนน จํานวนผูเสียชีวิต และจํานวนผูบาดเจ็บ 
(Admit) ลดลงไมนอยกวา 15 เปอรเซ็นต เม่ือเทียบกับคาเฉลี่ยชวงเทศกาลสงกรานตยอนหลัง 3 ป 

สงกรานต 2560 2561 2562 คาเฉล่ีย 3 ป ผูรับผิดชอบ 
จํานวนครั้ง 3,689 3,724 3,338 3,584 ศูนยอํานวยการความปลอดภัย 

ทางถนนทุกระดับ (สวนกลาง/
จังหวัด/อําเภอ/ทองถ่ิน) 

ผูบาดเจ็บ 3,807 3,897 3,442 3,715 
ผูเสียชีวิต 389 418 386 398 

               2) จํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุในระดับจังหวัดและอําเภอเสี่ยงท่ีเปนสีแดง ลดลงไมนอยกวา  
1๕ เปอรเซ็นตเม่ือเทียบกับคาเฉลี่ยชวงเทศกาลสงกรานตยอนหลัง 3 ป 

จงัหวัด (24 จังหวัด) อําเภอ(25 อําเภอ) ผูรับผิดชอบ 
1) พิษณุโลก             2) สงขลา         
3) ลําปาง                4) ลําพูน  
5) อุดรธานี              6) อุตรดิตถ       
7) นครปฐม             8) สมุทรสาคร    
9) ภูเก็ต               10) เพชรบูรณ  
11) เชียงราย         12) นครศรีธรรมราช 
13) มุกดาหาร        14) แพร  
15) พะเยา            16) หนองคาย       
17) นครราชสีมา     18) เพชรบุรี 
19) ราชบุรี            20) ตรัง  
21) ประจวบคีรีขันธ 22) เลย  
23) สกลนคร          24) กําแพงเพชร 

1) เมืองพิษณุโลก     2) หาดใหญ  
3) เมืองลําปาง        4) เมืองลําพูน         
5) เมืองอุดรธานี      6) เมืองอุตรดิตถ      
7) เมืองนครปฐม      8) เมืองสมุทรสาคร  
9) เมืองภูเก็ต        10) หลมสัก  
11) เมืองเชียงราย  12) เมืองนครศรีธรรมราช 
13) เมืองมุกดาหาร 14) เมืองแพร  
15) เมืองพะเยา     16) เมืองหนองคาย  
17) เมืองนครราชสีมา 18) ชะอํา  
19) เมืองราชบุรี        20) บานโปง 
21) เมืองตรัง           22) หัวหิน  
23) วังสะพุง            24) เมืองสกลนคร 
25) เมืองกําแพงเพชร 

จังหวัด/
อําเภอ 
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  ๓) จํานวนรถโดยสารสาธารณะท่ีเกิดอุบัติเหตุ และจํานวนผู เสียชีวิต ลดลงไมนอยกวา  
1๕ เปอรเซ็นต เม่ือเทียบกับคาเฉลี่ยชวงเทศกาลสงกรานต ยอนหลัง 3 ป 

ยานพาหนะ 
ที่เกี่ยวของกบั

อุบตัิเหตุ(รถโดยสาร
สาธารณะ) 

เทศกาลสงกรานต ป 
2560 

เทศกาลสงกรานต ป 
2561 

เทศกาลสงกรานต ป 
2562 

คาเฉล่ีย 3 ป 
เทศกาลสงกรานต 
(2560-2562) 

จํานวน
(คัน) 

เสียชีวิต จํานวน
(คัน) 

เสียชีวิต จํานวน
(คัน) 

เสียชีวิต จํานวน
(คัน) 

เสียชีวิต 

รถมอเตอรไซค 208 25 177 18 172 22 185.67 21.67 
รถแท็กซ่ี 6 1 5 1 3 0 4.67 0.67 

รถตู 1 1 2 0 2 0 1.67 0.33 
รถโดยสาร 3 ลอ 11 1 6 0 10 0 9.00 0.33 
รถโดยสาร 4 ลอ 3 1 3 1 3 1 3.00 1.00 

รถโดยสาร 6 ลอขึ้น
ไป 

1 0 4 2 3 1 2.67 1.00 

  ๔) จํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จํานวนผูเสียชีวิต และจํานวนผูบาดเจ็บ (Admit)  
ท่ีเกิดบนถนนในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม ลดลงไมนอยกวา 1๕ เปอรเซ็นต เม่ือเทียบกับคาเฉลี่ย
ชวงเทศกาลสงกรานต ยอนหลัง 3 ป 
 

 
ประเภท

ถนน 

เทศกาลสงกรานต ป 2560 เทศกาลสงกรานต ป 2561 เทศกาลสงกรานต ป 2562 คาเฉลี่ย 3 ป 
เทศกาลสงกรานต (2560-2562) 

จํานวน
ครั้ง 

บาดเจ็บ เสียชีวิต จํานวน
ครั้ง 

บาดเจ็บ เสียชีวิต จํานวน
ครั้ง 

บาดเจ็บ เสียชีวิต จํานวน
ครั้ง 

บาดเจ็บ เสียชีวิต 

กรมทาง
หลวง 

1,330 1,391 222 1,397 1,510 258 1,318 1,372 245 1,348.33 1,424.33 241.67 

กรมทาง
หลวง
ชนบท 

529 535 60 358 371 54 309 305 53 398.67 403.67 55.67 
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6. คําจํากัดความ 
6.1 จุดตรวจหลัก 

 หมายถึง จุดตรวจหลัก จุดตรวจลอย ชุดเค ล่ือน ท่ีของตํารวจ และชุดเคล่ือน ท่ี เร็ว 
ท่ีมีเจาหนาท่ีตํารวจท่ีไดรับแตงต้ังใหเปนเจาพนักงานจราจร โดยสามารถเรียกตรวจ และออกใบสั่ง 
เพ่ือเปรียบเทียบปรับ หรือดําเนินคดีตาม พรบ.จราจรได 
 6.2 จุดบริการ  
 หมายถึง จุดบริการซ่ึงหนวยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน จัดตั้งข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชนในระหวางการเดินทาง เชน จุดบริการขนสงของจังหวัด แขวงทางหลวง ทางหลวงชนบท 
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวะ มูลนิธิตาง ๆ เปนตน รวมถึงเปนจุดพักรถ จุดพักคนเดินทางระยะไกล 
 6.3 ดานชุมชน  
 หมายถึง จุดท่ีฝายปกครอง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน หรือหมูบานจัดตั้ ง ข้ึน 
เพ่ือทําหนาท่ีเปนจุดคัดกรองปองปราม ตักเตือน สกัดก้ันบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงท่ีจะเกิด
อุบัติเหตุทางถนน ท้ังนี้ ดานชุมชนอาจตั้งถาวรในหมูบานหรือชุมชนนั้น หรือเคลื่อนยายไปตามพ้ืนท่ีเสี่ยง 
ตอการเกิดอุบัติเหตุภายในหมูบานหรือชุมชนรวมถึงมีการตรวจสอบ แนะนํา ควบคุม ยับยั้ง พฤติกรรมเสี่ยง 
ตอการเกิดอุบัติเหตุ และประสานงานเจาหนาท่ีตํารวจเพ่ือบังคับใชกฎหมาย 
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 6.4 อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล 
 หมายถึง อุบัติเหตุในการจราจรทางถนนในชวงท่ีมีการควบคุมเขมขน ตั้งแตเวลา 00.01 -24.00 น. 
ทุกวันเฉพาะกรณีท่ีมีผู เสียชีวิต และ/หรือผูบาดเจ็บท่ีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Admit) และ 
เปนอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการใชยานพาหนะตอไปนี้เพ่ือการจราจรหรือขนสงไดแกรถยนตนั่งสวนบุคคลรถแท็กซ่ี
รถจักรยานยนตรถสามลอเครื่องรถกระบะรถตูรถโดยสารประจําทางและไมประจําทางรถบรรทุกทุกประเภท
รถจักรยานสองลอรถจักรยานสามลอรถเพ่ือการเกษตรรถท่ีใชเครื่องยนตการเกษตรมาดัดแปลง รถสกายแลบ  
รวมท้ังอุบัติเหตุท่ีเกิดจากรถไฟชนกับรถยนต 

 6.5 ผูเสียชีวิต 
 6.5.1  ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ณ จุดเกิดเหตุ และผูเสียชีวิตท่ีโรงพยาบาลตั้งแตเวลา
00.01 - 24.00 น. ทุกวัน (ระหวางวันท่ี 10 - 16 เมษายน 2563) ในชวงควบคุมเขมขน และตองเปน
อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในเขตจังหวัดเทานั้น ยกเวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ท่ีเกิดข้ึนบนทางหลวงพิเศษของ
การทางพิเศษแหงประเทศไทย ใหนับเปนผู เสียชีวิตจากอุบัติ เหตุทางถนนในความรับผิดชอบของ 
กองกํากับการ 8 กองบังคับการตํารวจทางหลวง 
  กรณีการอุบัติเหตุทางถนน แลวผูประสบเหตุตกลงไปในน้ํา แลวเสียชีวิตเนื่องจากจมน้ํา
ใหนับเปนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนดวย 
  กรณีสงตอผูบาดเจ็บมาจากจังหวัดหนึ่ง (สมมติเปน จังหวัด ก.) แลวมาเสียชีวิต 
ท่ีโรงพยาบาลท่ีต้ังอยูอีกจังหวัดหนึ่ง (สมมติเปน จังหวัด ข.) ใหบันทึกอุบัติเหตุและการเสียชีวิตท่ีจังหวัด 
(อําเภอ) ท่ีเกิดเหตุ(จังหวัด ก.) โดยใหจังหวัดท่ีมีผูเสียชีวิต(จังหวัด ข.) แจงใหจังหวัดท่ีเกิดเหตุไดทราบ 
และแจงใหรายงานมายังศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ไดทราบดวย โดยระบุชื่อ - นามสกุลผู เสียชีวิตและจังหวัดท่ีเกิดเหตุ โดยใหผูวาราชการจังหวัดหรือ 
ผูท่ีไดรับมอบหมายลงนามหนังสือแจงเปนลายลักษณอักษรทางโทรสาร ศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจะประสานงานกับจังหวัดและศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 
เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและการปรับปรุงขอมูลใหจังหวัดท่ีเกิดเหตุ ตามนิยามท่ีกําหนดดังกลาว 
 ตัวอยาง 
 กรณีมีผูบาดเจ็บสาหัสท่ีเกิดอุบัติเหตุทางถนนท่ีจังหวัดนครราชสีมา เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 
2563 ตอมาภายหลังไดสงตอมายังโรงพยาบาลในจังหวัดสระบุรี และเสียชีวิตในวันท่ี 15 เมษายน 2563  
ใหศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระบุรี แจงจังหวัดนครราชสีมาใหทราบ และรายงาน 
เปนลายลักษณอักษร มายังศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนสวนกลาง กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ตัวอยาง 
 กรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนนเปนเหตุใหมีผูบาดเจ็บนอนพักรักษาตัว (admit) ท่ีโรงพยาบาล  
เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2563 ตอมาไดเสียชีวิตในวันท่ี 25 เมษายน 2563 จังหวัดตรวจสอบขอเท็จจริงแลว
พบวาเปนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในชวงควบคุมเขมขนนับต้ังแตเกิดเหตุถึง 30 วัน ใหจังหวัดรายงาน
การเปลี่ยนแปลงขอมูลผูบาดเจ็บเปนผู เสียชีวิต โดยมีผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัด 
เปนผูลงนามรับรองหนังสือและแจงเปนลายลักษณอักษรใหศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนทราบ 
 6.6 กรณีผูบาดเจ็บในชวงควบคุมเขมขนแลวตอมาเสียชีวิตภายใน 30 วันนับตั้งแตวันเกิดเหตุ  
ใหนับเปนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลดวย  
 ตัวอยาง 
 กรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนนเปนเหตุใหมีผูบาดเจ็บนอนพักรักษาตัว (admit) ท่ีโรงพยาบาล เม่ือ
วันท่ี 10 เมษายน 2563 ตอมาไดเสียชีวิตในวันท่ี 25 เมษายน 2563 จังหวัดตรวจสอบขอเท็จจริงแลว
พบวาเปนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในชวงควบคุมเขมขนนับต้ังแตเกิดเหตุถึง 30 วัน ใหจังหวัดรายงาน
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การเปลี่ยนแปลงขอมูลผูบาดเจ็บเปนผู เสียชีวิต โดยมีผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัด 
เปนผูลงนามรับรองหนังสือและแจงเปนลายลักษณอักษรใหศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนทราบ 
 6.7 ผูบาดเจ็บ ในชวงเทศกาล 
 หมายถึง ผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน เฉพาะในชวงท่ีมีการควบคุมเขมขนและเปนผูบาดเจ็บ 
ท่ีนอนพักรักษาตัว (admit) ตามคําวินิจฉัยของแพทยอนุญาตใหผูปวยนอนพักรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลยกเวน
ผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนท่ีเกิดข้ึนบนทางดวนพิเศษแหงประเทศไทย ใหนับเปนผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ทางถนนในความรับผิดชอบของกองกํากับการ 8 กองบังคับการตํารวจทางหลวง 
 หมายเหตุ  กรณีท่ีบาดเจ็บจากอุบัติ เหตุกอนชวงควบคุมเขมขน และนอนพักรักษาตัว 
ในโรงพยาบาลในระหวางชวงควบคุมเขมขน ไมนับเปนผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในชวงควบคุมเขมขน 

 6.8 กรณีชาวตางชาติหรือชาวตางดาวในชวงเทศกาล 
  6.8.1 กรณีชาวตางชาติท่ีเขาเมืองหรือมีถ่ินฐานในประเทศไทยโดยถูกตองตามกฎหมายประสบ
อุบัติเหตุทางถนนในชวงควบคุมเขมขน และเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ (Admit) ใหนับเปนผูประสบอุบัติเหตุ 
ทางถนนดวย 
  6.8.2 กรณีแรงงานตางดาวท่ีไดจดทะเบียนกับกระทรวงแรงงานถูกตองตามกฎหมายประสบ
อุบัติเหตุทางถนนในชวงควบคุมเขมขนและเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ Admit ใหนับเปนผูประสบอุบัติเหตุ 
  6.8.3 กรณีชาวตางชาติ หรือแรงงานตางดาว ลักลอบเขาเมืองโดยไมถูกตองตามกฎหมาย 
ประสบอุบัติเหตุทางถนนในชวงควบคุมเขมขนและเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ Admit ใหนับเปนผูประสบอุบัติเหตุ 
 6.8.4 กรณีชาวตางชาติ หรือแรงงานตางดาว ท่ีเกิดอุบัติเหตุทางถนนบนทางหลวงพิเศษของ 
การทางพิเศษแหงประเทศไทย ใหนับเปนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในความรับผิดชอบของกองกํากับการ 
8 กองบังคับการตํารวจทางหลวง 
 6.9 หนวยกู ชีพข้ันพ้ืนฐาน หมายถึงหนวยกูชีพท่ีมีบุคลากรท่ีผานการอบรมหลักสูตร EMT-B 
ของกระทรวงสาธารณสุข มีการฝกภาคปฏิบั ติ ในหอง ฉุกเ ฉินของโรงพยาบาลภายใตการกํา กับ 
ของแพทยและพยาบาล สามารถใหการชวยเหลือในภาวะฉุกเฉินท่ีหลากหลาย โดยใชเครื่องมืออุปกรณ 
ในการยึดตรึงผูบาดเจ็บสามารถเคลื่อนยายผูปวยไดดวยวิธีตาง ๆ ตามความเหมาะสม สามารถใสทอ 
ชวยหายใจและใหน้ําเกลือ (Starting IV) ได 
 6.10  หน วยกู ชีพ ข้ัน สูง  หมาย ถึง  หน วย กู ชีพ ท่ี มีบุ คลากรสามารถใหการรั กษาคนไข 
โดยใหน้ําเกลือ ใหฉีดยาเขากลามเนื้อ และฉีดเขาหลอดเลือดดํา ใหการกระตุนหัวใจดวยไฟฟา ท้ังนี้ตองอยู
ภายใตการควบคุมของศูนยบัญชาการท่ีมีแพทย (Medical Director) กํากับอีกทีหนึ่งตามท่ีไดตกลงกันไว  
 6.11 อ่ืน ๆ (นอกเหนือจากท่ีกลาวมาขางตน) 
 6.12 คนในพ้ืนท่ี หมายถึง ผูท่ีประสบอุบัติเหตุอยูภายในเขตอําเภอท่ีตนเองพักอาศัย 
 6.13  คนนอก พ้ืน ท่ี (ใน เขตจั งห วัด )หมายถึ ง  ผู ท่ี ประสบ อุบั ติ เ หตุ อยู นอกเขต อํา เภอ 
ท่ีตนเองพักอาศัย แตอยูในเขตจังหวัด 
 6.14  คนนอกพ้ืนท่ี (นอกเขตจังหวัด) หมายถึง ผู ท่ีประสบอุบัติ เหตุอยูนอกเขตจังหวัด 
ท่ีตนพักอาศัย 
 6.15 ถนนทางหลวง  คือ ถนนท่ีอยูในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง 
 6.16 ถนนทางหลวงชนบท  คือ ถนนท่ีอยูในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท 
 6.17 ถนนองคการบริหารสวนจังหวัด คือ ถนนท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 6.18 ถนนเทศบาล/ในเมือง  คือ ถนนท่ีอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล 
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 6.19 ถนนองคการบริหารสวนตําบล/หมูบาน  คือ ถนนท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบล 
 6.20 ถนนในหมูบาน  คือ ถนนท่ีชาวบานใชสัญจรไป - มาเปนประจํา ซ่ึงอาจจะเปนถนนลูกรัง/ 
ลาดยาง/คอนกรีต ฯลฯ ก็ได 
 6.21 ถนนอ่ืน ๆ คือ ถนนท่ีไมใชถนนตามขอ 14 - 18 อาทิ ถนนชลประทาน ถนนในความรับผิดชอบ 
ของกรมอุทยาน สัตวปา และพันธุพืช ฯลฯ  
 6.22 อุบัติเหตุใหญ 
 อุบัติเหตุใหญ หมายถึง  
 1) อุบัติเหตุทางถนนท่ีมีจํานวนผูเสียชีวิตตั้งแต 2 รายข้ึนไป  
 2) หรือผูบาดเจ็บตั้งแต 4 คนข้ึนไป  
 3) หรือผูบาดเจ็บ+ผูเสียชีวิต ตั้งแต 4 คน ข้ึนไป   
 4 )  อุบั ติ เหตุ ท่ี เป น ท่ีสนใจของประชาชน เชน  บุคคลสํ า คัญหรือบุ คคลสาธารณะ 
เกิดบาดเจ็บ Admit หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือรถน้ํามัน รถสารเคมี เกิดอุบัติเหตุ จนเกิดเพลิงไหม  
หรือสารเคมีฟุงกระจายไปสูชุมชนทางถนนใหรายงานอุบัติเหตุใหญดวย 

7. การประเมินความเส่ียงในระดับพ้ืนท่ี 
ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน ไดนําหลักเกณฑการประเมินความเสี่ยงของพ้ืนท่ีจากระบบ 

การรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e – Report) มาวิเคราะห โดยคํานวณจากจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ
ในชวงเทศกาลสงกรานตเฉลี่ย 3 ป ยอนหลัง (พ.ศ. 255๖0 – 256๒) เพ่ือใหจังหวัดและอําเภอหามาตรการ 
แนวทางการลดปจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ใหสอดคลองกับขอเท็จจริง และสภาพปญหาดังนี้ 

 

ระดับความเส่ียง จํานวนอําเภอ 
ระดับความเสี่ยงสีแดง จํานวน 25   อําเภอ 
ระดับความเสี่ยงสีสม จํานวน 130 อําเภอ 
ระดับความเสี่ยงสีเหลือง จํานวน 682 อําเภอ 
ระดับความเสี่ยงสีเขียว จํานวน  41 อําเภอ 

 

8. มาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน ไดกําหนดมาตรการในการดําเนินการชวงเทศกาลสงกรานต 

พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนใหเกิดความปลอดภัยในการเดินทางทุกมิติ  
โดยใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ จังหวัด และกรุงเทพมหานครบูรณาการรวมกับทุกภาคสวน ท้ังหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน หนวยทหารในพ้ืนท่ี องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคประชาชนในลักษณะยึดพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง 
(Area Approach) นํามาตรการดังกลาวไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงานอยางจริงจังและตอเนื่อง  
เพ่ือใหการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๖3 เกิดผลเปนรูปธรรม 
อยางแทจริง จํานวน 8 มาตรการ ดังนี้ 
 8.๑ มาตรการดานการบริหารจัดการ 
 1) ใหศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดและกรุงเทพมหานครจัดทําแผนบูรณาการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพ่ือบูรณาการการดําเนินงานทุกภาคสวน  
และเนนการลดปจจัยเสี่ยงหลักท่ีเปนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ไดแก ดื่มแลวขับ ขับรถเร็วเกินกวา
กฎหมายกําหนด การขับข่ีรถจักรยานยนต โดยไมสวมหมวกนิรภัย การขับข่ีของเด็กอายุต่ํากวา 15 ป  
ท่ีไมมีใบอนุญาตขับข่ี และการทําประกันภัย 



๗ 

 

 2) ใหศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดบูรณาการรวมกับศูนยปฏิบัติการความลอดภัย 
ทางถนนอําเภอ และศูนยปฏิบั ติการความปลอดภัยทางถนนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการกําหนด 
จุดตรวจหลัก/ดานชุมชน เพ่ิมข้ึน ในพ้ืนท่ีอําเภอเสี่ยงท่ีเปนสีแดง เพ่ือทําหนาท่ีเปนจุดคัดกรองปองปราม 
ตักเตือน สกัดก้ันบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงมีการตรวจสอบ 
แนะนํา ควบคุม ยับยั้ง พฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ และประสานงานเจาหนาท่ีตํารวจเพ่ือบังคับใช
กฎหมาย 
 3) ใหทุกอําเภอ โดยเฉพาะอําเภอท่ีมีความเสี่ยงระดับสีแดงและสีสม ใชกลไกศูนยปฏิบัติการ 
ความปลอดภัยทางถนนอําเภอและทองถ่ิน จัดทําแผนปฏิบัติการ โดยวิเคราะหความเสี่ยงในพ้ืนท่ีใหครอบคลุม 
ตั้งแต “ตนน้ํา-กลางน้ํา-ปลายน้ํา” ท้ังกอนและระหวางเทศกาล โดยเฉพาะปจจัยเสี่ยงหลัก ดื่มแลวขับ  
ขับรถเร็วเกินกวากฎหมายกําหนด และการขับข่ีรถจักรยานยนตโดยไมสวมหมวกนิรภัย การขับข่ีของเด็ก    
อายุต่ํากวา 15 ปท่ีไมมีใบอนุญาตขับข่ี และการทําประกันภัย 
  4) ใหใชกลไกของคณะทํางานวิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริง 
กรณีการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยพิจารณาจากอุบัติเหตุท่ีมีการเสียชีวิต อุบัติเหตุใหญ หรืออุบัติเหต ุ
ท่ีนาสนใจ โดยใหบูรณาการและวิเคราะหขอมูลอุบัติเหตุรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ สรุปประเด็นสําคัญ 
และขอเสนอในการแกไขปญหา เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณากําหนดมาตรการ แนวทางในการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน 
 5) ใหจัดทําแผนบูรณาการการบังคับใชกฎหมายรวมกับมาตรการทางสังคม โดยเนนการลดปจจัยเสี่ยงหลัก
ท่ีเปนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ไดแก ดื่มแลวขับ ขับรถเร็วเกินกวากฎหมายกําหนด และการขับข่ี
รถจักรยานยนต โดยไมสวมหมวกนิรภัย การขับข่ีของเด็กอายุตํ่ากวา 15 ป ท่ีไมมีใบอนุญาตขับข่ี และ 
การทําประกันภัย โดยใชกลไกของคณะอนุกรรมการศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนดานการบังคับใช
กฎหมายเปนกลไกหลักในการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังและตอเนื่องโดยใหเริ่มดําเนินการกอนถึงชวงเวลา
การควบคุมเขมขนไมนอยกวา 1 เดือน เพ่ือเปนการลดจํานวนกลุมเสี่ยงบนทองถนน 

  6) ใหวิเคราะหเสนทางเสี่ยงตอการขับเร็วและเกิดอุบัติเหตุจนมีผูเสียชีวิต โดยใหมีการจัดทําแผนและ 
มีการบังคับใชกฎหมาย และมีการกําหนดมาตรการแกไขลักษณะทางกายภาพ โดยเฉพาะเสนทางเสี่ยง เชน 
ถนน 4 เลน เกาะสี ถนนท่ีผานชุมชน หรือเสนทางท่ีมีการขายของริมทาง เปนตน  

 7) ใหจัดโครงการอบรมวิทยากรแกนนําทุกหมูบาน(มอบหมายวิทยาการจากตํารวจจราจรพ้ืนท่ี) 
เพ่ืออบรมกลุมเสี่ยง ทุกหมูบาน กอนเทศกาลสงกรานตและรองรับการเฝาระวังท้ังป 
 8) ใหพิจารณาออกขอบังคับการหามรถกระบะบรรทุกน้ําเขาถนนชั้นในของพ้ืนท่ีท่ีมีการเลนน้ําและ 
มีการจัดงานเลนน้ําใจกลางเมือง เพ่ือความปลอดภัย และปองกันการทะเลาะวิวาท โดยใหพิจารณาตาม 
ความเหมาะสมของแตละพ้ืนท่ี  

 8.2 มาตรการดานลดปจจัยเส่ียงดานคน 
          8.2.1 ดานการบังคับใชกฎหมาย 

         1) บังคับใชกฎหมายตามมาตรการ 10 รสขม โดยเนนสาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
ไดแก ด่ืมแลวขับ ขับรถเร็วเกินกวากฎหมายกําหนด และการขับข่ีรถจักรยานยนต โดยไมสวมหมวกนิรภัย  
การขับข่ีของเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ท่ีไมมีใบอนุญาตขับข่ี และการทําประกันภัย รวมท้ังการนั่งขอบกระบะหรือ
หอยทายกระบะท่ีกอใหเกิดอันตรายแกตนเองและผูอ่ืน 

         2) การบังคับใชกฎหมายควบคุมเครื่อง ด่ืมแอลกอฮอล กฎหมายสุรา และกฎหมาย 
สถานบริการ เนนการขายในกลุมเด็กท่ีมีอายุ ตํ่ากวา 20 ป  การขายตามเวลาท่ีกฎหมายกําหนด  
และงดออกใบอนุญาตจําหนายสุราใหกับผูท่ีขออนุญาตจัดงานรื่นเริงท่ีมีประชาชนจํานวนมาก ตลอดจน 



๘ 

 

ใหความสําคัญกับการหามจําหนายสุรา และนําสุราเขาไปในสถานท่ีท่ีจัดใหเปนพ้ืนท่ีการเลนน้ําสงกรานต  
หรือสถานท่ีจัดงานรื่นเริงท่ีมีประชาชนเปนจํานวนมาก ตลอดจนใหสืบสวนขยายผลดําเนินคดีกับผูจําหนาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลใหกับบุคคลท่ีมีอายุต่ํากวา 20 ป 

 3) ใหดําเนินการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลผูขับข่ีทุกราย กรณีเกิดอุบัติเหตุและมีผู เสียชีวิต 
หรือผูบาดเจ็บ (admit) 

   4) ใหกรมการขนสงทางบก ควบคุม ดูแลใหพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะถือปฏิบัติตาม
กฎหมายอยางเครงครัด และการตรวจสอบสภาพรถ ใหมีความม่ันคงแข็งแรง มีอุปกรณความปลอดภัยและ           
สวนควบถูกตองตามท่ีกฎหมายกําหนด 
   5) ใหกํานัน ผูใหญบาน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดูแลความสงบเรียบรอยและ 
ความปลอดภัยของประชาชนตามอํานาจหนาท่ี ท่ีกฎหมายกําหนด 

 6)  ใหกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เขมงวดการดําเนินการ
ตามมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชน และใหมีการสืบสวนสอบสวน  
ในกรณีท่ีมีเด็กเมาสุราแลวเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เพ่ือดําเนินคดีกับผูประกอบการท่ีขายสุราใหกับเด็ก  
ในพ้ืนท่ีการเลนน้ําสงกรานต หรือสถานท่ีจัดงานรื่นเริงท่ีมีประชาชนเปนจํานวนมาก ตลอดจนใหสืบสวนขยายผล
ดําเนินคดีกับผูจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหกับบุคคลท่ีมีอายุตํ่ากวา 20 ป และติดตามผลการดําเนินงาน 
การตรวจระดับแอลกอฮอลในเลือด โดยใหรายงานใหศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดทราบ 
  8.2.2  ดานสังคมและชุมชน 
  1)  ใหอําเภอและทองถ่ินสรางการรับรูและความตระหนัก ผานสื่อทุกประเภทในพ้ืนท่ี 
อาทิ เสียงตามสาย วิทยุชุมชน เปนตน 
  2)  ใชกลไกในลักษณะของ “ดานครอบครัว” ในการควบคุมปจจัยเสี่ยง โดยใหสมาชิก 
ในครอบครัวคอยเฝาระวัง ตักเตือน และปองปรามสมาชิกในครอบครัวของตนเองท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงดื่มแลวขับ 
ขับรถเร็ว ไมสวมหมวกนิรภัย และการขับข่ีรถจักรยานยนตในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน 
เพ่ือปองกันความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึน    
  3) จัดพ้ืนท่ีเลนน้ําสงกรานต (Zoning) ท่ีมีความปลอดภัยและปลอดเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลและพิจารณาออกขอบังคับการหามรถกระบะบรรทุกน้ําเลนน้ําในเขต zoning 
   4) กําหนดวิธีเลนน้ําสงกรานตท่ีปลอดภัยตามวิถีไทย และสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรม 
ในเชิงสรางสรรคไมมีแอลกอฮอล เชน การจัดงานตามประเพณีไทย การรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน การทําบุญตักบาตร การสวดมนต 
  5) ใหผูขออนุญาตจัดกิจกรรมหรือจัดงาน จัดทําแผนรักษาความปลอดภัยและ 
การอํานวยความสะดวกดานการจราจรประกอบการการขออนุญาต 
  6) การจัดทําประชาคมชุมชน/หมูบาน โดยกําหนดขอปฏิบัติดานความปลอดภัยทางถนน 
เพ่ือใหประชาชนในชุมชน หมูบาน ถือปฏิบัติ เพ่ือลดปจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงของผูใชรถใชถนน  
โดยเนนการมีสวนรวมของเยาวชนในพ้ืนท่ี 
   7) การจัดตั้งดานชุมชน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมกับกํานัน ผูใหญบาน 
อาสาสมัคร จิตอาสาพระราชทาน รวมปฏิบัติหนาท่ีในดานชุมชน เพ่ือปองปราม เฝาระวัง และตักเตือน 
ผูท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง 
   8) ใหอาสาสมัคร จิตอาสาพระราชทาน สอดสอง เฝาระวัง ตักเตือนผูท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง  
ในพ้ืนท่ี 
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   9) ใหกํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน อาสาสมัคร จิตอาสาพระราชทาน ประชาสัมพันธ
เชิ ง รุ ก  ในรูปแบบ “ เ คาะประตูบ าน”  เ พ่ือสร า งการรั บรู และความตระหนัก ให กับประชาชน 
ในพ้ืนท่ี 
  10) ใหสํารวจและจัดทําบัญชีการจัดงานเลี้ยง งานรื่นเริง เพ่ือจัดเตรียมเจาหนาท่ีดูแล เฝาระวัง
การทําผิดกฎหมาย โดยเฉพาะดื่มแลวขับ และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล                
  11) ใหสํารวจและจัดทําบัญชีกลุมเสี่ยงไดแกผูท่ีไมมีใบอนุญาตขับข่ีดื่มแลวขับ ขับรถเร็ว  
โดยเนนการไมสวมหมวกนิรภัยของผูขับขับข่ีท่ีมีอายุ ตั้งแต 60 ปข้ึนไป เพ่ือใหกํานันผูใหญบานหรือผูนําชุมชน
แนะนําเฝาระวังภัยเรื่องอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสงกรานต 
     8.2.3 ดานการสรางการรับรูและจิตสํานึกดานความปลอดภัยทางถนน 
             1) ประชาสัมพันธสรางกระแสผานสื่อทุกชนิดอยางตอเนื่อง เนนย้ําเรื่องการตรวจจับ 
ผูกระทําผิด โดยเฉพาะขับรถเร็วเกินกวากฎหมายกําหนด ดื่มแลวขับ และการจําหนายสุราใหแกเด็กต่ํากวา  
๒๐ ป รวมท้ังใหทุกดานตรวจดําเนินการตรวจวัดแอลกอฮอลทุกราย ปริมาณระดับแอลกอฮอลในเลือด 
ท่ีกฎหมายกําหนดและโทษสําหรับความผิดเมาแลวขับ 
             2) จัดทําแผนประชาสัมพันธ ใหความสําคัญกับสื่อในพ้ืนท่ี และสื่อออนไลนเนนประเด็นการขับ
รถเร็ว ดื่มแลวขับ และรถจักรยานยนต ไดแก ไมสวมหมวกนิรภัย การขับข่ีของเด็กอายุต่ํากวา 15 ป  
ใบอนุญาตขับข่ี และการทําประกันภัย 
           3)  รณรงคประชาสัมพันธ เรื่องงวงไมขับ และขอความรวมมือผูขับข่ีเปดไฟหนารถในเวลากลางวัน 
            4) ประชาสัมพันธขอมูลเ ก่ียวกับสิทธิความคุมครอง ประโยชนจากการทําประกันภัย  
และขอยกเวนตาง ๆ รวมท้ังสิทธิในการเขารักษาโดยไมตองเสียคาใชจาย 
   5) ให ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนรวบรวมมาตรการท่ีสําคัญของทุกหนวยงาน 
และขอมูลการดําเนินงานชวงควบคุมเขมขน 7 วัน สงตอใหกับสื่อมวลชนในการเผยแพรประชาสัมพันธเชิงรุกทุกวัน 
 

 8.3 ดานลดปจจัยเส่ียงดานถนนและสภาพแวดลอม 
 8.3.1 ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํารวจ ตรวจสอบลักษณะ 
ทางกายภาพของถนน จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดท่ีเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง จุดท่ีเกิดอุบัติเหตุใหญ และดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขใหมีความปลอดภัย  
 8.3.2 ใหขอความรวมมือผูรับจางกอสราง/ซอมแซมถนน ใหเรงดําเนินการใหแลวเสร็จกอนเทศกาล
สงกรานต หรือกรณีท่ีดําเนินการไมแลวเสร็จ ใหหยุดดําเนินการกอสรางและคืนพ้ืนผิวจราจร รวมท้ังใหกําหนด
มาตราการปองกันการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณกอสรางหรือซอมแซมถนนใหชัดเจน เพ่ือใหประชาชนผูใชรถ 
ใชถนน มีความปลอดภัยในการเดินทาง 
 8.3.3 ใหการรถไฟแหงประเทศไทยรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดมาตรการ             แนว
ทางการแกไขปญหาบริเวณจุดตัดทางรถไฟใหมีความปลอดภัยในการสัญจร อาทิ จัดทําคลื่นระนาดบนผิวถนน
เพ่ือชะลอความเร็วของรถ ติดตั้งสัญญาณไฟหรือสัญญาณเสียง จัดทําปายเตือน ปรับปรุงสภาพแวดลอมบริเวณ
ทางขามใหมีทัศนวิสัยท่ีมองเห็นไดชัดเจน เปนตน เพ่ือใหผูใชรถใชถนนสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน และ             
เพ่ิมความระมัดระวังมากข้ึน รวมท้ังจัดเจาหนาท่ีหรืออาสาสมัครในการเฝาระวังหรือปดแผงก้ันทางรถไฟ 
ตามชวงเวลาการเดินรถ  
 8.3.4 ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติรวมกับกระทรวงคมนาคม จัดทําแผนอํานวยความสะดวก
การจราจร โดยจัดเตรียมชองทางพิเศษ (Reversible Lane) ทางเลี่ยงทางลัด และจัดทําปายเตือน ปายแนะนํา
ตาง ๆ ใหชัดเจน เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน 
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8.3.5 ใหจังหวัดเฝาระวังถนนในพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะเปนเสนทางตรงท่ีมีระยะทางยาว เพ่ือปองกัน       
ผูขับข่ีหลับใน โดยใหจัดจุดพักรถ และจุดบริการตาง ๆ เพ่ิมเติม เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนผูใชรถ 
ใชถนน และจัดรถเคลื่อนท่ีเร็วเพ่ือเปดไฟตักเตือนผูขับข่ีใหเกิดการตื่นตัว 

8.3.6 ใหตรวจสอบสิ่งอันตรายขางทาง (Roadside Hazards) อาทิ ระบบไฟฟาแสงสวางสัญญาณไฟ
จราจร เสาปาย เปนตน และปรับปรุงแกไขใหอยูในสภาพท่ีสมบูรณ สําหรับจุดท่ียังไมมีไฟฟาแสงสวาง  
และเปนจุดเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุใหมีการแกไขโดยการติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางใหครบทุกจุดสําหรับพ้ืนท่ี 
ท่ีหางไกลยังไมมีไฟฟาเขาถึงอาจจะติดตั้งเปนระบบไฟฟาแสงสวางโซลารเซล เพ่ือแกไขปญหา  
 8.4 ดานลดปจจัยเส่ียงดานยานพาหนะ 

  8.4.1 กํากับ ควบคุม ดูแลรถโดยสารสาธารณะ รถจักรยานยนตรับจางสาธารณะ รถเชา และ            
รถโดยสารไมประจําทาง รวมท้ังพนักงานขับรถ และกําชับเรื่องความเร็ว การผลัดเปลี่ยนพนักงานขับรถโดยสาร
ตามระยะทางและชวงเวลาและการบรรทุกผูโดยสารเกินกฎหมายกําหนด 

  8.4.2 ขอความรวมมือผูประกอบการขนสงดวยรถบรรทุกใหหยุดประกอบกิจการหรือเลี่ยงการใชรถ 
  8.4.3 ใหเขมงวด กวดขันกับผูใชรถกระบะท่ีบรรทุกน้ําหนักเกิน และรถบรรทุกขนาดเล็กท่ีบรรทุก
ผูโดยสารในลักษณะท่ีไมปลอดภัย   

 8.4.4 ประชาสัมพันธใหผูขับข่ีตรวจสอบสภาพรถ และงดการบรรทุกทายรถกระบะท่ีไมปลอดภัย 
  8.4.5 เขมงวดกับรถตูสวนบุคคล รถเชาของผูประกอบการธุรกิจ และผูเชารถใหมีมาตรฐาน 
 

 8.5 ดานมาตรการดานการชวยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ 
 8.5.1 จัดเตรียมความพรอมของโรงพยาบาล แพทย พยาบาล และหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน 
ระบบการติดตอสื่อสาร การสั่งการ การประสานงาน และการแบงมอบพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของหนวยบริการ
การแพทยฉุกเฉินในเครือขายและดําเนินการชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุทางถนน 
 8.5.2 จัดเตรียมความพรอมของหนวยกูชีพและกูภัย ท้ังดานบุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ            
การสั่งการ ระบบการติดตอสื่อสาร และดําเนินการชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุทางถนน 
  8.5.3 จัดเตรียมความพรอมของระบบการชวยเหลือและเยียวยาผูประสบเหตุ ณ จุดเกิดเหตุ             
ของแตละพ้ืนท่ี เชน กําหนดใหมีทีมกูชีพกูภัยฉุกเฉินระดับทองถ่ิน อําเภอ และบูรณาการการทํางานรวมกัน 
อยางเหมาะสม 
 8.5.4 ประชาสัมพันธระบบการชวยเหลือตาง ๆ ท่ีผูประสบเหตุควรจะไดรับ เชน การจาย 
คาสินไหมทดแทน ภายใน 24 ชั่วโมง การจายคารักษาพยาบาลผานระบบ e - claim โดยผูประสบเหตุไมตองสํารอง
จายการประชาสัมพันธใหผูขับข่ียานพาหนะทําประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  
พ.ศ .  ๒๕๓๕ ตลอดจนการประชาสัมพันธการแจ ง เหตุ เจ็บปวย ฉุกเ ฉิน ผานหมายเลขโทรศัพท   
และ Application EMS 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง ท่ัวประเทศ โดยระบบสามารถบอกพิกัด ท่ีอยู ของผูแจง 
ไดโดยอัตโนมัติไมวาจะอยูพ้ืนท่ีใดของประเทศไทย 

 8.6 ดานความปลอดภัยทางน้ํา  
 ใหกระทรวงคมนาคมบูรณาการทํางานรวมกับจังหวัด (เฉพาะจังหวัดที่มีการสัญจรทางน้ําและ   
แหลงทองเท่ียวทางน้ํา) กรุงเทพมหานคร องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือดําเนินการ ดังนี้ 
 8.6.1 กําหนดมาตรการแนวทางการดูแลความปลอดภัยทางน้ํา เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัย 
ในการสัญจรและทองเท่ียว รวมท้ังปองกันการเกิดอุบัติภัยตาง ๆ  
 8.6.2 จัดตั้งศูนยอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ําประจําทาเทียบเรือท่ีมีประชาชนและ
นักทองเท่ียวใชบริการหนาแนน ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค 
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 8.6.3 ตรวจสอบความปลอดภัยของเรือโดยสารและโปะเทียบเรือ เชน สภาพเรือ อุปกรณชูชีพ  
ใหมีครบตามจํานวนผูโดยสาร สัญญาณไฟ ถังดับเพลิงพรอมใชงาน หวงชูชีพตามขอกําหนด ไฟสองสวาง  
ปายบอกจํานวนคนโดยสาร เปนตน เพ่ือใหมีความพรอมกอนเทศกาล 
 8.6.4 จัดเจาหนาท่ีประจําทาเทียบเรือสาธารณะท่ีมีประชาชนใชบริการหนาแนน ท้ังในสวนกลาง 
และสวนภูมิภาค เพ่ือใหคําแนะนําในการสัญจรทางน้ํา โดยเขมงวดกวดขันมิใหเรือมีการบรรทุกผูโดยสาร 
เกินกวาอัตราท่ีกําหนด และใหผูโดยสารสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งท่ีมีการสัญจรทางเรือ 
 8.6.5 ประสานงานผูประกอบการเรือโดยสารจัดเรือโดยสารไวบริการใหเพียงพอกับความตองการ 
ของประชาชนและนกัทองเท่ียว 
 8.6.6  กําชับหนวยงานในสังกัดซ่ึงควบคุมดูแลทาเรือและเรือท่ีใชในการสัญจรทางน้ําทุกประเภท 
ในบริเวณพ้ืนท่ีชายทะเล หากพบวามีคลื่นลมแรงใหสั่งใหเรือโดยสารงดออกจากทาเรือโดยเด็ดขาดจนกวา 
จะเห็นวาปลอดภัย 
 

 8.7 ดานดูแลความปลอดภัยของนักทองเท่ียว 
      8.7.1 ใหจังหวัดท่ีมีพรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบาน จังหวัดท่ีเปนแหลงทองเท่ียวและกรุงเทพมหานคร
พิจารณาหามาตรการ แนวทางการดูแลความปลอดภัยและการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเปนพิเศษ 
ตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี เพ่ือใหนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติมีความปลอดภัย 
 8.7.2 ใหจังหวัดเขมงวด กวดขัน ดูแลความปลอดภัยใหกับนักทองเท่ียวตั้งแตสถานีขนสง สถานีรถไฟ 
สนามบิน และเสนทางท่ีจะไปยังแหลงทองเท่ียว รวมท้ังการเดินทางกลับท่ีพักของนักทองเท่ียวใหมี 
ความปลอดภัย 
 8.7.3 ใหรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชน นักทองเท่ียว ท้ังชาวไทยและชาวตางชาติเดินทาง
ทองเท่ียวอยางระมัดระวัง และเคารพกฎจราจร 
      8.7.4 เขมงวดกับผูประกอบการธุรกิจรถเชาในกรณีนักทองเท่ียวกระทําผิดวินัยจราจรใหดําเนินคดีกับ
ผูประกอบการใหเชารถ 

 8.8 มาตรการพิเศษ 
     ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน ไดกําหนดมาตรการพิเศษในการดําเนินการชวงเทศกาล
สงกรานต พ.ศ. ๒๕๖3 โดยใหอําเภอท่ีมีความเสี่ยงสีแดง จํานวน 25 อําเภอ ดําเนินการอยางเขมขน จริงจัง
และตอเนื่อง เพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด ดังนี้ 

8.8.1 ใหศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด สั่งการใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
อําเภอ และศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําแผนปฏิบัตกิารปองกันและลดอุบัติเหต ุ
ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2563 สงใหฝายเลขานุการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน กรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ภายในวันท่ี 1 เมษายน 2563 และใหมอบหมายรองผูวาราชการจังหวัด/ปลัดจังหวัด  
และผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด รับผิดชอบในการกํากับการปฏิบัติงาน ในพ้ืนท่ีอําเภอท่ีมีความเสี่ยงสีแดง 
เปนกรณีพิเศษ 

8.8.2 ใหศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ปรับแผนการตั้งจุดตรวจหลัก ดานชุมชน  
และจุดบริการ ในอําเภอท่ีมีความเสี่ยงสีแดง ใหสอดคลองกับพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ  

8.8.3 ใหศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ปรับแผนการใชเครื่องตรวจจับความเร็ว  
และเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล โดยใหความสําคัญกับการดําเนินการในพ้ืนท่ีอําเภอท่ีมีความเสี่ยงสีแดง 
เปนลําดับแรก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายในการลดปจจัยเสี่ยงดานความเร็ว และการดื่มแลวขับ  

8.8.4 ใหศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด มอบหมายใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัย 
ทางถนนอําเภอ นําขอมูลการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ (admit) และเสียชีวิตท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี มาวิเคราะห 
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เพ่ือหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเสียชีวิต เพ่ือกําหนดแนวทางในการแกไขปญหา  
และใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนผูรับผิดชอบในการขับเคลื่อนในพ้ืนท่ี 

8.8.5 ใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอ และศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ดําเนินการประชาสัมพันธสรางความเขาใจกับประชาชน ใหเขาใจในมาตรการของศูนยปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนนอําเภอ 

8.8.6 ใหมอบหมายอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) และจิตอาสาพระราชทาน เขารวม
ปฏิบัติงานในดานชุมชน และจุดบริการ 

8.8.7 ใหกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เขมงวดการดําเนินการตาม
มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชน และใหมีการสืบสวนสอบสวน ในกรณี 
ท่ีมีเด็กเมาสุราแลวเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เพ่ือดําเนินคดีกับผูประกอบการท่ีขายสุราใหกับเด็ก ในพ้ืนท่ี 
การเลนน้ําสงกรานต หรือสถานท่ีจัดงานรื่นเริงท่ีมีประชาชนเปนจํานวนมาก ตลอดจนใหสืบสวนขยายผล
ดําเนินคดีกับผูจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหกับบุคคลท่ีมีอายุตํ่ากวา 20 ป และติดตามผลการดําเนินงาน 
การตรวจระดับแอลกอฮอลในเลือด โดยใหรายงานใหศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดทราบ 
 8.8.8 ใหกรมการขนสงทางบกดําเนินการตามมาตรการตรวจความพรอมของรถโดยสารสาธารณะ
และผูขับรถ (Rest Area) 18 จุด ใน 17 จังหวัด ไดแก กําแพงเพชร พิษณุโลก ลําปาง ตาก ขอนแกน สุรินทร 
นครราชสีมา อุดรธานี รอยเอ็ด ชัยนาท ระยอง ฉะเชิงเทรา ประจวบคีรี ขันธ สุราษฎรธานี พังงา
นครศรีธรรมราช และสงขลา  
 8.8.9 ใหกรมการขนสงทางบกตรวจความพรอมของรถโดยสารประจําทางและพนักงานขับรถโดยสาร
สาธารณะ ณ สถานีขนสงผูโดยสารและจุดจอดท่ัวประเทศ จุดตรวจความพรอมของรถโดยสารสาธารณะ 
และผูขับรถ (Rest Area) และจุดตรวจเขมขนรถโดยสารสาธารณะ (Checking Point)   
 8.8.10 ใหกรมการขนสงทางบกการออกหนวยเคลื่อนท่ีตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะ 
ตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะดวยกลองเลเซอร ในเสนทางสายหลักเขา – ออกกรุงเทพมหานคร
ไปสูภูมิภาค โดยเพ่ิมจํานวนครั้งและระยะเวลาในการออกตรวจมากกวาชวงเวลาปกติ 
 8.8.11 ใหกรมการขนสงทางบกการเฝาระวังการใชความเรว็เกินอัตราท่ีกฎหมายกําหนดผานระบบ GPS 
เฝาระวังการใชความเร็วเกินอัตราท่ีกฎหมายกําหนดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง 

8.8.12 ใหแขวงทางหลวงและแขวงทางหลวงชนบท จัดชุดตรวจการณเฝาระวังอุบัติเหตุ ลาดตระเวนบริเวณ
จุดเสี่ยงอันตราย 
 8.8.13 ใหกรมทางหลวงชนบทสํารวจ/ตรวจสอบ บริเวณเสี่ยงอันตรายและเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง บน
สายทางท่ีรับผิดชอบ และโดยเฉพาะสายทางท่ีอยูในอําเภอสีแดง พรอมเรงดําเนินการปรับปรุง/แกไข ใหแลว
เสร็จกอนเทศกาลสงกรานต 2563  
 8.8.14 ใหแขวงทางหลวงชนบท ตรวจสอบ/ปรับปรุง ปายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟาแสงสวาง 
ไฟสัญญาณจราจร โดยเฉพาะเสนทางหลักท่ีประชาชนเลนน้ําสงกรานต เสนทางเขาแหลงทองเท่ียว และ
เสนทางลัด/เลี่ยง ใหใชการไดดี 
 8.8.15 ใหแขวงทางหลวงชนบท ตรวจสอบโครงการกอสราง/บูรณะถนน และสะพาน บนเสนทางท่ี
เปดใชการจราจร โดยตองวางแผนการทํางานใหสอดรับกับชวงเทศกาล เพ่ือคืนพ้ืนผิวจราจรพรอมติดต้ังปาย
ไฟสัญญาณเตือน ไฟฟาแสงสวางท่ีเพียงพอ ใหสามารถสัญจรผานพ้ืนท่ีกอสรางไดอยางสะดวกและปลอดภัย 

ท้ังนี้ ใหใชงบประมาณปกติของแตละหนวยงานในการดําเนินงานชวงเทศกาลสงกรานต สําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของในการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนตามคําสั่งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



๑๓ 

 

9. แนวทางการดําเนินงาน   
9.1 ชวงเตรียมความพรอมและการรณรงคประชาสัมพันธ ระหวางวันท่ี15 กุมภาพันธ –  

9 เมษายน 2563 
 9.1.1 ใหหนวยงานท่ี เ ก่ียวของทุกภาคสวนจัดทําแผนงานการประชาสัมพันธและ 

จัดกิจกรรมเพ่ือรณรงคประชาสัมพันธอยางจริงจัง ตอเนื่อง โดยใหความสําคัญกับการใชสื่อในพ้ืนท่ี ทุกชองทาง
และการใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือเขาถึงทุกกลุมเปาหมาย พรอมท้ังใหผูนําชุมชนเผยแพรประชาสัมพันธแนวทาง
ความรูดานความปลอดภัยทางถนน ขอปฏิบัติดานความปลอดภัยทางถนนในชุมชน/หมูบาน ผลกระทบและ
ความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน โดยยกกรณีตัวอยางของคนในชุมชน รวมถึงการแนะนําวิธีปฏิบัติในการเลน
น้ําสงกรานตท่ีปลอดภัยตามวิถีไทย ผานหอกระจายขาว เสียงตามสาย และวิทยุชุมชน เพ่ือใหประชาชน 
ในพ้ืนท่ีรับทราบและปฏิบัติ 

 9.1.2 ใหหนวยงานภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ จังหวัด และกรุงเทพมหานครจัดทําแผนปฏิบัติการ
ตามภารกิจของหนวยงานโดยใชกรอบแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 
พ.ศ. 2563 เปนแนวทางการดําเนินการและใหเนนการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดจริงจังและตอเนื่อง
ตั้งแตชวงเตรียมความพรอมฯ 

9.1.3 ใหศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดและกรุงเทพมหานคร บูรณาการรวมกับ
ทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยทหารในพื้นท่ี และภาคประชาชนประชุมวางแผนดําเนินการ 
ตาม 8 มาตรการในลักษณะยึดพื้นท่ีเปนตัวต้ัง (Area Approach) โดยใชกลไกประชารัฐเปนแนวทางการ
ดําเนินงานในพื้นท่ีเนนการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดจริงจังและตอเน่ืองควบคูกับการรณรงคสรางจิตสํานึก 
ดานความปลอดภัยทางถนนเพื่อใหการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต เกิดผล 
เปนรูปธรรมอยางแทจริง 
 9.2 ชวงควบคุมเขมขน ระหวางวันท่ี 10  – 16 เมษายน 2563 
 การดําเนินการชวงควบคุมเขมขน คือการดําเนินการในชวง 7 วันโดยการบูรณาการรวมกัน
ระหวางหนวยงานตาง ๆ ดังนี้  

9.2.1 ใหหนวยงานภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ดําเนินการตาม
มาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 7 มาตรการ อยางเขมขนในพ้ืนท่ี โดยเนนการบังคับใชกฎหมาย
อยางเครงครัดและตอเนื่องเพ่ือลดปจจัยเสี่ยงท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุทางถนนใหลดลง 
 9.2.2 ใหจัดตั้งศูนยอํานวยการ/ศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต เพ่ืออํานวยการควบคุมกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

๑) ศูนยอํานวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานตสวนกลาง 
ณ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๒) ศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต จังหวัด อําเภอ
และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๓ ) ศูนยปฏิบั ติ การป อง กันและลด อุบั ติ เหตุทางถนนช ว ง เทศกาลสงกรานต   
กรุงเทพมหานคร ณ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๔) ศูนยประสานการปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 
ณ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 

 9.2.3 ใหจัดตั้งจุดตรวจ เพ่ือบังคับใชกฎหมายอยางเขมขนจริงจังและตอเนื่องตามมาตรการ 
๑๐ มาตรการ (๑๐ รสขม) และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 



๑๔ 

 

 9.2.4 ใหจัดตั้งจุดอํานวยความสะดวก จุดบริการและประสานสวนราชการท่ีตั้งอยูบริเวณริมถนน
ใหเปดเปนจุดพักรถและจุดบริการประชาชนเพ่ือใหประชาชนแวะพักในระหวางการเดินทางและจัดทําปาย
ประชาสัมพันธจุดพักรถและจุดบริการใหสามารถสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน 

 9.2.5 ใหประสานหนวยทหารในพ้ืนท่ีถือปฏิบัติตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี ๔๖/๒๕๕๘  
ลงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ อยางตอเนื่องในชวงควบคุมเขมขนและรายงานผลการดําเนินการในท่ีประชุม
จังหวัดและสวนกลาง เปนประจําทุกวัน 

 9.2.6 ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน
ต า ม ภ า ร กิ จ ข อ ง ห น ว ย ง า น แ ล ะ ส รุ ป ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ป ญ ห า อุ ป ส ร ร ค แ ล ะ ข อ เ ส น อ แ น ะ 
ในการดําเนินงานในชวงเทศกาลสงกรานตใหศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนทราบ 
รายละเอียดตามภาคผนวก 3 

 

10. การประสานการปฏิบัติ 
 10.1  ระดับสวนกลาง 

 10.1.1 ใหกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม รายงานปริมาณการจราจรในโครงขายถนน  
ถนนทางหลวงแผนดิน ในชวงเทศกาลสงกรานต ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะ 
ฝายเลขานุการศูนยอํานวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานตสวนกลางทราบ 
เปนประจําทุกวัน 
 10.1.2 ใหกระทรวงกลาโหมรายงานผลการปฏิบัติตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
ท่ี๔๖/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝายเลขานุการ 
ศูนยอํานวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานตสวนกลางทราบเปนประจําทุกวัน 

10.2 ระดับภูมิภาค/ระดับพ้ืนท่ี ใหดําเนินการ ดังนี้ 
10.2.1 ใหศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานตจังหวัด 

ประสานการปฏิบัติกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกภาคสวนเพ่ือบูรณาการแผนปฏิบัติการท้ังดานอัตรากําลังภารกิจ 
งบประมาณ และการรณรงคใหสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณหวงเวลาและสภาพพ้ืนท่ีของแตละพ้ืนท่ี 

10.2.2 ใหศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานตจังหวัด  
ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของแตละหนวยงานเพ่ือบูรณาการการตรวจเยี่ยมหรือตรวจติดตามผูปฏิบัติหนาท่ี
ในชวงเทศกาลและลดความซํ้าซอนของการใชงบประมาณในการดําเนินการรวมท้ังใหประสานแผนและรายงาน
การตรวจติดตามใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะศูนยอํานวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต สวนกลางทราบ 

10.2.3 ใหศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานตจังหวัด 
รายงานผลการปฏิบัติงานใหศูนยอํานวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานตสวนกลางทราบ 
และหากมีประเด็นหรือเหตุการณสําคัญระหวางการดําเนินการในชวงเทศกาลใหรายงานศูนยอํานวยการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สวนกลางทราบโดยเรงดวน เพ่ือจะไดนําเสนอคณะกรรมการศูนยอํานวยการ
ความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กําหนดนโยบายและแผนใหสอดคลองกับสภาพการณ ท่ีเ กิดข้ึนได 
อยางทันทวงที 

10.3 ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ใหดําเนินการดังนี้ 
10.3.1 ใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดแก กองบัญชาการตํารวจนครบาล  

กองบังคับการตํารวจทางหลวง กองบังคับการตํารวจจราจร กองบังคับการตํารวจทองเท่ียว เปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของกับภารกิจของหนวยงาน 



๑๕ 

 

10.3.2 ใหกองบัญชาการตํารวจนครบาล เปนศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานตกรุงเทพมหานคร โดยใหประสานการปฏิบัติการอยางใกลชิดกับกรุงเทพมหานคร  
เพ่ือลดความซํ้าซอนในการดําเนินงานรวมท้ังรายงานผลการดําเนินงานในชวงเทศกาลสงกรานตใหกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝายเลขานุการศูนยอํานวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานตสวนกลางทราบ 

10.3.3 หากมีประเด็นหรือเหตุการณสําคัญระหวางการดําเนินการในชวงเทศกาล 
ใหศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานตกรุงเทพมหานคร รายงานกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝายเลขานุการศูนยอํานวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานตสวนกลางทราบโดยเรงดวน เพ่ือจะไดนําเสนอคณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน
(ศปถ.) กําหนดนโยบายและแผนใหสอดคลองกับสภาพการณท่ีเกิดข้ึนไดอยางทันทวงที 

11. การขับเคล่ือนแผนไปสูการปฏิบัติ 
ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนไดกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนการดําเนินงานปองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานตพ.ศ.2563 เพ่ือใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
ดังนี้ 
 11.1 การขับเคล่ือนแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 
2563 ในสวนกลาง  

 11.1.1 จัดทําแผนการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2563 
ตามบทบาท ภารกิจ อํานาจหนาท่ีของหนวยงาน โดยใชกรอบแนบทางตามแผนบูรณาการปองกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2563ของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน  
เปนแผนหลักในการดําเนินการ 

 11.1.2 กําหนดกิจกรรม รายละเอียดท่ีจะดําเนินการใหมีความชัดเจน สามารถปฏิบัติไดจริง 
 11.1.3 กําหนดตัวชี้วัด โดยตองสอดคลองและเปนไปในแนวทางเดียวกันกับตัวชี้วัดตามแผน
บูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2563ของศูนยอํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนน 

 11.1.4 กําหนดวิธีการในการขับเคลื่อนแผนใหหนวยงานในระดับจังหวัด (หนวยงานในสังกัด
ในระดับภูมิภาค) ท้ังในชวงการเตรียมความพรอมและในชวงการรณรงค 
 11.1.5 กําหนดใหมีการติดตามผล และการถอดบทเรียน  
 
 
 

11.๒ การขับเคล่ือนแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 
พ.ศ. 2563ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
 11.2.1 การวิเคราะหสภาพปญหาอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด สาเหตุ ปจจัยเสี่ยง 
ของการเกิดอุบัติเหตุ นําผลการประชุมถอดบทเรียนอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานตท่ีผานมา 
เปนขอมูลประกอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต  
พ.ศ. 2563 ระดับจังหวัด  
 11.2.2 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 
ระดับจังหวัด ตามกรอบแนวทางแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 



๑๖ 

 

พ.ศ. 2563 โดยกําหนดเปาหมาย มาตรการ และกิจกรรมท่ีท่ีชัดเจน เพ่ือใหสามารถลดอุบัติเหตุทางถนน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในอําเภอท่ีเปนพ้ืนท่ีเสี่ยงในระดับสีแดงและสีสม 

 11.2.3 กําหนดตัวชี้วัดในระดับจังหวัด ใหสอดคลองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
กับตัวชี้วัดตามกรอบแนวทางแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติ เหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 
พ.ศ. 2563 โดยใหความสําคัญกับอําเภอท่ีเปนพ้ืนท่ีเสี่ยงในระดับสีแดงและสีสม 

11.2.4 นําหลักประชารัฐ ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประชาชน
และจิตอาสาในพ้ืนท่ีรวมบูรณาการการดําเนินงานโดยเฉพาะอยางยิ่งอําเภอท่ีเปนพ้ืนท่ีเสี่ยงในระดับสีแดงและ 
สีสม ตองมีการกําหนดมาตรการ รวมท้ังการขับเคลื่อนอยางจริงจัง  

11.2.5 ติดตามการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผน เพ่ือใหบรรลุผลตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
11.2.6 การสรุปและถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานตามแผนการปองกันและลดอุบัติเหต ุ

ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๖3 โดยรวบรวมสภาพปญหาและขอเสนอแนะนําเรียน 
ใหผูบังคับบัญชาทราบ และนําไปปรับปรุงการจัดทําแผนบูรณาการความปลอดภัยทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานตในปตอไป 
 11.๓ การขับเคล่ือนแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 
พ.ศ. 2562ระดับอําเภอ และระดับเขต 

 11.3.1 การวิเคราะหสภาพปญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับอําเภอ ระดับเขต เพ่ือใหทราบถึง 
สาเหตุ ปจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุท่ีแทจริง รวมท้ังการนําผลจากการประชุมถอดบทเรียนอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลสงกรานตท่ีผานมา  เปนขอมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2563ระดับอําเภอ และระดับเขต 

11.3.2 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานตระดับ
อําเภอ และระดับเขต โดยบูรณาการรวมกับหนวยงานตาง ๆ ในระดับอําเภอ และระดับเขตโดยกําหนด
วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ในระดับอําเภอท่ีชัดเจน  และตองสอดคลองและเปนไปในทางเดียวกันกับ
จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 

11.3.3 กําหนดมาตรการ วิธีการ และกิจกรรมในการขับเคลื่อนแผนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติ
เปนรูปธรรม ใหสามารถปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนไดจริง โดยการนําหลักประชารัฐ ไดแก ภาครัฐ 
ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประชาชนและจิตอาสาในพ้ืนท่ีรวมบูรณาการการดําเนินงาน 

11.3.4 ติดตามการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผน เพ่ือใหบรรลุผลตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
11.3.5 การสรุปและถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานตามแผนการปองกันและลดอุบัติเหต ุ

ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ.๒๕๖3  โดยรวบรวมสภาพปญหาและขอเสนอแนะนําเรียน 
ใหผูบังคับบัญชาทราบ และนําไปปรับปรุงการจัดทําแผนบูรณาการความปลอดภัยทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานตในปตอไป 
 11.๔ การขับเคล่ือนแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 
พ.ศ. 2563ระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 11.4.1 การวิเคราะหสภาพปญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สาเหตุ ปจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนผลการประชุมถอดบทเรียนอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สงกรานตท่ีผานมาเปนขอมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต พ.ศ. 2563 ระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



๑๗ 

 

11.4.2 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 
ระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ในระดับองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน ท่ีชัดเจน โดยตองสอดคลองและเปนไปในทางเดียวกันกับอําเภอและจังหวัด 

11.4.3 กําหนดวิธีการและกิจกรรมในการขับเคลื่อนแผนใหเปนรูปธรรม ใหสามารถปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนไดจริง โดยการนําหลักประชารัฐ ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน ประชาชนและจิตอาสาในพ้ืนท่ีรวมบูรณาการการดําเนินงาน 

11.4.4 ติดตามการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผน เพ่ือใหบรรลุผลตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
11.4.5 การสรุปและถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานตามแผนการปองกันและลดอุบัติเหต ุ

ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๖3 โดยรวบรวมสภาพปญหาและขอเสนอแนะนําเรียน 
ใหผูบังคับบัญชาทราบ และนําไปปรับปรุงการจัดทําแผนบูรณาการความปลอดภัยทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานตในปตอไป 
 

12. การติดตามและประเมินผล 
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต  

พ.ศ. 2563 ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้  
12.1 ใหศูนยอํานวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2563 จังหวัด 

กรุงเทพมหานคร และศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สรุปผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานโดยใหรายงานผลการดําเนินงาน  
ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะศูนยอํานวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต พ.ศ. 2563 สวนกลาง ทราบ 

15.2 ใหสวนราชการท่ีเก่ียวของมอบหมายผูบริหาร หรือหัวหนาสวนราชการเพ่ือออกติดตาม 
การดําเนินงานชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2563 ในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง  
 

 

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

สวนนโยบายและประเมินผลความปลอดภัยทางถนน 
กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โทร. 0-2637-3715-16 
โทรสาร. 0-2243-5154 


