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แผนบูรณาการป้องกันและลดอบุัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) 
 
 



๑ 
 

 

 ๑. อ้างถึง 
 ๑.๑ มติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ เรื ่อง การดำเนินการตามมาตรการและแผนการ
ดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ให้ถือเป็นภารกิจสำคัญและ
จำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยตั้งงบประมาณรองรับไว้ให้เหมาะสม 
 ๑.๒ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐   
 ๑.๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๑.๔ นโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ข้อ ๕.๖.๒ แก้ไขปัญหาจราจรติดขัด
ในพื ้นที ่เขตเมือง โดยการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับศักยภาพ  
ของแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะเมืองหลักในภูมิภาค การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุม ส่ังการจราจร
และวางแผนการเดินทาง การกวดขันวินัยจราจร และการจัดระเบียบที่จอดรถ โดยเฉพาะการจัดให้มีที่จอดรถใต้ดิน
และบนดินเพิ่มเติม ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมทั้ง พัฒนาทางเท้า ทางจักรยาน และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ              
ให้สามารถรองรับความต้องการเดินทาง เพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการ
เดินทางได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 
  ๑.๕ มต ิคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอ ุบ ัต ิ เหต ุทางถนนแห่งชาติ  คร ั ้ งท ี ่  ๑/๒๕๖๔  
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 
  ๑.๖  มติคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๒. สถานการณ์/สภาพปัญหา 
เทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทย เป็นช่วงที่ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจร

กลับภูมิลำเนาและท่องเที ่ยว ตลอดจนทุกพื ้นที ่ทั ่วประเทศมีการจัดงานประเพณีการทำบุญและรื ่นเริงต่าง ๆ               
ทำให้มีปัจจัยเสี ่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ ทั ้งปัจจัยด้านคน และยานพาหนะ ซึ ่งที ่ผ่านมา          
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงาน            
มาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ ทั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัย
ทางถนนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย
ทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทุกมิติ              
ทั้งด้านคน ถนน และยานพาหนะ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมาย และการใช้กลไกของสังคม           
เพื่อป้องปราม ตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเส่ียงในพื้นที่อย่างเข้มข้น  
 จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  
ในภาพรวมช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉล่ีย ๓ ปี ระหว่างปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ มีรายละเอียด ดังนี้ 

         ๑) สถิติการอุบัติเหตุทางถนน 

ปี 
เกิดอุบัติเหตุ 

(ครั้ง) 
ผู้บาดเจ็บ 

(คน) 

ผู้เสียชีวิต 
(๗ วัน) 
(ราย) 

ผู้เสียชีวิตในช่วง ๓๐ วัน  
ตามคำนิยามข้อมูลผู้เสียชีวิตของ WHO 

(ราย) 
๒๕๖๐ ๓,๖๙๐ ๓,๘๐๘ ๓๙๐ ๕๓ 
๒๕๖๑ ๓,๗๒๔ ๓,๘๙๗ ๔๑๘ ๔๒ 
๒๕๖๒ ๓,๓๓๘ ๓,๔๔๒ ๓๘๖ ๗๔ 

 



๒ 
 

 

 
 ๒)  สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 

ปี 
ขับรถเร็วเกินกว่า
กฎหมายกำหนด 

(ร้อยละ) 

ดื่มแล้วขับ 
(ร้อยละ) 

ตัดหน้ากระชั้นชิด 
(ร้อยละ) 

ทัศนวิสัยไม่ด ี
(ร้อยละ) 

๒๕๖๐ ๒๗.๘๗ ๔๓.๐๗ ๑๔.๘๓ ๑๓.๖๙ 
๒๕๖๑ ๒๖.๕๐ ๔๐.๒๘ ๑๗.๐๕ ๑๑.๓๙ 
๒๕๖๒ ๒๘.๓๑ ๓๖.๖๑ ๑๗.๗๗ ๑๓.๔๒ 

 

 ๓) พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิต 
ปี ไม่สวมหมวกนิรภัย (ร้อยละ) ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย (ร้อยละ) 

๒๕๖๐ ๔๘.๗๑ ๕.๕๕ 
๒๕๖๑ ๕๑.๗๗ ๕.๗๕ 
๒๕๖๒ ๕๔.๑๓ ๕.๙๐ 

  

 ๔) ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ 
ปี รถจักรยานยนต์ (ร้อยละ) รถปิคอัพ (ร้อยละ) รถเก๋ง (ร้อยละ) 

๒๕๖๐ ๘๔.๙๕ ๖.๗๙ ๓.๓๔ 
๒๕๖๑ ๘๔.๔๓ ๗.๑๗ ๓.๗๘ 
๒๕๖๒ ๘๔.๒๖ ๖.๙๑ ๓.๗๖ 

 

๕) ถนนที่เกิดอุบัติเหตุ 

ปี 
ถนนกรมทางหลวง  

(ร้อยละ) 
ถนนทางหลวงชนบท 

(ร้อยละ)   

ถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อบจ.เทศบาล/ อบต.)  

(ร้อยละ) 
๒๕๖๐ ๓๖.๐๕ ๑๔.๓๔ ๔๘.๒๖ 
๒๕๖๑ ๓๗.๕๑ ๙.๖๑ ๕๒.๓๔ 
๒๕๖๒ ๓๙.๔๘ ๙.๒๖ ๕๐.๓๓ 

 
 

 ๖) ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ 
 

ช่วงเวลา ปี ๒๕๖๐  
(ร้อยละ) 

ปี ๒๕๖๑  
(ร้อยละ) 

ปี ๒๕๖๒  
(ร้อยละ) 

๐๐.๐๑ – ๐๔.๐๐ น. ๙.๕๔ ๑๐.๐๘ ๑๒.๐๑ 
๐๔.๐๑ - ๐๘.๐๐ น. ๖.๘๖ ๗.๓๖ ๖.๕๐ 
๐๘.๐๑ – ๑๒.๐๐ น. ๑๕.๘๙ ๑๖.๒๕ ๑๕.๔๐ 
๑๒.๐๑ – ๑๖.๐๐ น. ๒๒.๐๔ ๒๑.๓๕ ๒๑.๑๒ 
๑๖.๐๑ – ๒๐.๐๐ น. ๓๑.๐๑ ๒๘.๖๕ ๒๙.๐๙ 
๒๐.๐๑ – ๐๐.๐๐ น. ๑๔.๖๗ ๑๕.๕๗ ๑๕.๘๘ 



๓ 
 

 

 ๗) ช่วงอายุของผู้เสียชีวิต 
 

ช่วงอายุ (ปี) ปี ๒๕๖๐  
(ร้อยละ) 

ปี ๒๕๖๑  
(ร้อยละ) 

ปี ๒๕๖๒  
(ร้อยละ) 

๑ - ๑๔ ๑๑.๖๓ ๑๐.๐๖ ๙.๕๙ 
๑๕ - ๑๙ ๑๖.๕๔ ๑๕.๒๕ ๑๕.๓๓ 
20 - 24 ๑๓.๖๘ ๑๒.๖๕ ๑๓.๗๔ 
25 - 29 ๙.๕๑ ๙.๔๓ ๙.๓๓ 
30 - 39 ๑๓.๕๘ ๑๕.๓๔ ๑๔.๔๒ 
40 - 49 ๑๒.๗๕ ๑๓.๓๗ ๑๓.๐๖ 
50 ขึน้ไป ๒๒.๓๑ ๒๓.๘๙ ๒๔.๕๓ 

 
 

 ๘) การเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ 
 

ปี 
เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหต ุ

(ร้อยละ) 

เสียชีวิตระหว่างน าส่ง
โรงพยาบาล 
(ร้อยละ)    

เสียชีวิตท่ีโรงพยาบาล 
(ร้อยละ) 

๒๕๖๐ ๕๐.๙๐ ๕.๑๔ ๔๓.๙๖ 
๒๕๖๑ ๕๕.๐๒ ๒.๖๓ ๔๒.๓๔ 
๒๕๖๒ ๔๙.๔๘ ๖.๔๘ ๔๔.๐๔ 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๓ มสีถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) จงึน าค่าเฉลีย่สถติยิอ้นหลงั 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2562 มาใชเ้ป็นฐาน
ในการประเมนิผลการด าเนินการและตวัชี้วดั 

จากสถานการณ์ดังกล่าวศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักของรัฐบาล 
ในการบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
จัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ ้น เพื ่อเป็นกรอบ 
แนวทางการดำเนินงาน โดยมุ ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะยึดพื ้นที ่เป็นตัวตั ้ง (Area Approach) และ 
บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหารในพื้นที่ และภาคประชาสังคมในการดำเนินงาน 
อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ควบคู่กับการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID – 19) ตลอดจนดึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ชุมชน หมู ่บ้าน อาสาสมัครต่าง ๆ และประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัต ิเหตุ  
ทางถนนในพื้นที่ เพื่อลดปัจจัยเส่ียงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และส่ิงแวดล้อมให้เหลือ
น้อยที ่สุด และดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยให้ความสำคัญ ในการ
ดำเนินงานเชิงรุกสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชน ควบคู่กับการ
เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) พร้อมทั้งการบังคับใช้
กฎหมายในประเด็นหลัก คือ การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด การดื ่มแล้วขับ  การไม่สวมหมวกนิรภัย  
และรถจักรยานยนต์อย่างจริงจัง เคร่งครัดและต่อเนื่อง  



๔ 
 

 

รายละเอียดตามภาคผนวก ๑ 

      ๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื ่อกำหนดเป้าหมาย มาตรการ และแนวทางการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั ้งเพื่อบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
ที่เกี่ยวข้องในการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและป้องกันการเกิดอุบัติภัยอื่น ๆ  
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒.๒ เพื่อให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  นำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปเป็นแนวทางการบูรณาการการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ 
รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานตามอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

๒.๓ เพื ่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื ่อนแผนไปสู ่การปฏิบัต ิ รวมทั ้งการติดตามและประเม ินผล 
การปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔  

๓. แนวทางการดำเนินการ  แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ดังนี ้
 ๓.๑ ช่วงรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ ๑๕ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๔ 

๓.๒ ช่วงดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๓ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔  ดังนี้ 
    ๑) ช่วงก่อนควบคุมเข้มขัน ๗ วัน ระหว่างวันที่ ๓ – ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
                 ๒) ช่วงควบคุมเข้มข้น ๗ วัน ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 
    ๓) ช่วงหลังควบคุมเข้มข้น ๗ วัน ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ 
 

๔. หัวข้อหลักในการรณรงค์  
 การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใช้ช่ือว่า “สงกรานต์สุขใจ  
ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน             
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ควบคู่กับการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID – 19) 
 

๕. เป้าหมายการดำเนินการในภาพรวม 
 เพื่อให้ประชาชนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อย่างมีความสุขและปลอดภัย 
 

๖. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน  แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
   ๖.๑ ระดับภาพรวม 
   ๑) จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ (admit) ลดลงไม่น้อยกว่า           
๕ เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉล่ีย ๓ ปีย้อนหลัง 
   ๒) จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ ลดลงไม่น้อยกว่า ๕ เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาล
สงกรานต์เฉล่ีย ๓ ปีย้อนหลัง 
 ๓) จำนวนผู้เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ ลดลงไม่น้อยกว่า ๕ เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ เฉล่ีย ๓ ปีย้อนหลัง 
 ๔) ดัชนีความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุลดลงไม่น้อยกว่า ๕ เปอร์เซ็นต์ เมื ่อเทียบกับสถิติ  
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉล่ีย ๓ ปีย้อนหลัง 
 



๕ 
 

 

 
 

 
 ๖.๒ ระดับหน่วยงาน 
   ๑) จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ (admit) ที่เกิดบนถนน         
ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม ลดลงไม่น้อยกว่า ๕ เปอร์เซ็นต์ เมื ่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาล
สงกรานต์ย้อนหลัง ๓ ปี 
   ๒) จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ (admit) ที่เกิดบนถนนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ลดลงไม่น้อยกว่า ๕ เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับค่าเฉล่ียช่วงเทศกาลสงกรานต์ย้อนหลัง ๓ ปี 
    ๓) จำนวนผู้ถูกดำเนินคดีในพฤติกรรมเส่ียงหลัก ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ดื่มแล้วขับ 
ไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๕ เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ เฉล่ีย ๓ ปีย้อนหลัง  
   ๔) จำนวนรถโดยสารสาธารณะที่เกิดอุบัติเหตุและจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงไม่น้อยกว่า ๕ เปอร์เซ็นต์            
เมื่อเทียบกับค่าเฉล่ียช่วงเทศกาลสงกรานต์ ย้อนหลัง ๓ ปี 
   ๖.๓ ระดับพื้นที่ 
   ๑) จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ (admit) ของจังหวัดลดลง           
ไม่น้อยกว่า ๕ เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เฉล่ีย ๓ ปีย้อนหลัง 
 ๒) จำนวนผู้เสียชีวิตในอำเภอเสี่ยงที่เป็นสีแดง ลดลงไม่น้อยกว่า ๕ เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับค่าเฉล่ีย         
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ย้อนหลัง ๓ ปี 
                ๓) จำนวนผู้เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุของจังหวัดลดลงไม่น้อยกว่า ๕ เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับสถิติ             
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เฉล่ีย ๓ ปีย้อนหลัง 
 

๗. คำจำกัดความ 
 ๗.๑ จุดตรวจหลัก หมายถึง  จุดตรวจหลัก จุดตรวจลอย ชุดเคลื ่อนที่ ของตำรวจ และชุดเคลื ่อนที่เร็ว  
ที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานจราจร โดยสามารถเรียกตรวจ และออกใบส่ังเพื่อเปรียบเทียบปรับ 
หรือดำเนินคดีตาม พ.ร.บ. จราจรได้  

๗.๒ อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล หมายถึง อุบัติเหตุในการจราจรทางถนนในช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น 
ช่วงควบคุมเข้มข้น และช่วงหลังควบคุมเข้มข้น  ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ - ๒๔.๐๐ น. ทุกวัน เฉพาะกรณีที่มีผู้เสียชวิีต 
และหรือผู้บาดเจ็บที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (admit)  และเป็นอุบัติเหตุที ่เกิดจากการใช้ยานพาหนะ  
เพื่อการจราจรหรือขนส่ง ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่อง รถกระบะ   
รถตู ้ รถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทาง รถบรรทุกทุกประเภท  รถจักรยานสองล้อ รถจักรยานสามล้อ  
รถเพื่อการเกษตร รถที่ใช้เครื่องยนต์การเกษตรมาดัดแปลง  รถสกายแลบ รวมทั้งอุบัติเหตุที่เกิดจากรถไฟชนกับ
รถยนต์ 
 ๗.๓ ผู้เสียชีวิต  หมายถึง 
              ๗.๓.๑ ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ณ จุดเกิดเหตุ และผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลตั้งแต่เวลา  ๐๐.๐๑ -   
๒๔.๐๐ น. ทุกวัน ในช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น ช่วงควบคุมเข้มข้น และช่วงหลังควบคุมเข้มข้น และต้องเป็นอุบัติเหตุ 
ที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดเท่านั้น ยกเว้นผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ที่เกิดขึ้นบนทางหลวงพิเศษของการทางพิเศษ 



๖ 
 

 

แห่งประเทศไทย ให้นับเป็นผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในความรับผิดชอบของกองกำกับการ ๘ กองบังคับการ
ตำรวจทางหลวง 
 
  หมายเหตุ          
                (๑) กรณีการอุบัติเหตุทางถนน แล้วผู้ประสบเหตุตกลงไปในน้ำ แล้วเสียชีวิตเนื่องจากจมน้ำให้นับเป็น
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนด้วย 
     (๒) กรณีส่งต่อผู้บาดเจ็บมาจากจังหวัดหนึ่ง (สมมติเป็น จังหวัด ก.)  แล้วมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาล ที่ตั้ง
อยู ่อีกจังหวัดหนึ ่ง (สมมติเป็น จังหวัด ข.) ให้บันทึกอุบัติเหตุและการเสียชีวิต ที ่จังหวัด (อำเภอ) ที ่เกิดเหตุ              
(จังหวัด ก.) โดยให้จังหวัดที ่มีผู ้ เสียชีวิต(จังหวัด ข.) แจ้งให้จังหวัดที ่เกิดเหตุได้ทราบและแจ้งให้รายงาน                  
มายังศูนย์ปฏิบัต ิการป้องกันและลดอุบัต ิเหตุทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทราบด้วย               
โดยระบุชื่อ - นามสกุลผู้เสียชีวิตและจังหวัดที่เกิดเหตุ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนาม
หนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทางโทรสาร ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกรมป้องกัน             
และบรรเทาสาธารณภัยจะประสานงานกับจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต เพื่อตรวจสอบ              
ความถูกต้องและการปรับปรุงข้อมูลให้จังหวัดที่เกิดเหตุ ตามนิยามที่กำหนดดังกล่าว 
 ตัวอย่าง 
 กรณีมีผู้บาดเจ็บสาหัสที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ 
ต่อมาภายหลังได้ส่งต่อมายังโรงพยาบาลในจังหวัดสระบุรี และเสียชีวิตในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ ให้ศูนย์อำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระบุรีแจ้ง จังหวัดนครราชสีมาให้ทราบ และรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรมายัง 
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนส่วนกลาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     (๓) กรณีเปล่ียนเจ็บเป็นเสียชีวิต หมายถึง กรณีที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งอยู่ในช่วงควบคุมเข้มข้น           มี
ผู้บาดเจ็บสาหัส ต่อมาเสียชีวิตหลังจากวันเกิดเหตุ แต่ยังอยู่ในช่วงควบคุมเข้มข้นให้นับด้วย แต่ถ้าเสียชีวิตหลังจาก
ช่วงควบคุมเข้มข้นไปแล้วให้รวบรวมไปรายงานในการรายงานประจำเดือนแทน  
 ๗.๓.๒ กรณีผู้บาดเจ็บในช่วงควบคุมเข้มข้นแล้วต่อมาเสียชีวิตภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันเกิดเหตุ 
ให้นับเป็นผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงควบคุมเข้มข้นของเทศกาลด้วย   
 ตัวอย่าง 
        กรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนนเป็นเหตุให้มีผู ้บาดเจ็บนอนพักรักษาตัว ( admit) ที ่โรงพยาบาล  
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ต่อมาได้เสียชีวิตในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า
เป็นผู ้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงควบคุมเข้มข้นนับตั ้งแต่เก ิดเหตุถึง ๓๐ วัน ให้จังหวัดรายงาน 
การเปลี ่ยนแปลงข้อมูลผู ้บาดเจ็บเป็นผู ้เสียชีวิต โดยให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดหรือผู ้ที ่ได้ร ับมอบหมายลงนาม  
ในหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทราบ  
 ๗.๔ ผู้บาดเจ็บ ในช่วงเทศกาล 
    หมายถึง  ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน เฉพาะในช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น ช่วงควบคุมเข้มข้น 
และช่วงหลังควบคุมเข้มข้นและเป็นผู ้บาดเจ็บที ่นอนพักรักษาตัว (admit) ที ่โรงพยาบาล ยกเว้นผู ้บาดเจ็บ 
จากอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นบนทางหลวงพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ให้นับเป็น ผู ้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนในความรับผิดชอบของกองกำกับการ ๘ กองบังคับการตำรวจทางหลวง 

๗.๕ กรณีชาวต่างชาติหรือชาวต่างด้าว ในช่วงเทศกาล 



๗ 
 

 

             ๑. กรณีชาวต่างชาติที่เข้าเมืองหรือมีถิ่นฐานในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมายประสบอุบัติเหตุ  
ทางถนนในช่วงควบคุมเข้มข้น และเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ (admit) ให้นับเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนด้วย 
 ๒. กรณีแรงงานต่างด้าวที่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงแรงงานถูกต้องตามกฎหมายประสบอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงควบคุมเข้มข้นและเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ admit ให้นับเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุ 
 
 ๓. กรณีชาวต่างชาติ หรือแรงงานต่างด้าว ลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ประสบอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงควบคุมเข้มข้นและเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ admit ให้นับเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุ 
 ๔. กรณีชาวต่างชาติ หรือแรงงานต่างด้าว ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนบนทางหลวงพิเศษของการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย ให้นับเป็นผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในความรับผิดชอบของกองกำกับการ ๘ กองบังคับการ
ตำรวจทางหลวง 
 ๗.๕ อุบัติเหตุใหญ่  หมายถึง  
                ๗.๕.๑  อุบัติเหตุทางถนนที่มีจำนวนผู้เสียชีวิต ๒ รายขึ้นไป  
                ๗.๕.๒  หรือผู้บาดเจ็บตั้งแต่ ๔ คนขึ้นไป  

   ๗.๕.๓  หรือผู้บาดเจ็บ+ผู้เสียชีวิต ตั้งแต่ ๔ คน ขึ้นไป   
               ๗.๕.๔ อุบัติเหตุที่เป็นที่สนใจของประชาชน เช่น บุคคลสำคัญหรือบุคคลสาธารณะเกิดบาดเจ็บ Admit 
หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือรถน้ำมัน รถสารเคมี เกิดอุบัติเหตุ จนเกิดเพลิงไหม้ หรือสารเคมีฟุ ้งกระจาย          
ไปสู่ชุมชน ทางถนนให้รายงานอุบัติเหตุใหญ่ด้วย 
 ๗.๖ จุดบริการ หมายถึง จุดบริการซึ่งหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน จัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนในระหว่างการเดินทาง เช่น จุดบริการของขนส่งจังหวัด แขวงทางหลวง ทางหลวงชนบท วิทยาลัยเทคนิค 
วิทยาลัยอาชีวะ มูลนิธิต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงเป็นจุดพักรถ จุดพักคนเดินทางระยะไกล 
 ๗.๗ ด่านชุมชน หมายถึง จุดที ่ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ชุมชน หรือหมู ่บ้านจัดตั ้งขึ้น             
เพื่อทำหน้าที่เป็นจุดคัดกรองป้องปราม ตักเตือน สกัดกั้นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน ทั้งนี้ ด่านชุมชนอาจตั้งถาวรในหมู่บ้านหรือชุมชนนั้น หรือเคล่ือนย้ายไปตามพื้นที่เส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ภายในหมู ่บ้านหรือชุมชนรวมถึงมีการตรวจสอบ แนะนำ ควบคุม ยับยั ้ง พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุ บัติเหตุ            
และประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อบังคับใช้กฎหมาย 

๘. ปัจจัยเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง ประเด็น 

ด้านคน 
พฤติกรรมเส่ียงในการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่และผู้ใช้เส้นทาง/ความประมาท /ความสามารถ
ของผู้ขับขี่ลดลงเนื่องจากสภาพร่างกายไม่พร้อม/การไม่ชำนาญเส้นทางการไม่เคารพกฎจราจร 
/ขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน /การไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย 

ด้าน
ยานพาหนะ 

ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์พื้นฐานในรถยนต์ /ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย/
การปรับแต่งสภาพยานพาหนะ/การบรรทุกหรือโดยสารที่ไม่ปลอดภัย 

ด้านถนน/ 
ด้าน

สิ่งแวดล้อม 

จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดตัดทางรถไฟ จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยยังไม่ได้รับการแก้ไข /ลักษณะ   
ทางกายภาพของถนนไม่สมบูรณ์ อาทิ  ผิวถนนเป็นหลุม บ่อ และถนนอยู่ระหว่างก่อสร้างหรือ
ซ่อมแซม/สภาพการจราจรที่หนาแน่น /อุปกรณ์ควบคุมการจราจรมีสภาพไม่สมบูรณ์           /



๘ 
 

 

ป้ายเตือน ป้ายสัญลักษณ์ติดตั้งในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมและไม่ชัดเจน/จุดเสี่ยง จุดอันตราย
จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย และจุดตัดทางรถไฟยังไม่ได้รับการแก้ไข 
ไฟฟ้าส่องสว่างชำรุดและไม่เพ ียงพอ /อุปสรรคทางธรรมชาติและลักษณะภูมิอากาศ/           
ส่ิงกีดขวางตกหล่นบนช่องทางจราจร/วัตถุอันตรายข้างทาง/ส่ิงกีดขวางทัศนวิสัย 

 
๙. การประเมินความเสี่ยงในระดับพื้นที่ 

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้นำหลักเกณฑ์การประเมินความเส่ียงพื้นที่ของปัญหาจากระบบ
การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (e – Report) มาวิเคราะห์โดยคำนวณจากจำนวนผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ เฉล่ีย ๓ ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพื่อกำหนดอำเภอที่มีความเส่ียง โดยให้จังหวัดและอำเภอ
กำหนดมาตรการ แนวทางการลดปัจจัยเส่ียงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และดำเนินการลดปัจจัยเส่ียงให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริง และสภาพปัญหา และกำหนดให้มีระดับของความเส่ียง ๔ ระดับ ดังนี้ 

สีแดง                  หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูงสุดโดยมีค่าเฉลี่ยจำนวนผู้เสียชีวิต
ในช่วงเทศกาล มากกว่าหรือเท่ากับ ๒ 

สีส้ม                   หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูงโดยมีค่าเฉลี่ยจำนวนผู้เสียชีวิต  
ในช่วงเทศกาล ตั้งแต่ ๑.๐๐ – ๑.๙๙ 

สีแหลือง             หมายถึง สถานการณ์อยู ่ในภาวะเสี ่ยงอันตรายโดยมีค่าเฉลี ่ยจำนวนผู ้เสียชีวิต  
ในช่วงเทศกาล ตั้งแต่ ๐.๐๑ – ๐.๙๙ 

สีเขียว              หมายถึง สถานการณ์อยู ่ในภาวะเสี ่ยงน้อยโดยมีค่าเฉลี ่ยจำนวนผู ้ เส ียช ี วิต 
ในช่วงเทศกาล เท่ากับ ๐.๐๐ 

 

ระดับความเสี่ยง จำนวนอำเภอ 
ระดับความเส่ียงสีแดง           จำนวน      ๓๑   อำเภอ 
ระดับความเส่ียงสีส้ม           จำนวน    ๑๒๑   อำเภอ 
ระดับความเส่ียงสีเหลือง           จำนวน    ๓๗๒   อำเภอ 
ระดับความเส่ียงสีเขียว           จำนวน    ๓๕๔   อำเภอ 

 

     รายละเอียดตามภาคผนวก ๒ 

๑๐. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดมาตรการการดำเนินการช่วงเทศกาลช่วงสงกรานต์                

พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในลักษณะ “ยึดพื ้นที ่เป็นตัวตั ้ง (Area Approach)”            
เพื่อควบคุมและลดปัจจัยเส่ียงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งด้านคน ถนน ยานพาหนะ และส่ิงแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด 
และให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางทุกมิติ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และกรุงเทพมหานครบูรณาการ
ร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหารในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม 
อาสาสมัคร และภาคประชาชนนำมาตรการดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง              
ซึ่งมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วย มาตรการ ๕ ด้าน ดังนี้ 
๑. ด้านการบริหารจัดการ 



๙ 
 

 

ประเด็น แนวทางการดำเนินงาน 
๑. จัดตั ้งศ ูนย์ป้องกันและ          
ล ด อ ุ บ ั ต ิ เ ห ต ุ ท า ง ถ น น       
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

   ให้จัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔            
เพื่ออำนวยการ ควบคุม กำกับ ดูแล และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน                ตาม
แผนปฏิบัติการช่วงเทศกาลสงกรานต ์ ดังนี้ 

๑. ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์                    
พ.ศ. ๒๕๖๔  ส่วนกลาง ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        ๒. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์            
พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         ๓. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์              
พ.ศ. ๒๕๖๔ กรุงเทพมหานคร ณ กองบัญชาการตำรวจนครบาล 
        ๔. ศูนย์ประสานการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สาขา 

๒. จัดทำแผนปฏิบัติการ 
(Action plan) 

   ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และกรุงเทพมหานครนำกรอบแผนบูรณา
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไป
จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) เพื่อบูรณาการการดำเนินงานทุกภาคส่วน
และกำหนดแนวทาง มาตรการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ควบคู่กับการเฝ้าระวัง ป้องกันการ
แพร่ระบาดของของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) 

๓. แต่งตั ้งคณะทำงานบูรณา
การการจัดตั ้งจ ุดตรวจ จุด
บริการ 

  ให้จังหวัด และกรุงเทพมหานครแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการการจัดตั้งจุดตรวจ 
จุดบริการ เพื่อพิจารณากำหนดแนวทาง รูปแบบ และสถานที่ในการจัดตั้งจุดตรวจ           
และจุดบริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนในพื้นที่ 

๔. คณะทำงานวิเคราะห์
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 
ทางถนน 

   ให้ใช้กลไกของ “คณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน”                
เพื ่อดำเนินการสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึก กรณีอุบัติเหตุใหญ่ หรืออุบัติเหตุที่
น่าสนใจ โดยให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
อุบัติเหตุ และสรุปประเด็นสำคัญ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา เสนอต่อ
คณะกรรมการศ ู นย ์ อ ำนวยการความปลอดภ ั ยทางถนนจ ั งหว ั ด/
กรุงเทพมหานคร เพื ่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดมาตรการ 
แนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  

๕. การลดปัจจัยเสี่ยง      ๑. ใช้กลไกของท้องที่ควบคุม ดูแลผู้ที่มีพฤติกรรมเส่ียงในการขับขี่ที่อาจก่อให้
เกิอุบัติเหตุทางถนน โดยให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการมาตรการเชิง
รุก “เคาะประตูบ้าน” เพื่อสอดส่อง ดูแล ป้องปราม และตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเส่ียง        
ในการขับขี ่ที ่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่  รวมทั้งการปฏิบัติตน     
เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(covid - 19) 



๑๐ 
 

 

ประเด็น แนวทางการดำเนินงาน 
๒. ใช้กลไก “ด่านครอบครัว” ในการควบคุมปัจจัยเสี ่ยง โดยให้สมาชิก              

ในครอบครัวคอยเฝ้าระวัง ตักเตือน และป้องปรามสมาชิกในครอบครัวของตนเอง
ที่มีพฤติกรรมเส่ียงดื่มแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ไม่สวมหมวก
นิรภัย และการขับขี่รถจักรยานยนต์ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้อื่น เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดข้ึน  

๓. การจัดทำ “ประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน” ให้กำหนดข้อปฏิบัติด้านความ
ปลอดภัยทางถนนให้ประชาชนถือปฏิบัติเพื่อลดปัจจัยเส่ียง และพฤติกรรมเส่ียง
ของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเน้นการมีส่วนร่วม ของเยาวชนในพื้นที่ 
     ๔. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นบูรณาการร ่วมกับกำนัน ผู ้ใหญ่บ้าน 
อาสาสมัครและจิตอาสาในพื้นที่ จัดตั้ง “ด่านชุมชน” เพื่อสกัด ป้องปราม และ
ตักเตือน        กลุ่มเส่ียงและบุคคลที่มีพฤติกรรมเส่ียงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน อาทิ            ดื่มแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ไม่สวมหมวก
นิรภัย และ         การขับขี่รถจักรยานยนต์ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้อื่นไม่ให้ ขับขี่ออกนอกพื้นที่ ควบคู่กับการเฝ้าระวัง ป้องกันการ
แพร่ระบาดของของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) 
     ๕. การจัดกิจกรรมทางศาสนา “๑ อำเภอ ๑ กิจกรรม” เช่น ทำบุญตักบาตร 
หรือกิจกรรมตามแต่ละศาสนา เพื่อดึงประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและลดความ
เส่ียงในการก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่ ควบคู่กับการ
เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID – 19) 
     ๖. ให้น าข้อมูลบริเวณจุดเกิดเหตุที่เกิดอุบตัิเหตุบ่อยครัง้ มาวิเคราะห์
เพื่อก าหนดมาตรการ แนวทางเพิม่เติมในการป้องกนัและลดปัจจยัเสี่ยง
การเกดิอุบตัเิหตุทางถนน 
 

๖. มาตรการสำหรับเจ้าหนา้ที่
ของรัฐ 

๑. ให้หน่วยงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ
กำชับให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง
ที่ดีด้านวินัยจราจร  
     ๒. ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนตามมาตรการ
องค์กรอย่างเข้มข้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     ๓. กรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ หากผู้กระทำผิด 
เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐให้แจ้งให้หน่วยงานต้นสงักัด          
ในพื ้นท ี ่ร ับทราบและให้หน่วยงานต้นสังกัดรายงานข้อเท็จจร ิงให้ศ ูนย์
อำนวยการ           ความปลอดภัยทางถนนอำเภอทราบ เพื่อจะได้รวบรวม
สรุปผลรายงาน          ให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดทราบ 
เพื่อนำข้อมูลเสนอให้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนพิจารณากำหนด
มาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป 



๑๑ 
 

 

ประเด็น แนวทางการดำเนินงาน 
   ๔. หากมีคำสั ่งให้บุคลากร เจ้าหน้าที ่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที ่ประจำในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เช่น ประจำด่านตรวจ ด่านชุมชน หรือสถานที่              
ที ่มีการจัดงานเฉลิมฉลอง ขณะปฏิบัติหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติหน้าที ่ต้องมีปริมาณ
แอลกอฮอล์เป็นศูนย์ และให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด          

๗. ความปลอดภัยทางน้ำ ให้กระทรวงคมนาคมบูรณาการทำงานร่วมกับจังหวัด (เฉพาะจังหวัดที่มี           
การสัญจรทางน้ำและแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ) กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการ ดังนี้ 
     ๑. กำหนดมาตรการแนวทางการด ูแลความปลอดภัยทางน้ำ เพ ื ่อให้
ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรและท่องเที ่ยว รวมทั้งป้องกันการเกิด
อุบัติภัยต่าง ๆ  

๒. จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำประจำท่าเทียบ
เรือที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการหนาแน่น ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค 

๓. ตรวจสอบความปลอดภัยของเรือโดยสารและโป๊ะเทียบเรือ เช่น สภาพเรือ 
อุปกรณ์ชูชีพให้มีครบตามจำนวนผู้โดยสาร สัญญาณไฟ ถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน 
ห่วงชูชีพตามข้อกำหนด ไฟส่องสว่าง ป้ายบอกจำนวนคนโดยสาร เป็นต้น เพื่อให้
มีความพร้อมก่อนเทศกาล 

๔. จัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเท ียบเร ือสาธารณะที่มีประชาชนใช้บร ิการ
หนาแน่น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้คำแนะนำในการสัญจรทางน้ำ 
โดยเข้มงวดกวดขันมิให้เรือมีการบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าอัตราที่กำหนด และ
ให้ผู้โดยสารสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่มีการสัญจรทางเรือ ควบคู่กับการเฝ้าระวัง 
ป้องกันการแพร่ระบาดของของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) 

๕. ประสานงานผู้ประกอบการเรือโดยสารจัดเรือโดยสารไว้บริการให้เพยีงพอ
กับความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยว 
      ๖.  กำชับหน่วยงานในสังกัดซึ่งควบคุมดูแลท่าเรือและเรือที่ใช้ในการสัญจร
ทางน้ำทุกประเภทในบริเวณพื้นที่ชายทะเล หากพบว่ามีคล่ืนลมแรงให้ส่ังให้เรือ
โดยสารงดออกจากท่าเรือโดยเด็ดขาดจนกว่าจะเห็นว่าปลอดภัย 

๘. ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ๑. ให้จังหวัดเข้มงวด กวดขัน ดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวตั้งแต่
สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ สนามบิน และเส้นทางที ่จะไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
รวมทั้งการเดินทางกลับที่พักของนักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย ควบคู่กับการ
เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID – 19) 
     ๒. ให้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และเคารพกฎจราจร รวมทั้ง
แนะนำการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเช้ือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid - 19) 

 



๑๒ 
 

 

๒. ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 
 

ประเด็น แนวทางการดำเนินงาน 
๑. ด้านถนน ๒.๑ ด้านถนน    

      ๑) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจ ตรวจสอบ
ลักษณะกายภาพของถนน จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง          
จุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ และดำเนินการปรับปรุง แก้ไขให้มีความปลอดภัย 
      ๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อหาถนนที่มีความเส่ียง
สูงในการเกิดอุบัติเหตุในพื ้นที ่ เพื ่อกำหนดให้เป็นถนนปลอดภัย “๑ ท้องถิ ่น ๑           
ถนนปลอดภัย”  โดยให้บูรณาการร่วมกับตำรวจ หน่วยงานทหารในพื ้นที่
ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเส่ียง
การเกิดอุบัติเหตุและสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน 
    ๓) ให้หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือ          
ผู้รับจ้างก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเทศกาลปีใหม่ 
หรือกรณีที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้หยุดดำเนินการก่อสร้างและคืนพื้นผิว
จราจร รวมทั้งให้กำหนดมาตราการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณก่อสร้าง
หรือซ่อมแซมถนนให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัยใน
การเดินทาง 
    ๔) ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกระทรวงคมนาคมจัดทำแผนอำนวย
ความสะดวกการจราจร โดยจัดเตรียมช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) ทางเลี่ยงทาง
ลัด และจัดทำป้ายเตือน ป้ายแนะนำต่าง ๆ  ให้ชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน 
     ๕) ให้จังหวัดเฝ้าระวังถนนในพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นเส้นทางตรงที่มีระยะทางยาว    
เพื่อป้องกันผู้ขับขี่หลับใน โดยให้จัดจุดพักรถ และจุดบริการต่าง ๆ เพิ่มเติม           
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และจัดรถเคลื่อนที่เร็ว
เพื่อเปิดไฟตักเตือนผู้ขับขี่ให้เกิดการตื่นตัว 
    ๖) ให้หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง จังหวัดและกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญ         
ในการนำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมาวิเคราะห์เพื ่อกำหนดมาตรการ    
แนวทางการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางร่วม ทางแยกที่ตัดเข้าสู่
ถนนสายหลักหรือบริเวณทางร่วม ทางแยกในพื้นที่ชุมชนที่มีการเกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง 

2. ด้านสภาพแวดล้อม     ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบ         
สิ่งอันตรายข้างทาง (Roadside Hazards) อาทิ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
สญัญาณไฟจราจร เสาป้าย เป็นต้น และปรบัปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 
ส าหรบัจุดทีย่งั ไม่มไีฟฟ้าแสงสว่าง และเป็นจุดเสีย่งต่อการเกดิอุบตัเิหตุให้
มกีารแก้ไขโดยการติดตัง้เสาไฟฟ้าแสงสว่างให้ครบทุกจุดส าหรบัพื้นที่ที่
ห่างไกลยงัไม่มไีฟฟ้าเข้าถึงอาจจะติดตัง้เป็นระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์
เซล เพื่อแก้ไขปัญหา 



๑๓ 
 

 

ประเด็น แนวทางการดำเนินงาน 
3. จุดตดัทางรถไฟ     ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ก าหนดมาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดทางรถไฟให้มี
ความปลอดภยั             ในการสญัจร อาทิ จดัท าคลื่นระนาดบนผวิถนน
เพื่อชะลอความเร็วของรถ         ติดตัง้สัญญาณไฟหรือสัญญาณเสียง 
จดัท าป้ายเตือน ปรบัปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณทางข้ามให้มทีศันวิสัยที่
มองเหน็ไดช้ดัเจน เป็นต้น เพื่อใหผู้ใ้ชร้ถใชถ้นนสงัเกตเหน็ได้อย่างชดัเจน 
และเพิม่ความระมดัระวงัมากขึน้ รวมทัง้จดัเจา้หน้าทีห่รอือาสาสมคัรในการ
เฝ้าระวงัหรอืปิดแผงกัน้ทางรถไฟตามช่วงเวลาการเดนิรถ 

 

๓. ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 
 

ประเด็น แนวทางการดำเนินงาน 
๑. รถโดยสาร     ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับจังหวัดกำกับ ควบคุม ดูแลรถโดยสารสาธารณะ  

รถโดยสารไม่ประจำทาง พนักงานขับรถโดยสาร และพนักงานประจำรถให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยกำชับให้ขับขี่ด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด 
และผลัดเปลี่ยนพนักงานขับรถโดยสารตามระยะทาง/ช่วงเวลาที่กำหนด ตลอดจนให้
ตรวจสอบสภาพรถโดยสารสาธารณะ และรถโดยสารไม่ประจำทางให้มีความปลอดภัย  

๒. รถขนส่ง      ๑. ให้กระทรวงคมนาคม จังหวัด และกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือ            
กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกหยุดประกอบกิจการหรือหลีกเล่ียงการ
ใช้รถบรรทุกในการประกอบกิจการในช่วงเทศกาลปีใหม่  
     ๒. ให้กระทรวงคมนาคม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้มงวด กวดขันกับ
ผู้ใช้รถกระบะที่บรรทุกน้ำหนักเกิน และรถบรรทุกขนาดเล็กที่บรรทุกผู้โดยสาร
ในลักษณะที่ไม่ปลอดภัย 

๓. รถตู้     ให้กระทรวงคมนาคม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข ้มงวดกับรถตู้        
ส่วนบุคคลหรือรถเช่าของผู้ประกอบการธุรกิจให้มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย เช่น  
การตรวจสอบใบขับขี่ การทำประกันภัยภาคบังคับ การตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อ
ความปลอดภัย 

๔. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์      ๑. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และกรุงเทพมหานครรณรงค์ประชาสัมพันธ์            
ให้ผู้ขับขี่ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทาง และการบรรทุกของหรือ
ผู้โดยสารในกระบะท้ายในลักษณะที่อาจเกิดอันตราย 
    ๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และกรุงเทพมหานครรณรงค์ประชาสัมพันธ์            
การเปิดไฟหน้ารถทุกชนิดในระหว่างสัญจร เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นแก่ผู้ขับขี่
และผู้ใช้ถนนผ่านส่ือต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

 

๔. ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 
 

ประเด็น แนวทางการดำเนินงาน 
๑. การบังคับใช้กฎหมาย     ๑. ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และ

ต่อเนื่องควบคู่กับการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) โดยเฉพาะกฎหมายจราจรตามมาตรการ ๑ ร. 



๑๔ 
 

 

ประเด็น แนวทางการดำเนินงาน 
๒ ส. ๓ ข. ๔ ม. (๑๐ รสขม) ได้แก่ ๑) ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ๒) 
ขับรถย้อนศร ๓) ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ๔) ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ๕) ไม่มีใบขับขี่ 
๖) แซงในที ่คับขัน ๗) เมาสุรา  ๘) ไม่สวมหมวกนิรภัย ๙) มอเตอร์ไซค์ไม่
ปลอดภัย ๑๐) ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ และกรณีผู้ขับขี่ไม่ยอมให้ทดสอบ
ความสามารถในอันที่จะขับ หรือเมาสุรา หรือของอย่างอื่น ให้สันนิษฐานไว้ก่อน
ว่าผู้นั้นเมาสุราหรือเมาของอย่างอื่น รวมทั้งกรณีห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
บนทาง โดยให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ในกรณีขับรถเร็วเกิน
กว่ากฎหมายกำหนด ดื่มแล้วขับ การเสพยาเสพติดหรือของมึนเมาอย่างอื่น ขับ
รถย้อนศร รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และไม่สวมหมวก
นิรภัย  

๒. ให้ดำเนินการตามมาตรการ “ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์” อย่างเข้มข้น               
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้วทำให้มีผู้บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต ควบคู่กับการ      
เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 
19) 
          ๑) กรณีที่ผู้ขับขี่รู ้สึกตัวดีให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เครื่องมือตรวจวัดระดับ
แอลกอฮอล์ทางลมหายใจ  

        ๒) กรณีที่ผู้ขับขี่ไม่สามารถตรวจทางลมหายใจได้ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมี
หนังสือส่งตัวผู ้ขับขี่ดังกล่าวไปยังโรงพยาบาลเพื่อเจาะเลือดตรวจวัดระดับ
แอลกอฮอล์ 
      3. ให้ด าเนินการในกรณีผู้ขบัขี่ที่อายุต ่ ากว่า 20 ปี ได้รับบาดเจ็บ 
จากอุบัติเหตุทางถนนและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล มีปริมาณ
แอลกอฮอล์ในเลอืดเกนิกฎหมายก าหนด (20 มลิลิกรมัเปอรเ์ซ็นต์) ต้องมี
การสอบสวน   ขยายผลเพื่อด าเนินคดกีบัผูท้ีจ่ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ใหก้บัผูข้บัขีด่งักล่าวทุกกรณี 
       ๔.  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ กฎหมายสุรา และกฎหมายสถานบริการ โดยควบคุม ดูแลการจำหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาตามที่กฎหมายกำหนด และการจำหน่ายให้กับ 
กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี รวมทั้งการเปิด-ปิด สถานบริการ
ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด 
     ๕.  ให้กรมการขนส่งทางบก ควบคุม ดูแลให้พนักงานขับรถโดยสาร
สาธารณะถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และการตรวจสอบสภาพรถ ให้มีความ
มั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ความปลอดภัยและส่วนควบถูกต้องตามที ่กฎหมาย
กำหนด 
    ๖. ให้กรมทางหลวง เข้มงวดกวดขันการขายสิ่งของและการจอดรถบริเวณ
ไหล่ทาง ตามกฎหมายทางหลวง 



๑๕ 
 

 

ประเด็น แนวทางการดำเนินงาน 
    ๗. กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

๒. การรณรงค์ประชาสัมพนัธ ์ ๑. ให้หน่วยงานท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง จังหวัด และกร ุงเทพมหานครจัดทำแผนการ
ประชาสัมพันธ์เพื ่อเผยแพร่แนวทางความรู ้ด้านความปลอดภัยทางถนนใน
ชุมชน/หมู่บ้าน             โดยให้ผู้นำชุมชนนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านหอ
กระจายข่าว เสียงตามสาย และวิทยุชุมชน รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ผู้ใช้รถใช้ถนนรับทราบ          ในประเด็น ดังต่อไปนี้ 

    ๑) มาตรการบังคับใช้กฎหมาย โดยเน้นประเด็นที่เป็นปัจจัยเส่ียงหลักการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ดื่มแล้วขับ             
ไม่สวมหมวกนิรภัย และจักรยานยนต์ รวมทั้งการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
ทุกราย กรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้วทำให้มีผู้บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต และกรณี
ตรวจพบว่ามีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่า ๕๐ มิลลิกรัม ประกันภัย           
ภาคสมัครใจจะไม่จ่ายค่าเบ้ียประกัน 
       ๒) การดำเนินการด้านมาตรการองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ 
       ๓)  สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ในพื้นที่ เช่น 
ข้อมูลผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
      ๔) ปัจจัยเสี่ยงหลักการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และผลกระทบจากการเกิด
อุบัติเหต ุ
      ๕)  จุดเส่ียงจุดอันตรายและจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยในพื้นที่ 
      ๖)  การเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ 
      ๗)  การตรวจสอบสภาพรถเส้นทางสัญจรและเตรียมความพร้อมสภาพ
ร่างกายก่อนออกเดินทาง 
      ๘)  การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
      ๙)  ช่องทางการช่วยเหลือต่าง ๆ 
   ๒.  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือทุกชนิดให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์การเกิด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่ เช่น ข้อมูลผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ     
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้เกิดความตระหนักและปลูกจิตสำนึกค่านิยม 
วัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับประชาชน รวมทั้งในกรณี
เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงสิทธิในการเข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในช่วงเวลา 
๗๒ ช่ัวโมงแรกตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” 

๕. ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ 
 

ประเด็น แนวทางการดำเนินงาน 
การช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ ๑. จัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และหน่วย

บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการติดต่อสื่อสาร การสั่งการ การประสานงาน 



๑๖ 
 

 

และ            การแบ่งมอบพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน            ในเครือข่ายและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทาง
ถนน 
     ๒. จัดเตรียมความพร้อมของหน่วยกู้ชีพและกู้ภัย ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมอื 
วัสดุอุปกรณ์ การส่ังการ ระบบการติดต่อส่ือสาร และดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบ
อุบัติเหตุทางถนน 
     ๓. จัดเตรียมความพร้อมของระบบการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบเหตุ 
ณ จุดเกิดเหตุของแต่ละพื้นที่ เช่น กำหนดให้มีทีมกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉินระดับท้องถิ่น 
อำเภอ และบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสม 
     ๔. ประชาสัมพันธ์ระบบการช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ผู้ประสบเหตุควรจะได้รับ เช่น      
         ๑) การจ่ายค่าสินไหมทดแทน ภายใน 24 ช่ัวโมง และการจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ผ่านระบบ   e - claim โดยผู้ประสบเหตุไม่ต้องสำรองจ่าย  
          ๒) การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์การแจ้ง
เหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ และ Application EMS ๑๖๖๙ 
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั่วประเทศ โดยระบบสามารถบอกพิกัด ที่อยู่ของผู้แจ้งได้  
โดยอัตโนมัติไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ใดของประเทศไทย 

 

 ทั้งนี้ ให้ใช้งบประมาณปกติของแต่ละหน่วยงานในการดำเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเบิกค่าใช้จ่ายเกี ่ยวกับ
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามคำส่ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๑. แนวทางการดำเนินงาน 
            ๑๑.๑ ช่วงการรณรงค์และประชาสมัพันธ์ ระหว่างวันที่ ๑๕ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๔ 

    ให้หน่วยงานท ี ่ เก ี ่ยวข ้องท ุกภาคส่วนจัดทำแผนงานการ รณรงค ์และประชาส ัมพ ัน ธ์            
พร้อมทั ้งจัดกิจกรรมเพื ่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง ต่อเนื ่อง โดยให้ความสำคัญกับการใช้สื ่อ ในพื้นที่         
ทุกช่องทางและการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งให้ผู้นำชุมชนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แนวทางความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางถนนในชุมชน/หมู่บ้าน ผลกระทบ
และความสูญเสียจากอุบัต ิเหตุทางถนน โดยยกกรณีตัวอย่างของคนในชุมชนที ่ประสบอุบัต ิเหตุทางถนน  
ผ่านหอกระจายข่าว เสียงตามสาย และวิทยุชุมชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบและปฏิบัติ  
 ๑๑.๒ ช่วงการดำเนินงาน แบ่งออกเป็น ๓ ช่วง ดังนี้ 

            ๑๑.๒.๑ ช่วงก่อนการรณรงค์เข้มข้น ระหว่างวันที่ ๓ – ๙  เมษายน ๒๕๖๔ 
          ๑) ให้จัดต ั ้ งศูนย ์ป ้องกันและลดอ ุบ ัต ิ เหต ุทางถนนช่วง เทศกาล สงกร านต ์   
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่ออำนวยการ ควบคุม กำกับ ดูแล และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการช่วงเทศกาล
สงกรานต์  ดังนี้ 
    (๑) ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัต ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  
พ.ศ.๒๕๖๔  ส่วนกลาง ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 



๑๗ 
 

 

     (๒) ศูนย์ปฏิบัต ิการป้องกันและลดอุบัต ิ เหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์   
พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   (๓) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์               
พ.ศ. ๒๕๖๔  กรุงเทพมหานคร ณ กองบัญชาการตำรวจนครบาล 
 (๔) ศูนย์ประสานการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
  ๒) ให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และกองบัญชาการตำรวจนครบาล 
จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) เพื่อบูรณาการการดำเนินงานทุกภาคส่วนและกำหนดแนวทาง มาตรการ     
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยใช้กรอบแผนบรูณาการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นแนวทางการดำเนินการ  
  ๓) ให้เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง ควบคู ่กับการ
รณรงค์สร ้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน ทั ้งน ี ้  ให้จังหวัดและกองบัญชาการตำรวจนครบาล  
จัดส่งแผนปฏิบัติการ (Action plan) ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝ่ายเลขาศูนย์อำนวยการ  
ความปลอดภัยทางถนน โดยเร็ว 

   ๔) ให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดและกรุงเทพมหานครบูรณาการ
ร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหารในพื้นที่ และภาคประชาชนประชุมวางแผนดำเนินการ  
ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และดำเนินการในลักษณะ 
ยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) โดยใช้กลไกประชารัฐเป็นแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่  

  ๕) ให้จังหวัดและกองบัญชาการตำรวจนครบาลจัดเก็บสถิต ิอุบัต ิเหตุทางถนน          
ในช่วงก่อนการรณรงค์เข้มข้นระหว่างวันที ่ ระหว่างวันที ่ ๓ – ๙ เมษายน ๒๕๖๔ และรายงานให้กรมป้องกัน            
และบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝ่ายเลขาศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทราบ 
 ๑๑.๒.๒ ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 
                    การดำเนินการระหว่างรณรงค์ คือการดำเนินการในช่วง ๗ วัน ซึ่งเป็นช่วงควบคุม
เข้มข้นโดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินการ ดังนี้  

  ๑) ให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายที ่เกี่ยวข้อง จังหวัด และกรุงเทพมหานคร เพิ่มความเข้มข้น           
ในการดำเนินงานในพื้นที่ โดยเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเพือ่ลดปัจจัยเส่ียงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนให้ลดลง 

  ๒) ให้จังหวัดและกองบัญชาการตำรวจนครบาลจัดเก็บสถิต ิอ ุบัติเหตุทางถนน 
ในช่วงหลังการรณรงค์เข้มข้น ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ และรายงานให้กรมป้องกันปละบรรเทา 
สาธารณภัย ในฐานะฝ่ายเลขาศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทราบ 

   ๓) ให้จัดตั ้งจุดตรวจ เพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นจริงจังและต่อเนื่องตามมาตรการ              
๑๐ มาตรการ (๑๐ รสขม) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  ๔)  ให้จัดตั้งจุดอำนวยความสะดวก จุดบริการและประสานส่วนราชการที่ตั้งอยู่บริเวณ 
ริมถนนให้เปิดเป็นจุดพักรถและจุดบริการประชาชนเพื่อให้ประชาชนแวะพักในระหว่างการเดินทางและจัดทำ  
ป้ายประชาสัมพันธ์จุดพักรถและจุดบริการให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 

  ๕) ให้กระทรวงสาธารณสุข บูรณาการร่วมกับสำนักงานการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร และมูลนิธิต่าง ๆ จัดเตรียมความพร้อมด้านการตอบสนอง



๑๘ 
 

 

หลังการเกิดอุบัติเหตุทั้งด้านโรงพยาบาล เครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากร ระบบการส่ือสาร การประสานงาน         และ
การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุให้ทันท่วงที 

 ๖) ให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ออกตรวจติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและสรุปผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทราบ 
  ๓) ชว่งหลังการรณรงค์เขม้ขน้ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ 
                                ๑) ให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และกรุงเทพมหานคร เน้นการบังคับใช้กฎหมาย          
อย่างเครง่ครัดและต่อเนือ่งเพื่อลดปัจจัยเส่ียงที่กอ่ให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนให้ลดลง 

      ๒) ให้อำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัย 
      ๓) ให้จังหวัดและกองบัญชาการตำรวจนครบาลจัดเก็บสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงหลัง  

การรณรงค์เข้มข้น ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ และรายงานให้กรมป้องกันปละบรรเทาสาธารณภัย   
ในฐานะฝ่ายเลขาศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทราบ 

     ๔) ให้ถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายงาน
ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝ่ายเลขาศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทราบ 

๑๒. การประสานการปฏิบัติ 
 ๑๒.๑  ระดับส่วนกลาง ให้ดำเนินการ ดังนี้ 

 ๑๒.๑.๑ ให้กระทรวงคมนาคม รายงานปริมาณการจราจรในโครงข่ายถนน ทั้งถนนทางหลวงแผ่นดิน
และทางหลวงชนบท ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝ่าย
เลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนกลางทราบ 
เป็นประจำทุกวัน 
   ๑๒.๑. ให ้กรมคุมประพฤติ  รายงานผลการบังค ับคดีตามกฎหมายจราจรทางบกที ่ศาล                
มีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งลงโทษผู้กระทำความผิดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนกลางทราบเป็นประจำทุกวัน 

๑๒.๒ ระดับภูมิภาค/ระดับพื้นที่ ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
๑๒.๒.๑ ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔

จังหวัด ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการทั้งด้านอัตรากำลังภารกิจ 
งบประมาณ และการรณรงค์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ห้วงเวลาและสภาพพื้นที่ของแต่ละพื้นที่ 

๑๒.๒.๒ ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔
จังหวัด ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานเพื่อบูรณาการการตรวจเยี่ยมหรือตรวจติดตามผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ในช่วงเทศกาลและลดความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณในการดำเนิ นการรวมทั ้งให้ประสานแผนและ
รายงานการตรวจติดตามให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนกลางทราบ 

๑๒.๒.๓ ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จังหวัด รายงานผลการปฏิบัติงานให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์   
พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนกลางทราบ และหากมีประเด็นหรือเหตุการณ์สำคัญระหว่างการดำเนินการในช่วงเทศกาลให้รายงาน 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ส่วนกลางทราบโดยเร่งด่วน เพื ่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการ 



๑๙ 
 

 

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กำหนดนโยบายและแผนให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่าง
ทันท่วงที 

๑๒.๓ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการดังนี้ 
๑๒.๓.๑ ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล        กอง

บังคับการตำรวจทางหลวง กองบังคับการตำรวจจราจร กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน 

๑๒.๓.๒ ให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็นศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรุงเทพมหานคร โดยให้ประสานการปฏิบัติการอย่างใกล้ชิดกับกรุงเทพมหานคร          
เพื ่อลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานรวมทั ้งรายงานผลการดำเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนกลางทราบ 

๑๒.๓.๓ หากมีประเด็นหรือเหตุการณ์สำคัญระหว่างการดำเนินการในช่วงเทศกาลให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรุงเทพมหานคร รายงานกรมป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนกลางทราบโดยเร่งด่วน เพื่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัย
ทางถนน (ศปถ.) กำหนดนโยบายและแผนให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที 

 
 

๑๓. การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 การขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปสู่การ

ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้บูรณาการการดำเนินงาน 
ทุกภาคส่วน ทั ้งในระดับส่วนกลาง ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เพื ่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดสถิติอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู ้บาดเจ็บ และจำนวนผู ้เสียชีวิต  
ให้มีการสูญเสียให้น้อยที่สุด ซึ่งในการขับเคล่ือนแผนฯ ดังกล่าว มีแนวทาง ดังนี้ 
    ๑๓.๑ การขับเคลื ่อนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัต ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในส่วนกลาง  
  เป็นการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย มาตรการ และการกำหนดแนวทางให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุ  
ตามเป้าหมายและตัวช้ีวัด โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการดำเนินการ ดังนี้  

 ๑๓.๑.๑ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔         
ตามบทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน โดยใช้กรอบแนวทางตามแผนบูรณาการป้องกันและ       ลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เป็นแนวทางการ
ดำเนินงาน 

 ๑๓.๑.๒ กำหนดตัวชี ้ว ัด โดยต้องสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเด ีย วกันกับตัวชี ้ วัด 
ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของศูนย์อำนวยการความ
ปลอดภัยทางถนน 

 ๑๓.๑.๓  กำหนดกิจกรรม รายละเอียดที่จะดำเนินการให้มีความชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง 



๒๐ 
 

 

 ๑๓.๑.๔  กำหนดวิธีการในการขับเคลื่อนแผนให้หน่วยงานในระดับจังหวัด (หน่วยงานในสังกัด 
ในระดับภูมิภาค) ทั้งในช่วงการเตรียมความพร้อมและในช่วงการรณรงค์ 
 ๑๓.๑.๕  กำหนดให้มีการติดตามผล และสรุปถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานตามแผนบูรณาการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยรวบรวมสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ
นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนพิจารณาเห็นชอบ เพื่อนำเรียนคณะรัฐมนตรี
ทราบ รวมทั้งนำไปปรับปรุงการจัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ในปีต่อไป  

๑๓.๒ การขับเคลื ่อนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัต ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 

    การขับเคล่ือนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ระดับจังหวัด /กรุงเทพมหานคร เป็นการนำนโยบายไปสู ่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ โดยจะต้องมีการดำเนินการ ดังนี้  
 ๑๓.๒.๑ การวิเคราะห์สภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพื่อหาสาเหตุ 
ปัจจัยเสี ่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ นำผลการประชุมถอดบทเรียนอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สงกรานต์  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร  
 ๑๓.๒.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร โดยบูรณาการแผนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน เพื่อจัดทำเป็น
แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
โดยกำหนดเป้าหมาย มาตรการ และกิจกรรมที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ๑๓.๒.๓ กำหนดตัวชี้วัดในระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับตัวช้ีวัดตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน  

๑๓.๒.๔ นำแนวทางประชารัฐมาบูรณาการการดำเนินงานรวมกับทุกภาคส่วน ทั ้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนและจิตอาสาในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอที่เป็นพื้นที่เส่ียง  
ในระดับสีแดงและสีส้ม ต้องมีการกำหนดมาตรการ รวมทั้งการขับเคล่ือนอย่างจริงจัง  

๑๓.๒.๕ ติดตามการขับเคล่ือนการดำเนินงานตามแผน เพื่อให้บรรลุผลตามตัวช้ีวัดที่กำหนด 
๑๓.๒.๖ การสรุปและถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยรวบรวมสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะนำเรียนให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ และนำไปปรับปรุงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีต่อไป 
    ๑๓.๓ การขับเคลื ่อนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัต ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับอำเภอ และระดับเขต 

การขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ระดับอำเภอ และระดับเขต เป็นการนำนโยบายและมาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
จังหวัด / กร ุงเทพมหานคร ไปสู ่การปฏิบัต ิในระดับอำเภอ และระดับเขต เพ ื ่อให้บังเก ิดผลเป็นรูปธรรม  
โดยมีเป้าหมายในการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการดำเนินการ  
ในระดับพื้นที่ ได้แก่ การรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ การตั้งจุดตรวจหลัก จุดบริการ การจัดตั้งด่านชุมชน  
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในพื้นที่ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้  



๒๑ 
 

 

 ๑๓.๓.๑ การวิเคราะห์สภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ ระดับเขต เพื่อให้ท ราบถึง 
สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริง รวมทั้งการนำผลจากการประชุมถอดบทเรียนอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัต ิเหตุ 
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับอำเภอ และระดับเขต 

๑๓.๓.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ระดับอำเภอ และระดับเขต โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับอำเภอ และระดับเขต โดยกำหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี ้วัด ในระดับอำเภอ  และระดับเขตที ่ชัดเจน และต้องสอดคล้องและเป็นไปใน 
ทางเดียวกันกับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

๑๓.๓.๓ กำหนดมาตรการ วิธีการ และกิจกรรมในการขับเคลื่อนแผนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ  
เป็นรูปธรรม ให้สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้จริง โดยการนำแนวทางประชารัฐ มาบูรณาการ       การ
ดำเนินงานรวมกับทุกภาคส่วน ทั ้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ประชาชนและจิตอาสา  
ในพื้นที่  

๑๓.๓.๔ ติดตามการขับเคล่ือนการดำเนินงานตามแผน เพื่อให้บรรลุผลตามตัวช้ีวัดที่กำหนด 
๑๓.๓.๕ การสรุปและถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 

ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยรวบรวมสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะนำเรียนให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ และนำไปปรับปรุงการจัดทำแผนปฏิบัตกิารป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในปีต่อไป 
 ๑๓.๔ การขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔     
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      การขับเคลื ่อนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการนำมาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด
และแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอไปสู ่การปฏิบัติในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพื่อให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเน้นการดำเนินการในระดับพื้นที่  ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ  
การจัดตั้งด่านชุมชน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่  
โดยมีการบูรณาการทำงานทั ้งหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและประชาชนในพื้นที ่ ได้แก่ 
นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชรบ . อปพร. อสม. และ
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนฯและมาตรการในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อย่าง
แท้จริง โดยมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องมีการ
ดำเนินการ ดังนี้  

 ๑๓.๔.๑ การวิเคราะห์สภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาเหตุ  
ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนผลการประชุมถอดบทเรียนอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัตกิารป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๓.๔.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔           
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง  ๆ ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ชัดเจน โดยต้องสอดคล้อง
และเป็นไปในทางเดียวกันกับอำเภอและจังหวัด 



๒๒ 
 

 

๑๓.๔.๓ กำหนดวิธีการและกิจกรรมในการขับเคลื ่อนแผนให้เป็นรูปธรรม ให้สามารถป้องกันและ  
ลดอุบัติเหตุทางถนนได้จริง โดยการนำแนวทางประชารัฐมาบูรณาการการดำเนินงานรวมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนและจิตอาสาในพื้นที่  

๑๓.๔.๔  ติดตามการขับเคล่ือนการดำเนินงานตามแผนฯ เพื่อให้บรรลุผลตามตัวช้ีวัดที่กำหนด 
๑๓.๔.๕ การสรุปและถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 

ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยรวบรวมสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะนำเรียนให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ และนำไปปรับปรุงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ในปีต่อไป 

๑๔. การติดตามและประเมินผล 
การติดตามประเมินผลจะช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าหรือความล่าช้าของการดำเนินงานว่าใกล้เคียงกับ

เป้าหมายเพียงใด กล่าวคือการติดตามประเมินผล เป็นส่วนของกระบวนการดำเนินงานด้านการกำกับควบคมุเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าของภารกิจและประเมินว่าภารกิจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยการกำหนด
ดัชนีการติดตามประเมินผล เพื่อเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  
หรือไม่เมื่อเทียบกับเกณฑ์ หรือดัชนีที่กำหนดไว้ นอกจากนี้การติดตามประเมินผลยังสามารถช่วยวิเคราะห์ให้ทราบ
ถึงปัจจัยของเหตุแห่งความสำเร็จและความล้มเหลวได้ ซึ ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทาง
ดำเนินการในปีต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้  

๑๔.๑ ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น ให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร       
จัดส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กรมป้องกันและบรรเทา            
สาธารณภัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทราบ 

๑๔.๒ ช่วงควบคุมเข้มข้น ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และกรุงเทพมหานคร มอบหมายผู้บริหาร  
หรือหัวหน้าส่วนราชการเพื่อออกติดตามการดำเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในพื้นที่อย่างตอ่เนื่อง 
และรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอการดำเนินงานให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะ 
ฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ทราบ  

๑๔.๓ ช่วงหลังควบคุมเข้มข้น ให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด กรุงเทพมหานคร  
และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ถอดบทเรียน 
การดำเนินงานเพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค และจัดทำข้อเสนอแนะการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด กรุงเทพมหานคร สรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานตามเป้าหมาย ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสำนักงานเลขานุการศูนย์อำนวยการ 
ความปลอดภัยทางถนน ทราบ 
 

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

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน 
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
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