






 

 

 

 

 

แผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

ชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 
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๑. สถานการณ�ป�จจุบัน  

เทศกาลปใหมเปนชวงท่ีประชาชนสวนใหญเดินทางกลับภูมิลําเนาและทองเท่ียวในสถานท่ีตาง ๆ         
เปนจํานวนมาก เนื่องจากเปนชวงท่ีมีวันหยุดติดตอกันหลายวัน และบริษัท หางราน รวมท้ังประชาชนนิยมจัดงาน 
เฉลิมฉลองเทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหม และการจัดงานรื่นเริงตาง ๆ ทําใหปจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหต ุ           
ทางถนนเพ่ิมสูงข้ึนกวาชวงปกติ ท้ังปจจัยดานคน และยานพาหนะ ซ่ึงท่ีผานมาศูนยอํานวยการความปลอดภัย         
ทางถนน ไดรวมกับหนวยงานภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยใชกลไกศูนยอํานวยการ           
ความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ ท้ังศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด /กรุงเทพมหานคร              
ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอ และศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือลดปจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ท้ังดานคน ถนน และยานพาหนะ รวมท้ัง           
ใหความสําคัญกับการบังคับใชกฎหมาย และการใชกลไกของสังคมเพ่ือปองปราม ตักเตือนผูท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง            
ในพ้ืนท่ีอยางเขมขน และตอเนื่อง 

จากขอมูลของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2563 (๗ วัน)             
ท่ีผานมา ภาพรวมการดําเนินงาน รายละเอียด ดังนี้ 
1. สถิติอุบัติเหตุทางถนน 

 

เกิดอุบัติเหตุ 
(ครั้ง) 

ผูบาดเจ็บ 
(คน) 

ผูเสียชีวิต (๗ วัน)              
(ราย) 

ผูเสียชีวิตในชวง 30 วัน  
ตามคํานิยามขอมูลผูเสียชีวิตของ WHO 

(ราย) 

3,421 3,499 373 
 

103 
 

 

2. ถนนท่ีเกิดอุบัติเหตุ 
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  ถนนกรมทางหลวง 
   39.02 %  

   

ท่ีมา  :  ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน   
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3. ยานพานหะท่ีเกิดอุบัติเหตุ 
 

 
 
4. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 

 
 

5. พฤติกรรมเส่ียงท่ีเสียชีวิตและบาดเจ็บ 
 

 
 
 
 
 

  ดื่มแลวขับ 
    32.54 %  

   

 ไมสวมหมวกนิรภัย 
56.12 %  

   

  รถจักรยานยนต 
    79.97 %  

   

ท่ีมา  :  ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน   

ท่ีมา  :  ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน   

ท่ีมา  :  ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน   
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6. ชวงอายุของผูเสียชีวิต 
 

 
 

7. ปจจัยอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
7.1  ภาพรวมการเดินทาง ประชาชนเดินทาง จํานวน 14,708,302 คน ลดลงจากปกอนรอยละ 3.48 

 

ระหวางประเทศ 
(คน) 

ระหวางจังหวัด 
(คน) 

ภายในกรุงเทพมหานคร 
(คน) 

1,944,220 
เพ่ิมข้ึนจากปกอน  

      รอยละ 3.87 

4,298,626 
ลดลงจากปกอน  
รอยละ 6.35 

8,465,456 
ลดลงจากปกอน  
รอยละ 3.54 

 

 
 

7.2 ปริมาณรถเขา - ออกกรุงเทพมหานคร ลดลงจากปกอน รอยละ 2.18 
 

ปรมิาณรถเขา - ออก 
กรุงเทพมหานคร 

(คัน) 

ปริมาณรถขาออก 
(คัน) 

ปริมาณรถขาเขา 
(คัน) 

7,773,900 
ลดลงจากปกอน  
รอยละ 2.18 

3,857,879 
ลดลงจากปกอน  
รอยละ 4.70 

3,916,021 
เพ่ิมข้ึนจากปกอน  

รอยละ 0.43 
 
 

7.3 จํานวนรถท่ีจดทะเบียน ลดลงจากปกอน 54,848 คัน 
  

จํานวนรถจดทะเบียน 
 ป 2561 (คัน) 

จํานวนรถจดทะเบียน 
 ป 2562 (คัน) 

เปรียบเทียบ ป 2561 และ ป 
2562 

30,093,791 30,038,943 ลดลง 54,848 

  
 
 
 
 

 

 อายุ 50 ปข้ึนไป  
32.54 %  

   

ท่ีมา  :  ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน   

ท่ีมา  :  ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  

ท่ีมา  :  ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  

ท่ีมา  :  ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  
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ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนไดถอดบทเรียนการดําเนินการชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2563 

พบวา จํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ และจํานวนผูเสียชีวิตลดลง แตผูบาดเจ็บเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับชวงเทศกาลปใหม 
พ.ศ. ๒๕๖2 โดยมูลเหตุสันนิษฐานในการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดมีสาเหตุจากดื่มแลวขับ ขับรถเร็วกวากฎหมายกําหนด 
และตัดหนากระชั้นชิด ประกอบกับพฤติกรรมผูใชผูถนนไมใชอุปกรณนิรภัย (ไมสวมหมวกนิรภัย ไมคาดเข็มขัดนิรภัย)           
สําหรับมาตรการการดําเนินงานไดใหความสําคัญในการดําเนินงานเชิงรุก เพ่ือควบคุม เฝาระวัง และปองปรามบุคคล           
ท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงในระดับพ้ืนท่ีชุมชน หมูบาน อาทิ การเคาะประตูบาน ดานครอบครวั และดานชุมชน เปนตน  

จากสถานการณดังกลาวศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน ในฐานะท่ีเปนองคกรหลักของรัฐบาล 
ในการบูรณาการการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ ไดรวมกับหนวยงานภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ
จัดทําแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. ๒๕๖4 ข้ึน เพ่ือเปนกรอบแนวทางการ
ดําเนินงาน โดยมุงเนนการบริหารจัดการในลักษณะยึดพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง (Area Approach) และบูรณาการรวมกับ             
ทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยทหารในพ้ืนท่ี และภาคประชาสังคมในการดําเนินงานอยางเขมแข็งและ
ตอเนื่อง ตลอดจนการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน หมูบาน อาสาสมัครตาง ๆ และประชาชนเขามามีสวน
รวม รวมท้ังใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเจาภาพในการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ี            
เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนท้ังจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดลอมใหเหลือนอยท่ีสุด รวมท้ัง
เพ่ือดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนใหครอบคลุมทุกมิติ โดยใหความสําคัญในการดําเนินงานเชิงรุก
และการบังคับใชกฎหมายกับประเด็นหลัก คือ การขับรถเร็วเกินกวากฎหมายกําหนด การดื่มแลวขับ การไมสวม
หมวกนิรภัย และรถจักรยานยนต อยางจริงจัง เครงครัดและตอเนื่อง ควบคูกับการสรางจิตสํานึกและความตระหนัก
ดานความปลอดภัยใหแกผูใชรถใชถนนและประชาชน 

รายละเอียดตามภาคผนวก 1 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือกําหนดเปาหมาย มาตรการ และแนวทางการดําเนินงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

ชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. ๒๕๖4 รวมท้ังเพ่ือบูรณาการการดําเนินงานรวมกันของหนวยงานภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ          
ในการลดปจจัยเสี่ยงท่ีเปนสาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและปองกันการเกิดอุบัติภัยอ่ืน ๆ ในชวงเทศกาล           
ปใหม พ.ศ. ๒๕๖4 

2.2 เพื่อใหหนวยงานภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ นําแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. ๒๕๖4 ไปเปนแนวทางการบูรณาการการดําเนินงานอยางเปนระบบและมีเอกภาพ รวมท้ัง
จัดทําแผนปฏิบัติการของแตละหนวยงานตามอํานาจหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

2.3 เพ่ือกําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ  รวมท้ังการติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. ๒๕๖4   

 

3. แนวทางการดําเนินการ  
3.1 ชวงการรณรงคและประชาสัมพันธ ระหวางวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 – 21 ธันวาคม 2563 
3.2 ชวงการดําเนินงาน แบงออกเปน 3 ชวง ดังนี้ 
      1) ชวงกอนการรณรงคเขมขน ระหวางวันท่ี 22 ธันวาคม 2563 – 28 ธันวาคม 2563 

        2) ชวงควบคุมเขมขน ระหวางวันท่ี ๒9 ธันวาคม ๒๕๖3 – 4 มกราคม 2564 
  3) ชวงหลงัการรณรงคเขมขน ระหวางวันท่ี 5 มกราคม 2564 – 11 มกราคม 2564 
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4. หัวขอหลักในการรณรงค  
 การรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 ใชชื่อวา “ชีวิตวิถีใหม ขับข่ี
อยางปลอดภัย ไรอุบัติเหตุ ” เพ่ือสรางความตระหนัก รับรู และกระตุนเตือนจิตสํานึกใหกับประชาชนผูใชรถใชถนน             
ในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564  

 

5. เปาหมายการดําเนินการในภาพรวม 
 เพ่ือใหประชาชนเดินทางอยางสุขใจ กับชีวิตวิถีใหม ท่ีหางไกลจากอุบัติเหตุ ตลอดชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 
 

6. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
 6.1 จํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จํานวนผูเสียชีวิต และจํานวนผูบาดเจ็บ (admit) ลดลงใหเหลือนอยท่ีสุด           
เม่ือเทียบกับสถิติในชวงเทศกาลปใหมเฉลี่ย ๓ ปยอนหลัง 
 6.2 จํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุในระดับจังหวัด และอําเภอเสี่ยงท่ีเปนสีแดง ลดลงไมนอยกวา 5 เปอรเซ็นต 
เม่ือเทียบกับคาเฉลี่ยชวงเทศกาลปใหมยอนหลงั ๓ ป 
 6.3 จํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุใหญ ลดลงเม่ือเทียบกับสถิติในชวงเทศกาลปใหมเฉลี่ย ๓ ปยอนหลัง 
 6.4 จํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จํานวนผูเสียชีวิต และจํานวนผูบาดเจ็บ (admit) ท่ีเกิดบนถนน 
ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม ลดลงไมนอยกวา 5 เปอรเซ็นต เม่ือเทียบกับคาเฉลี่ยชวงเทศกาลปใหม
ยอนหลัง ๓ ป 
 6.5 จํานวนผูเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ ลดลงเม่ือเทียบกับสถิติในชวงเทศกาลปใหมเฉลี่ย ๓ ปยอนหลัง 
 6.6 จํานวนการบังคับคดีในพฤติกรรมเสี่ยงหลัก ไดแก ขับรถเร็วเกินกวากฎหมายกําหนด ดื่มแลวขับ และ          
การสวมหมวกนิรภัย ลดลงเม่ือเทียบกับสถิติในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2563 
 6.7 จํานวนรถโดยสารสาธารณะท่ีเกิดอุบัติเหตุและจํานวนผูเสียชีวิต ลดลงไมนอยกวา 5 เปอรเซ็นต เม่ือเทียบกับ            
คาเฉลี่ยชวงเทศกาลปใหม ยอนหลัง ๓ ป 
 

7. คําจํากัดความ 
 7.1 จุดตรวจหลัก หมายถึง  จุดตรวจหลัก จุดตรวจลอย ชุดเคลื่อนท่ีของตํารวจ และชุดเคลื่อนท่ีเร็ว  
ท่ีมีเจาหนาท่ีตํารวจท่ีไดรับแตงตั้งใหเปนเจาพนักงานจราจร โดยสามารถเรียกตรวจ และออกใบสั่งเพ่ือเปรียบเทียบปรับ 
หรือดําเนินคดีตาม พ.ร.บ. จราจรได  

7.2 อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล หมายถึง อุบัติเหตุในการจราจรทางถนนในชวงควบคุมเขมขน  
ตั้งแตเวลา 00.01  - 24.00 น. ทุกวัน เฉพาะกรณี ท่ีมีผู เสียชีวิต และหรือผูบาดเจ็บท่ีนอนพักรักษาตัว 
ในโรงพยาบาล (admit)  และเปนอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการใชยานพาหนะเพ่ือการจราจรหรือขนสง  ไดแก รถยนตนั่ง 
สวนบุคคล รถแท็กซ่ี  รถจักรยานยนต  รถสามลอเครื่อง  รถกระบะ  รถตู รถโดยสารประจําทางและไมประจําทาง  
รถบรรทุกทุกประเภท  รถจักรยานสองลอ  รถจักรยานสามลอ รถเพ่ือการเกษตร รถท่ีใชเครื่องยนตการเกษตร 
มาดัดแปลง  รถสกายแลบ รวมท้ังอุบัติเหตุท่ีเกิดจากรถไฟชนกับรถยนต 
 7.3 ผูเสียชีวิต  หมายถึง 
              7.3.1 ผูเสียชีวิตจากอุบตัิเหตุทางถนน ณ จุดเกิดเหตุ และผูเสียชีวิตท่ีโรงพยาบาลตั้งแตเวลา  00.01 -   
24.00 น. ทุกวัน (ระหวางวันท่ี 29 ธันวาคม ๒๕๖3 – 4 มกราคม 2564) ในชวงควบคุมเขมขน และตองเปน
อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในเขตจังหวัดเทานั้น ยกเวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ท่ีเกิดข้ึนบนทางหลวงพิเศษของการ
ทางพิเศษแหงประเทศไทย ใหนับเปนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในความรับผิดชอบของกองกํากับการ 8  
กองบังคับการตํารวจทางหลวง 
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  หมายเหตุ          
                (๑) กรณีการอุบัติเหตุทางถนน แลวผูประสบเหตุตกลงไปในน้ํา แลวเสียชีวิตเนื่องจากจมน้ําใหนับเปน
ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนดวย 
     (๒) กรณีสงตอผูบาดเจ็บมาจากจังหวัดหนึ่ง (สมมติเปน จังหวัด ก.)  แลวมาเสียชีวิตท่ีโรงพยาบาล 
ท่ีตั้งอยูอีกจังหวัดหนึ่ง (สมมติเปน จังหวัด ข.) ใหบันทึกอุบัติเหตุและการเสียชีวิตท่ีจังหวัด (อําเภอ) ท่ีเกิดเหต ุ             
(จังหวัด ก.) โดยใหจังหวัดท่ี มีผู เสียชีวิต(จังหวัด ข.) แจงใหจังหวัดท่ีเกิดเหตุไดทราบและแจงใหรายงาน                  
มายังศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติ เหตุทางถนน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดทราบดวย               
โดยระบุชื่อ - นามสกุลผูเสียชีวิตและจังหวัดท่ีเกิดเหตุ โดยใหผูวาราชการจังหวัดหรือผูท่ีไดรับมอบหมายลงนาม
หนังสือแจงเปนลายลักษณ อักษรทางโทรสาร ศูนยปฏิบั ติการปองกันและลดอุบั ติ เหตุทางถนนกรมปองกัน             
และบรรเทาสาธารณภัยจะประสานงานกับจังหวัดและศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต เพ่ือตรวจสอบ              
ความถูกตองและการปรบัปรุงขอมูลใหจังหวดัท่ีเกิดเหตุ ตามนิยามท่ีกําหนดดังกลาว 
 ตัวอยาง 
 กรณีมีผูบาดเจ็บสาหัสท่ีเกิดอุบัติเหตุทางถนนท่ีจังหวัดนครราชสีมา เม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 2563  
ตอมาภายหลังไดสงตอมายังโรงพยาบาลในจังหวัดสระบุรี และเสียชีวิตในวันท่ี 1 มกราคม 2564  ใหศูนยอํานวยการ
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระบุรีแจง จังหวัดนครราชสีมาใหทราบ และรายงานเปนลายลักษณอักษรมายัง 
ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนสวนกลาง กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 7.3.2 กรณีผูบาดเจ็บในชวงควบคุมเขมขนแลวตอมาเสียชีวิตภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเกิดเหตุ 
ใหนับเปนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในชวงควบคุมเขมขนของเทศกาลดวย   
 ตัวอยาง 
        กรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนนเปนเหตุใหมีผูบาดเจ็บนอนพักรักษาตัว (admit) ท่ีโรงพยาบาล        
เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2563 ตอมาไดเสียชีวิตในวันท่ี 15 มกราคม 2564 จังหวัดตรวจสอบขอเท็จจริงแลวพบวา
เปนผู เสียชีวิตจากอุบัติ เหตุทางถนนในชวงควบคุมเขมขนนับตั้งแตเกิดเหตุถึง 30 วัน ใหจังหวัดรายงาน 
การเปลี่ยนแปลงขอมูลผูบาดเจ็บเปนผูเสียชีวิต โดยมีผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดเปนผูลงนาม
รับรองหนังสือและแจงเปนลายลักษณอักษรใหศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนทราบ 
 7.4 ผูบาดเจ็บ ในชวงเทศกาล 
 หมายถึง ผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน เฉพาะในชวงท่ีมีการควบคุมเขมขน และเปนผูบาดเจ็บท่ี
นอนพักรักษาตัว (admit) ตามคําวินิจฉัยของแพทยอนุญาตใหผูปวยนอนพักรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล ยกเวนผูบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทางถนนท่ีเกิดข้ึนบนทางดวนพิเศษแหงประเทศไทย ใหนับเปนผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนใน
ความรับผิดชอบของกองกํากับการ 8 กองบังคับการตํารวจทางหลวง 
 หมายเหตุ กรณี ท่ีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุกอนชวงควบคุมเขมขน และนอนพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาลในระหวางชวงควบคุมเขมขน ไมนับเปนผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในชวงควบคุมเขมขน 
 

7.5 กรณีชาวตางชาติหรือชาวตางดาว ในชวงเทศกาล 
             1. กรณีชาวตางชาติท่ีเขาเมืองหรือมีถ่ินฐานในประเทศไทยโดยถูกตองตามกฎหมายประสบอุบัติเหตุ 
ทางถนนในชวงควบคุมเขมขน และเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ (admit) ใหนับเปนผูประสบอุบัติเหตุทางถนนดวย 
 2. กรณีแรงงานตางดาวท่ีไดจดทะเบียนกับกระทรวงแรงงานถูกตองตามกฎหมายประสบอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงควบคุมเขมขนและเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ admit ใหนับเปนผูประสบอุบัติเหตุ 
 3. กรณีชาวตางชาติ หรือแรงงานตางดาว ลักลอบเขาเมืองโดยไมถูกตองตามกฎหมาย ประสบอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงควบคุมเขมขนและเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ admit ใหนับเปนผูประสบอุบัติเหตุ 
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   4. กรณีชาวตางชาติ หรือแรงงานตางดาว ท่ีเกิดอุบัติเหตุทางถนนบนทางหลวงพิเศษของการทางพิเศษ
แหงประเทศไทย ใหนับเปนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในความรับผิดชอบของกองกํากับการ 8 กองบังคับการ
ตํารวจทางหลวง 
 

 7.5 อุบัติเหตุใหญ  หมายถึง  
                7.5.1  อุบัติเหตุทางถนนท่ีมีจํานวนผูเสียชีวิตตั้งแต 2 รายข้ึนไป  
                7.5.2  หรือผูบาดเจ็บตั้งแต 4 คนข้ึนไป  

   7.5.3  หรือผูบาดเจ็บ+ผูเสียชีวิต ตั้งแต 4 คน ข้ึนไป   
               7.5.4 อุบัติเหตุท่ีเปนท่ีสนใจของประชาชน เชน บุคคลสําคัญหรอืบุคคลสาธารณะเกิดบาดเจ็บ Admit 
หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือรถน้ํามัน รถสารเคมี เกิดอุบัติเหตุ จนเกิดเพลิงไหม หรือสารเคมีฟุงกระจาย         
ไปสูชุมชน ทางถนนใหรายงานอุบัติเหตุใหญดวย 
 

 7.6 จุดบริการ หมายถึง จุดบริการซ่ึงหนวยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน จัดตั้งข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชนในระหวางการเดินทาง เชน จุดบริการของขนสงจังหวัด แขวงทางหลวง ทางหลวงชนบท วิทยาลัยเทคนิค 
วิทยาลัยอาชีวะ มูลนิธิตาง ๆ เปนตน รวมถึงเปนจุดพักรถ จุดพักคนเดินทางระยะไกล 
  

 7.7 ดานชุมชน หมายถึง จุดท่ีฝายปกครอง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน หรือหมูบานจัดตั้งข้ึน             
เพ่ือทําหนาท่ีเปนจุดคัดกรองปองปราม ตักเตือน สกัดก้ันบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน ท้ังนี้ ดานชุมชนอาจตั้งถาวรในหมูบานหรือชุมชนนั้น หรือเคลื่อนยายไปตามพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
ภายในหมูบานหรือชุมชนรวมถึงมีการตรวจสอบ แนะนํา ควบคุม ยับยั้ง พฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ            
และประสานงานเจาหนาท่ีตํารวจเพ่ือบังคับใชกฎหมาย 

8. ปจจัยเสี่ยง 
  
 

ปจจัยเส่ียง ประเด็น 

ดานคน 
พฤติกรรมเสี่ยงในการใชรถใชถนนของผูขับข่ีและผูใชเสนทาง/ความประมาท /ความสามารถ
ของผูขับข่ีลดลงเนื่องจากสภาพรางกายไมพรอม/การไมชํานาญเสนทางการไมเคารพกฎจราจร 
/ขาดวินยัในการใชรถใชถนนรวมกัน /การไมใชอุปกรณนิรภัย 

ดาน
ยานพาหนะ 

ขาดความพรอมดานอุปกรณพ้ืนฐานในรถยนต /ขาดความพรอมดานอุปกรณความปลอดภัย/
การปรับแตงสภาพยานพาหนะ/การบรรทุกหรือโดยสารท่ีไมปลอดภยั 

ดานถนน/ 
ดาน

ส่ิงแวดลอม 

จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดตัดทางรถไฟ จุดท่ีเกิดอุบัติเหตุบอยยังไมไดรับการแกไข/ลักษณะ   
ทางกายภาพของถนนไมสมบูรณ อาทิ  ผิวถนนเปนหลุม บอ และถนนอยูระหวางกอสรางหรือ
ซอมแซม/สภาพการจราจรท่ีหนาแนน /อุปกรณควบคุมการจราจรมีสภาพไมสมบูรณ           
/ปายเตือน ปายสัญลักษณติดตั้งในตําแหนงท่ีไมเหมาะสมและไมชัดเจน/จุดเสี่ยง จุดอันตราย
จุดท่ีเกิดอุบัติเหตุบอย และจุดตัดทางรถไฟยังไมไดรบัการแกไข 
ไฟฟาสองสวางชํารุดและไมเพียงพอ/อุปสรรคทางธรรมชาติและลักษณะภูมิอากาศ/           
สิง่กีดขวางตกหลนบนชองทางจราจร/วัตถุอันตรายขางทาง/สิง่กีดขวางทัศนวิสัย 

 

๙. การประเมินความเสี่ยงในระดับพ้ืนที่ 
ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน ไดนําหลักเกณฑการประเมินความเสี่ยงพ้ืนท่ีของปญหาจากระบบ

การรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e – Report) มาวิเคราะหโดยคํานวณจากจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ
ในชวงเทศกาลปใหมเฉลี่ย 3 ป ยอนหลัง (พ.ศ. 25๖1 – 2563) เพ่ือกําหนดอําเภอท่ีมีความเสี่ยง โดยใหจังหวัด 
และอําเภอกําหนดมาตรการ แนวทางการลดปจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และดําเนินการลดปจจัยเสี่ยง          
ใหสอดคลองกับขอเท็จจริง และสภาพปญหา ดังนี้ 
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ระดับความเส่ียง จํานวนอําเภอ 
ระดับความเสี่ยงสีแดง จํานวน 33 อําเภอ 
ระดับความเสี่ยงสีสม จํานวน 119 อําเภอ 
ระดับความเสี่ยงสีเหลือง จํานวน 687 อําเภอ 
ระดับความเสี่ยงสีเขียว จํานวน 39 อําเภอ 

รายละเอียดตามภาคผนวก 2 

1๐. มาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ศูนย อํานวยการความปลอดภัยทางถนน ได กําหนดมาตรการการดําเนินการชวงเทศกาลชวงป ใหม                

พ.ศ. ๒๕๖4 โดยเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในลักษณะ “ยึดพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง (Area Approach)”            
เพ่ือควบคุมและลดปจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ท้ังดานคน ถนน ยานพาหนะ และสิ่งแวดลอมใหเหลือนอยท่ีสุด 
และใหเกิดความปลอดภัยในการเดินทางทุกมิติ โดยใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ จังหวัด และกรุงเทพมหานครบูรณาการ
รวมกับทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยทหารในพ้ืนท่ี องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคประชาสังคม 
อาสาสมัคร และภาคประชาชนนํามาตรการดังกลาวไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงานอยางจริงจังและตอเนื่อง 
เพ่ือใหการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 เกิดผลเปนรูปธรรมอยางแทจริง              
ซ่ึงมาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประกอบดวย มาตรการ 5 มาตรการ ดังนี้ 
1. มาตรการดานการบริหารจัดการ 
 

ประเด็น แนวทางการดําเนินงาน 
1. จัดตั้ งศูนยป องกันและ          
ลดอุบัติ เหตุทางถนนชวง
เทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 

   ใหจัดตั้งศูนยปองกันและลดอุบัติ เหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564            
เพ่ืออํานวยการ ควบคุม กํากับ ดูแล และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการชวงเทศกาลปใหม  ดังนี้ 

๑. ศูนย อํานวยการปองกันและลดอุบัติ เหตุทางถนนชวงเทศกาลป ใหม                    
พ.ศ. 2564  สวนกลาง ณ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        ๒. ศูนยปฏิบั ติการปองกันและลดอุบัติ เหตุทางถนนชวงเทศกาลป ใหม            
พ.ศ. 2564 จังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
         ๓. ศูนยปฏิบั ติการปองกันและลดอุบัติ เหตุทางถนนชวงเทศกาลป ใหม              
พ.ศ. 2564 กรุงเทพมหานคร ณ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
        ๔. ศูนยประสานการปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
ปใหม พ.ศ. 2564 ณ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 

2. จัดทําแผนปฏิบัติการ 
(Action plan) 

   ให�หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง จังหวัด และกรุงเทพมหานครนํากรอบแผนบูรณาการ
ป�องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช�วงเทศกาลป�ใหม� พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปจัดทําแผนปฏิบัติการ 
(Action plan) เพ่ือบูรณาการการดําเนินงานทุกภาคส�วนและกําหนดแนวทาง มาตรการ 
ในการป�องกันและแก�ไขป�ญหาอุบัติเหตุทางถนนในช�วงเทศกาลป�ใหม� พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โดยให�นําแนวทางเฝ�าระวัง ป�องกันการแพร�ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID – 19) มาดําเนินการในช�วงเวลาดังกล�าว 

3. แตงตั้งคณะทํางานบูรณา
การการจัดตั้งจุดตรวจ จุด
บริการ 

  ใหจังหวัด และกรุงเทพมหานครแตงตั้งคณะทํางานบูรณาการการจัดตั้งจุดตรวจ 
จุดบริการ เพ่ือพิจารณากําหนดแนวทาง รูปแบบ และสถานท่ีในการจัดตั้งจุดตรวจ           
และจุดบริการใหสอดคลองกับสถานการณและขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

4. คณะทํางานวิเคราะห
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 
ทางถนน 

   ใหใชกลไกของ “คณะทํางานวิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัติ เหตุทางถนน” เพ่ือ
ดําเนินการสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึก กรณีอุบัติเหตุท่ีมีการเสียชีวิต อุบัติเหตุใหญ หรือ
อุบัติเหตุท่ีนาสนใจ โดยใหบูรณาการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือวิเคราะหขอมูล
อุบั ติ เหตุ  และสรุปประเด็นสํ าคัญ ขอเสนอแนะในการแก ไขปญหา เสนอตอ
คณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพ่ือเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณากําหนดมาตรการ แนวทางในการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน  
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ประเด็น แนวทางการดําเนินงาน 

5. การลดปจจัยเส่ียง     1. ใชกลไกของทองท่ีควบคุม ดูแลผูท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับข่ีท่ีอาจกอให
เกิอุบัติเหตุทางถนน โดยใหกํานัน ผูใหญบาน ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีดูแลความสงบเรียบรอย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ี ดําเนินการมาตรการเชิง
รุก “เคาะประตูบาน” เพ่ือสอดสอง ดูแล ปองปราม และตักเตือนผูท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง          
ในการขับข่ีท่ีอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ี 

2 . ใชกลไก “ดานครอบครัว” ในการควบคุมปจจัยเสี่ยง โดยใหสมาชิกใน
ครอบครัวคอยเฝาระวัง ตักเตือน และปองปรามสมาชิกในครอบครัวของตนเองท่ีมี
พฤติกรรมเสี่ยงดื่มแลวขับ ขับรถเร็วเกินกวากฎหมายกําหนด ไมสวมหมวกนิรภัย 
และการขับข่ีรถจักรยานยนตในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน 
เพ่ือปองกันความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

3. การจัดทํา “ประชาคมชุมชน/หมูบาน” ใหกําหนดขอปฏิบัติดานความ
ปลอดภัยทางถนนใหประชาชนถือปฏิบัติเพ่ือลดปจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยง
ของผูใชรถใชถนน โดยเนนการมีสวนรวม ของเยาวชนในพ้ืนท่ี 
     ๔. ให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินบรูณาการร�วมกับกํานัน ผ�ูใหญ�บ�าน อาสาสมัคร
และจิตอาสาในพ้ืนท่ี จัดตั้ง “ด�านชุมชน” เพ่ือสกัด ป�องปราม และตักเตือน        
กล�ุมเสี่ยงและบุคคลท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงท่ีอาจก�อให�เกิดอุบัติเหตุทางถนน อาทิ            
ดื่มแล�วขับ ขับรถเร็วเกินกว�ากฎหมายกําหนด ไม�สวมหมวกนิรภัย และ         
การขับข่ีรถจักรยานยนต�ในลักษณะท่ีอาจก�อให�เกิดความเสียหายแก�ผ�ูอ่ืนไม�ให� 
ขับข่ีออกนอกพ้ืนท่ี โดยให�นําแนวทางเฝ�าระวัง ป�องกันการแพร�ระบาดโรค    
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) มาดําเนินการในช�วงเวลาตั้งด�าน
ชุมชน 
      ๕. การจัดกิจกรรมทางศาสนา “๑ อําเภอ ๑ กิจกรรม” เช�น ทําบุญตักบาตร 
“สวดมนต�ข�ามป�”หรือกิจกรรมตามแต�ละศาสนา เพ่ือดึงประชาชนเข�าร�วม
กิจกรรมและลดความเสี่ยงในการก�อให�เกิดอุบัติเหตุในการใช�รถใช�ถนนของคน 
ในพ้ืนท่ี โดยให�นําแนวทางเฝ�าระวัง ป�องกันการแพร�ระบาดโรคติดเช้ือไวรัส      
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) มาดําเนินการในช�วงการจัดกิจกรรม 

6. มาตรการองคกรของ
หนวยงานภาครัฐ 

1. ใหหนวยงานในสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ 
กําชับใหขาราชการ ลูกจาง และพนักงานเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติตนเปนตัวอยาง
ท่ีดีดานวินัยจราจร  
     2. ใหทุกหนวยงานดําเนินการรณรงคประชาสัมพันธการปฏิบัติตนตามมาตรการ
องคกรอยางเขมขนในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564  
       3. กรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 หากผูกระทําผิด 
เปนขาราชการ ลูกจาง พนักงานเจาหนาท่ีของรัฐใหแจงใหหนวยงานตนสังกัด          
ในพ้ืนท่ีรับทราบและใหหนวยงานตนสังกัดรายงานขอเท็จจริงใหศูนยอํานวยการ           
ความปลอดภัยทางถนนอําเภอทราบ เพ่ือจะไดรวบรวมสรุปผลรายงานให             
ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดทราบ เพ่ือนําขอมูลเสนอให            
ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนพิจารณากําหนดมาตรการในการแกไข
ปญหาตอไป 
 4. หากมีคําสั่งใหบุคลากร เจาหนาท่ีของรัฐ ปฏิบัติหนาท่ีประจําในชวง
เทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 เชน ประจําดานตรวจ ดานชุมชน หรือสถานท่ี              
ท่ีมีการจัดงานเฉลิมฉลอง ขณะปฏิบัติหนาท่ีผูปฏิบั ติหนาท่ีตองมีปริมาณ
แอลกอฮอลเปนศูนย และใหปฏิบัติหนาท่ีอยางเขมงวด 
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ประเด็น แนวทางการดําเนินงาน 

7. ความปลอดภัยทางน้ํา    ใหกระทรวงคมนาคมบูรณาการทํางานรวมกับจังหวัด (เฉพาะจังหวัดท่ีมี           
การสัญจรทางน้ําและแหลงทองเท่ียวทางน้ํา) กรุงเทพมหานคร องคกรปกครอง         
สวนทองถ่ิน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือดําเนินการ ดังนี้ 
 1. กําหนดมาตรการแนวทางการด ูแลความปลอดภ ัยทางน้ํ า เพื ่อให
ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรและทองเท่ียว รวมท้ังปองกันการเกิด
อุบัติภัยตาง ๆ  

2. จัดตั้งศูนยอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ําประจําทาเทียบเรือ
ท่ีมีประชาชนและนักทองเท่ียวใชบริการหนาแนน ท้ังในสวนกลางและสวนภมิูภาค 

3. ตรวจสอบความปลอดภัยของเรือโดยสารและโปะเทียบเรือ เชน สภาพเรือ 
อุปกรณชูชีพใหมีครบตามจํานวนผูโดยสาร สัญญาณไฟ ถังดับเพลิงพรอมใชงาน 
หวงชูชีพตามขอกําหนด ไฟสองสวาง ปายบอกจํานวนคนโดยสาร เปนตน เพ่ือใหมี
ความพรอมกอนเทศกาล 

4. จัดเจาหนาท่ีประจําทาเทียบเรือสาธารณะท่ีมีประชาชนใชบริการหนาแนน 
ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค เพ่ือใหคําแนะนําในการสัญจรทางน้ํา โดยเขมงวด
กวดขันมิใหเรือมีการบรรทุกผูโดยสารเกินกวาอัตราที่กําหนด และใหผูโดยสาร
สวมเสื้อชูชีพทุกครัง้ท่ีมีการสัญจรทางเรือ 

5. ประสานงานผูประกอบการเรือโดยสารจัดเรือโดยสารไวบริการใหเพียงพอ
กับความตองการของประชาชนและนักทองเท่ียว 
 6.  กําชับหนวยงานในสังกัดซ่ึงควบคุมดูแลทาเรือและเรือท่ีใชในการสัญจร
ทางน้ําทุกประเภทในบริเวณพ้ืนท่ีชายทะเล หากพบวามีคลื่นลมแรงใหสั่งใหเรือ
โดยสารงดออกจากทาเรือโดยเด็ดขาดจนกวาจะเห็นวาปลอดภัย 

8. ความปลอดภัยนักทองเท่ียว      1. ใหจังหวัดท่ีมีพรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบาน จังหวัดท่ีเปนแหลงทองเท่ียว
และกรุงเทพมหานครพิจารณาหามาตรการ แนวทางการดูแลความปลอดภัยและ        
การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เปนพิเศษตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี 
เพ่ือใหนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติมีความปลอดภัยในชวงเทศกาล 
ปใหม พ.ศ. 2564 โดยให�นําแนวทางเฝ�าระวังป�องกันการแพร�ระบาดโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) เพ่ือป�องกันการแพร�ระบาดโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) 

      2. ใหจังหวัดเขมงวด กวดขัน ดูแลความปลอดภัยใหกับนักทองเท่ียวตั้งแต
สถานีขนสง สถานีรถไฟ สนามบิน และเสนทางท่ีจะไปยังแหลงทองเท่ียว รวมท้ัง
การเดินทางกลับท่ีพักของนักทองเท่ียวใหมีความปลอดภัย 
      3. ใหรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชน นักทองเท่ียว ท้ังชาวไทยและ
ชาวตางชาตเิดินทางทองเท่ียวอยางระมัดระวัง และเคารพกฎจราจร 

 

2. มาตรการดานลดปจจัยเส่ียงดานถนนและสภาพแวดลอม 
 

ประเด็น แนวทางการดําเนินงาน 
1. ดานถนน     1. ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํารวจ ตรวจสอบ

ลักษณะกายภาพของถนน จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดท่ีเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง          
จุดท่ีเกิดอุบัติเหตุใหญ และดําเนินการปรับปรุง แกไขใหมีความปลอดภัย 
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ประเด็น แนวทางการดําเนินงาน 
     2. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําขอมูลมาวิเคราะห เพ่ือหาถนนท่ีมีความเสี่ยงสูง

ในการเกิดอุบัติ เหตุ ในพ้ืนท่ี  เพ่ือกําหนดให เปนถนนปลอดภัย “๑ ทองถิ่น ๑           
ถนนปลอดภัย”  โดยใหบูรณาการรวมกับตํารวจ หนวยงานทหารในพ้ืนท่ี
ดําเนินการบังคับใชกฎหมายท่ีเครงครัด จริงจัง และตอเนื่อง เพ่ือลดปจจัยเสี่ยง
การเกิดอุบัติเหตุและสรางวนิัยจราจรใหกับผูใชรถใชถนน 
    3 . ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอความรวมมือ          
ผูรับจางกอสราง/ซอมแซมถนนใหเรงดําเนินการใหแลวเสร็จกอนเทศกาลปใหม 
หรือกรณีท่ีดําเนินการไมแลวเสร็จใหหยุดดําเนินการกอสรางและคืนพ้ืนผิวจราจร 
รวมท้ังใหกําหนดมาตราการปองกันการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณกอสรางหรือ
ซอมแซมถนนใหชัดเจน เพ่ือใหประชาชนผูใชรถใชถนนมีความปลอดภัยในการ
เดินทาง 
      4. ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติรวมกับกระทรวงคมนาคมจัดทําแผนอํานวย
ความสะดวกการจราจร โดยจัดเตรียมชองทางพิเศษ (Reversible Lane) ทางเลี่ยงทางลัด 
และจัดทําปายเตือน ปายแนะนําตาง ๆ ใหชัดเจน เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน 
      5. ใหจังหวัดเฝาระวังถนนในพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะเปนเสนทางตรงท่ีมีระยะทางยาว 
เพ่ือปองกันผูขับข่ีหลับใน โดยใหจัดจุดพักรถ และจุดบริการตาง ๆ เพ่ิมเติม           
เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนผูใชรถใชถนน และจัดรถเคลื่อนท่ีเร็ว
เพ่ือเปดไฟตกัเตือนผูขับข่ีใหเกิดการตื่นตัว 

2. ดานสภาพแวดลอม     ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตรวจสอบ         
สิ่งอันตรายขางทาง (Roadside Hazards) อาทิ ระบบไฟฟาแสงสวาง สัญญาณ
ไฟจราจร เสาปาย เปนตน และปรับปรุงแกไขใหอยูในสภาพท่ีสมบูรณ สําหรับจุดท่ียัง 
ไมมีไฟฟาแสงสวาง และเปนจุดเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุใหมีการแกไขโดยการ
ติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางใหครบทุกจุดสําหรับพ้ืนท่ีท่ีหางไกลยังไมมีไฟฟาเขาถึง
อาจจะติดตั้งเปนระบบไฟฟาแสงสวางโซลารเซล เพ่ือแกไขปญหา 

3. จุดตัดทางรถไฟ     ใหการรถไฟแหงประเทศไทยรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด
มาตรการแนวทางการแกไขปญหาบริเวณจุดตัดทางรถไฟใหมีความปลอดภัย             
ในการสัญจร อาทิ จัดทําคลื่นระนาดบนผิวถนนเพ่ือชะลอความเร็วของรถ         
ติดตั้งสัญญาณไฟหรือสัญญาณเสียง จัดทําปายเตือน ปรับปรุงสภาพแวดลอม
บริเวณทางขามใหมีทัศนวิสัยท่ีมองเห็นไดชัดเจน เปนตน เพ่ือใหผูใชรถใชถนน
สังเกตเห็นไดอยางชัดเจน และเพ่ิมความระมัดระวังมากข้ึน รวมท้ังจัดเจาหนาท่ี
หรืออาสาสมัครในการเฝาระวังหรือปดแผงก้ันทางรถไฟตามชวงเวลาการเดินรถ 

 

3. มาตรการดานลดปจจัยเส่ียงดานยานพาหนะ 
 

ประเด็น แนวทางการดําเนินงาน 
1. รถโดยสาร     ใหกระทรวงคมนาคมรวมกับจังหวัดกํากับ ควบคุม ดูแลรถโดยสารสาธารณะ  

รถโดยสารไมประจําทาง พนักงานขับรถโดยสาร และพนักงานประจํารถใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายอยางเครงครัด โดยกําชับใหขับข่ีดวยความเร็วตามท่ีกฎหมายกําหนด 
และผลัดเปลี่ยนพนักงานขับรถโดยสารตามระยะทาง/ชวงเวลาท่ีกําหนด ตลอดจนให
ตรวจสอบสภาพรถโดยสารสาธารณะ และรถโดยสารไมประจําทางใหมีความปลอดภัย  
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ประเด็น แนวทางการดําเนินงาน 
2. รถขนสง      1. ใหกระทรวงคมนาคม จังหวัด และกรุงเทพมหานครขอความรวมมือ            

กลุมผูประกอบการขนสงดวยรถบรรทุกหยุดประกอบกิจการหรือหลีกเลี่ยงการใช
รถบรรทุกในการประกอบกิจการในชวงเทศกาลปใหม  
     2. ใหกระทรวงคมนาคม และสํานักงานตํารวจแหงชาติเขมงวด กวดขันกับ
ผูใชรถกระบะท่ีบรรทุกน้ําหนักเกิน และรถบรรทุกขนาดเล็กท่ีบรรทุกผูโดยสาร
ในลักษณะท่ีไมปลอดภัย 

3. รถตู    ใหกระทรวงคมนาคม และสํานักงานตํารวจแหงชาตเิขมงวดกับรถตูสวนบุคคล
หรือรถเชาของผูประกอบการธุรกิจใหมีมาตรฐานดานความปลอดภัย เชน  การตรวจสอบ
ใบขับข่ี การทําประกันภัยภาคบงัคับ การตรวจสอบอุปกรณเพ่ือความปลอดภัย 

4. การรณรงคประชาสัมพันธ    1. ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ จังหวัด และกรุงเทพมหานครรณรงคประชาสัมพันธ            
ใหผูขับข่ีตรวจสอบสภาพรถยนตกอนออกเดินทาง และการบรรทุกของหรือ
ผูโดยสารในกระบะทายในลักษณะท่ีอาจเกิดอันตราย 
   2. ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ จังหวัด และกรุงเทพมหานครรณรงคประชาสัมพันธ            
การเปดไฟหนารถทุกชนิดในระหวางสัญจร เพ่ือเพ่ิมทัศนวิสัยในการมองเห็นแกผูขับข่ี
และผูใชถนนผานสื่อตาง ๆ อยางตอเนื่อง 

 

4. มาตรการดานผูใชรถใชถนนอยางปลอดภัย 
 

ประเด็น แนวทางการดําเนินงาน 
1. การบังคับใชกฎหมาย ๑. ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ บังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด จริงจัง และตอเนื่อง 

โดยเฉพาะกฎหมายจราจรตามมาตรการ ๑ ร. ๒ ส. ๓ ข. ๔ ม. (๑๐ รสขม) 
ไดแก ๑) ความเร็วเกินกวากฎหมายกําหนด ๒) ขับรถยอนศร ๓) ฝาฝนสัญญาณ
จราจร ๔) ไมคาดเข็มขัดนิรภัย ๕) ไมมีใบขับข่ี ๖) แซงในท่ีคับขัน ๗) เมาสุรา  
๘) ไมสวมหมวกนิรภัย ๙) มอเตอรไซคไมปลอดภัย ๑๐) ใชโทรศัพทมือถือขณะ
ขับรถ และกรณีผูขับข่ีไมยอมใหทดสอบความสามารถในอันท่ีจะขับ หรือเมาสุรา 
หรือของอยางอ่ืน ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นเมาสุราหรือเมาของอยางอ่ืน 
รวมท้ังกรณีหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนทาง โดยใหดําเนินการบังคับใช
กฎหมายอยางเครงครัด ในกรณีขับรถเร็วเกินกวากฎหมายกําหนด ดื่มแลวขับ 
การเสพยาเสพติดหรือของมึนเมาอยางอ่ืน ขับรถยอนศร รถจักรยานยนตไม
ปลอดภัย ไมคาดเข็มขัดนิรภัย และไมสวมหมวกนิรภัย  

2. ใหดําเนินการตามมาตรการ “ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล” อยางเขมขน   
ภายใตมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุแลวทําใหมีผูบาดเจ็บ
รุนแรงหรือเสียชีวิต โดยให�นําแนวทางเฝ�าระวัง ป�องกันการแพร�ระบาดโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มาดําเนินการในช�วงเวลาดําเนินการ 

          1) กรณีท่ีผูขับข่ีรูสึกตัวดีใหเจาหนาท่ีตํารวจใชเครื่องมือตรวจวัดระดับ
แอลกอฮอลทางลมหายใจ  

        2) กรณีท่ีผูขับข่ีไมสามารถตรวจทางลมหายใจได ใหเจาหนาท่ีตํารวจมี
หนังสือสงตัวผูขับข่ีดังกลาวไปยังโรงพยาบาลเพ่ือเจาะเลือดตรวจวัดระดับ
แอลกอฮอล 
     3.  ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล กฎหมายสุรา และกฎหมายสถานบริการ โดยควบคุม ดูแลการจําหนาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนด และการจําหนายใหกับ 
กลุมเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุต่ํากวา ๒๐ ป รวมท้ังการเปด-ปด สถานบริการตาม



เวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
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ประเด็น แนวทางการดําเนินงาน 
    4.  ใหกรมการขนสงทางบก ควบคุม ดูแลใหพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ

ถือปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด และการตรวจสอบสภาพรถ ใหมีความม่ันคง
แข็งแรง มีอุปกรณความปลอดภัยและสวนควบถูกตองตามท่ีกฎหมายกําหนด 
   5. ใหกรมทางหลวง เขมงวดกวดขันการขายสิ่งของและการจอดรถบริเวณไหล
ทาง ตามกฎหมายทางหลวง 
   6. กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ใหหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายบังคับใช
กฎหมายอยางเครงครัด 

2. การรณรงคประชาสัมพันธ    ๑. ให หน วยงานท่ี เก่ียวของ จั งหวัด และกรุงเทพมหานครจัดทํ าแผนการ
ประชาสัมพันธเพ่ือเผยแพรแนวทางความรูดานความปลอดภัยทางถนนในชุมชน/
หมูบาน             โดยใหผูนําชุมชนนําไปเผยแพรประชาสัมพันธผานหอกระจาย
ขาว เสียงตามสาย และวิทยุชุมชน รวมท้ังรณรงคประชาสัมพันธเพ่ือใหผูใชรถใช
ถนนรบัทราบ          ในประเด็น ดังตอไปนี ้ 
       ๑) มาตรการบังคับใชกฎหมาย โดยเนนประเด็นท่ีเปนปจจัยเสี่ยงหลักการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน ไดแก ขับรถเร็วเกินกวากฎหมายกําหนด ดื่มแลวขับ             
ไมสวมหมวกนิรภัย และจักรยานยนต รวมท้ังการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล
ทุกราย กรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุแลวทําใหมีผูบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต และกรณี
ตรวจพบวามีระดับแอลกอฮอลในเลือดสูงกวา 50 มิลลิกรัม ประกันภัย           
ภาคสมัครใจจะไมจายคาเบี้ยประกัน  
       2) การดําเนินการดานมาตรการองคกรของหนวยงานภาครัฐ 
         3)  สถานการณการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหมในพื้นที่ เชน 
ขอมูลผูเสียชีวิต ผูบาดเจ็บ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ  
        4)  ปจจัยเสี่ยงหลักการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และผลกระทบจากการเกิด
อุบัติเหตุ 
        5)  จุดเสี่ยงจุดอันตรายและจุดท่ีเกิดอุบัติเหตุบอยในพ้ืนท่ี 
        6)  การเขามามีสวนรวมในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ี 
        8)  การตรวจสอบสภาพรถเสนทางสัญจรและเตรียมความพรอมสภาพ
รางกายกอนออกเดินทาง 
         ๙)  การเขารวมกิจกรรมทางศาสนา 
         ๑๐) ชองทางการชวยเหลอืตาง ๆ 
 2.  ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกภาคสวน ท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน 
ประชาสัมพันธผานสื่อทุกชนิดใหประชาชนรับทราบเก่ียวกับสถานการณการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหมในพ้ืนท่ี เชน ขอมูลผู เสียชีวิต ผูบาดเจ็บ     
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เพ่ือใหเกิดความตระหนักและปลูกจิตสํานึกคานิยม 
วัฒนธรรมความปลอดภัยในการใชรถใชถนนใหกับประชาชน รวมท้ังในกรณี
เจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤต ใหประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบถึงสิทธิในการเขา
รับการรักษาในโรงพยาบาลท่ีใกลท่ีสุดไดโดยไมตองเสียคาใชจาย ในชวงเวลา 
72 ชั่วโมงแรกตามนโยบาย “เจ็บปวยฉกุเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกท่ี” 
 

 



 
 

- 14 - 
 

5. มาตรการดานการชวยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ 
 

ประเด็น แนวทางการดําเนินงาน 
การชวยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ 1. จัดเตรียมความพรอมของโรงพยาบาล แพทย พยาบาล และหนวยบริการ

การแพทยฉุกเฉิน ระบบการติดตอสื่อสาร การสั่งการ การประสานงาน และ            
การแบ งมอบพ้ืน ท่ีความรับผิดชอบของหนวยบริการการแพทย ฉุกเฉิน            
ในเครือขายและดําเนินการชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุทางถนน 
     2. จัดเตรียมความพรอมของหนวยกูชีพและกูภัย ท้ังดานบุคลากร เครื่องมือ 
วัสดุอุปกรณ การสั่งการ ระบบการติดตอสื่อสาร และดําเนินการชวยเหลือผูประสบ
อุบัติเหตุทางถนน 
     3. จัดเตรียมความพรอมของระบบการชวยเหลือและเยียวยาผูประสบเหตุ 
ณ จุดเกิดเหตุของแตละพ้ืนท่ี เชน กําหนดใหมีทีมกูชีพกูภัยฉุกเฉินระดับทองถ่ิน 
อําเภอ และบูรณาการการทํางานรวมกันอยางเหมาะสม 
     4. ประชาสัมพันธระบบการชวยเหลือตาง ๆ ท่ีผูประสบเหตุควรจะไดรับ เชน      
         1) การจายคาสินไหมทดแทน ภายใน 24 ชั่วโมง และการจายคารักษาพยาบาล
ผานระบบ   e - claim โดยผูประสบเหตุไมตองสํารองจาย  
          2) การประชาสัมพันธใหผูขับข่ียานพาหนะทําประกันภัยตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตลอดจนการประชาสัมพันธการแจง
เหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน ผานหมายเลขโทรศัพท และ Application EMS 1669 
ตลอด 24 ชั่วโมง ท่ัวประเทศ โดยระบบสามารถบอกพิกัด ท่ีอยูของผูแจงได  
โดยอัตโนมัติไมวาจะอยูพ้ืนท่ีใดของประเทศไทย 
 

 
 ท้ังนี้ ใหใชงบประมาณปกติของแตละหนวยงานในการดําเนินงานชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของในการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนตามคําสั่งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

11 แนวทางการดําเนินงาน 
            11.1 ชวงการรณรงคและประชาสัมพันธ ระหวางวันท่ี 1 – 21 ธันวาคม 2563 

    ใหหนวยงานท่ี เก่ียวของทุกภาคสวนจัด ทําแผนงานการรณรงคและประชาสัมพันธ            
พรอมท้ังจัดกิจกรรมเพ่ือรณรงคประชาสัมพันธอยางจริงจัง ตอเนื่อง โดยใหความสําคัญกับการใชสื่อในพ้ืนท่ี         
ทุกชองทางและการใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือเขาถึงทุกกลุมเปาหมาย พรอมท้ังใหผูนําชุมชนเผยแพรประชาสัมพันธ
แนวทางความรูดานความปลอดภัยทางถนน ขอปฏิบัติดานความปลอดภัยทางถนนในชุมชน/หมูบาน ผลกระทบ
และความสูญเสียจากอุบัติ เหตุทางถนน โดยยกกรณีตัวอยางของคนในชุมชนท่ีประสบอุบัติ เหตุทางถนน  
ผานหอกระจายขาว เสียงตามสาย และวิทยุชุมชน เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีรับทราบและปฏิบัติ  
 11.2 ชวงการดําเนินงาน แบงออกเปน 3 ชวง ดังนี้ 

            11.2.1 ชวงกอนควบคุมเขมขน ระหวางวันท่ี 22 – 28 ธันวาคม 2563 
          1) ใหจัดตั้งศูนยปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ.2564  
เพ่ืออํานวยการ ควบคุม กํากับ ดูแล และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการชวงเทศกาลปใหม  ดังนี้ 
   (๑) ศูนยอํานวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ.2564  
สวนกลาง ณ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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     (๒) ศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ.2564 
จังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   (๓ ) ศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติ เหตุทางถนนชวงเทศกาลป ใหม               
พ.ศ.2564  กรุงเทพมหานคร ณ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
 (๔) ศูนยประสานการปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม  
พ.ศ. 2564 ณ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
  2) ใหหนวยงานภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ จังหวัด และกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
จัดทําแผนปฏิบัติการ (Action plan) เพ่ือบูรณาการการดําเนินงานทุกภาคสวนและกําหนดแนวทาง มาตรการ     
ในการปองกันและแกไขปญหาอุบตัิเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 โดยใชกรอบแผนบูรณาการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 เปนแนวทางการดําเนินการ  
  3) ใหเนนการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด จริงจัง และตอเนื่อง ควบคูกับการรณรงค
สรางจิตสํานึกดานความปลอดภัยทางถนน ท้ังนี้ ใหจังหวัดและกองบัญชาการตํารวจนครบาล จัดสงแผนปฏิบัติการ 
(Action plan) ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝายเลขาศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน 
โดยเร็ว 

   4) ใหศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดและกรุงเทพมหานครบูรณาการ
รวมกับทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยทหารในพื้นท่ี และภาคประชาชนประชุมวางแผนดําเนินการตาม          
แผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศปใหม พ.ศ. 2564 และดําเนินการในลักษณะยึดพื้นท่ี 
เปนตัวต้ัง (Area Approach) โดยใชกลไกประชารัฐเปนแนวทางการดําเนินงานในพื้นท่ี  

  5) ใหจังหวัด กองบัญชาการตํารวจนครบาล และกองบังคับการตํารวจทางหลวง  
(กองกํากับการ 8) จัดเก็บสถิติอุบัติเหตุทางถนนในชวงกอนการรณรงคเขมขนระหวางวันท่ี 22 – 28 ธันวาคม 2563 
และรายงานใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยั ในฐานะฝายเลขาศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนทราบ 
   11.2.2 ชวงควบคุมเขมขน ระหวางวันท่ี ๒9 ธันวาคม ๒๕๖3 – 4 มกราคม 2564 

               การดําเนินการระหวางรณรงค คือการดําเนินการในชวง 7 วัน ซ่ึงเปนชวงควบคุม
เขมขนโดยการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานตาง ๆ ในการดําเนินการ ดังนี้  

  1)  ใหหนวยงานภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร เพ่ิมความเขมขน           
ในการดําเนินงานในพ้ืนท่ี โดยเนนการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดและตอเนื่องเพ่ือลดปจจัยเสี่ยงท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนใหลดลง 

   2) ใหจัดตั้ งจุดตรวจ เพ่ือบั งคับใชกฎหมายอยางเขมขนจริงจังและตอเนื่ อง 
ตามมาตรการ ๑๐ มาตรการ (๑๐ รสขม) และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยอยูภายใตมาตรฐานของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติและศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  3)  ใหจัดตั้งจุดอํานวยความสะดวก จุดบริการและประสานสวนราชการท่ีตั้งอยูบริเวณริม
ถนนใหเปดเปนจุดพักรถและจุดบริการประชาชนเพื่อใหประชาชนแวะพักในระหวางการเดินทางและจัดทําปาย
ประชาสัมพันธจุดพักรถและจุดบริการใหสามารถสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน 

  4) ใหกระทรวงสาธารณสุข บูรณาการรวมกับสํานักงานการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร และมูลนิธิตาง ๆ จัดเตรียมความพรอมดานการตอบสนองหลัง
การเกิดอุบัติเหตุท้ังดานโรงพยาบาล เครื่องมือ อุปกรณ บุคลากร ระบบการสื่อสาร 
   5) ใหจังหวัด กองบัญชาการตํารวจนครบาล และกองบังคับการตํารวจทางหลวง  
(กองกํากับการ 8) จัดเก็บสถิติอุบัติ เหตุทางถนนในชวงควบคุมเขมขนระหวางวันท่ี ๒9 ธันวาคม ๒๕๖3 –  



4 มกราคม 2564 และรายงานใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝายเลขาศูนยอํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนนทราบ 
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 6) ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ออกตรวจติดตามผลการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานและสรุปผลการดําเนินงานปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการดําเนินงาน 
ในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 ใหศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนทราบ 
   11.2.3) ชวงหลังควบคุมเขมขน ระหวางวันท่ี 5 – 11 มกราคม 2564 
                           1) ใหหนวยงานภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร เนนการบังคับใช
กฎหมายอยางเครงครัดและตอเนื่องเพ่ือลดปจจัยเสี่ยงท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุทางถนนใหลดลง 

 2) ใหอํานวยความสะดวกเพ่ือใหประชาชนเดินทางอยางปลอดภัย 
 3) ใหจังหวัด กองบัญชาการตํารวจนครบาล และกองบังคับการตํารวจทางหลวง  

(กองกํากับการ 8) จัดเก็บสถิติอุบัติเหตุทางถนนในชวงหลังควบคุมเขมขน ระหวางวันท่ี 5 – 11 มกราคม 2564 
และรายงานใหกรมปองกันปละบรรเทาสาธารณภัย  ในฐานะฝายเลขาศูนยอํานวยการความปลอดภยัทางถนนทราบ 

 4) ใหถอดบทเรียนและสรุปผลการดําเนินงานชวงการรณรงคเขมขนระหวางวันท่ี  
๒9 ธันวาคม ๒๕๖3 – 4 มกราคม 2564 และรายงานใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝายเลขา
ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนทราบ 

1๒. การประสานการปฏบัิต ิ

 12.1  ระดับสวนกลาง ใหดําเนินการ ดังนี้ 
 12.1.1 ใหกระทรวงคมนาคม รายงานปริมาณการจราจรในโครงขายถนน ท้ังถนนทางหลวงแผนดิน

และทางหลวงชนบท ในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝาย
เลขานุการศูนยอํานวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 สวนกลางทราบเปน
ประจําทุกวัน 
   12.1.2 ใหกรมคุมประพฤติ  รายงานผลการบั งคับคดีตามกฎหมายจราจรทางบกท่ีศาล                
มีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งลงโทษผูกระทําความผิดใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝายเลขานุการ 
ศูนยอํานวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 สวนกลางทราบเปนประจําทุกวนั 

12.2 ระดับภูมิภาค/ระดับพ้ืนท่ี ใหดําเนินการ ดังนี้ 
12.2.1 ใหศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 จังหวัด 

ประสานการปฏิบัติกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกภาคสวนเพ่ือบูรณาการแผนปฏิบัติการท้ังดานอัตรากําลังภารกิจ 
งบประมาณ และการรณรงคใหสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณหวงเวลาและสภาพพ้ืนท่ีของแตละพ้ืนท่ี 

12.2.2 ใหศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 จังหวัด 
ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของแตละหนวยงานเพ่ือบูรณาการการตรวจเยี่ยมหรือตรวจติดตามผูปฏิบัติหนาท่ี      
ในชวงเทศกาลและลดความซํ้าซอนของการใชงบประมาณในการดําเนินการรวมท้ังใหประสานแผนและรายงาน   
การตรวจติดตามใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะศูนยอํานวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 สวนกลางทราบ 

13.2.3 ใหศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 จังหวัด 
รายงานผลการปฏิบัติงานใหศูนยอํานวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564  
สวนกลางทราบ และหากมีประเด็นหรือเหตุการณสําคัญระหวางการดําเนินการในชวงเทศกาลใหรายงานศูนยอํานวยการ 
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สวนกลางทราบโดยเรงดวน เพ่ือจะไดนําเสนอคณะกรรมการศูนยอํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กําหนดนโยบายและแผนใหสอดคลองกับสภาพการณท่ีเกิดข้ึนไดอยางทันทวงที 
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12.3 ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ใหดําเนินการดังนี้ 
12.3.1 ใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดแก กองบัญชาการตํารวจนครบาล        

กองบังคับการตํารวจทางหลวง กองบังคับการตํารวจจราจร กองบังคับการตํารวจทองเท่ียว เปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของกับภารกิจของหนวยงาน 

12.3.2 ใหกองบัญชาการตํารวจนครบาล เปนศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 กรุงเทพมหานคร โดยใหประสานการปฏิบัติการอยางใกลชิดกับกรุงเทพมหานคร          
เพ่ือลดความซํ้าซอนในการดําเนินงานรวมท้ังรายงานผลการดําเนินงานในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 ใหกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝายเลขานุการศูนยอํานวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม   
พ.ศ. 2563 สวนกลางทราบ 

12.3.3 หากมีประเด็นหรือเหตุการณสําคัญระหวางการดําเนินการในชวงเทศกาลใหศูนยปฏิบัติการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 กรุงเทพมหานคร รายงานกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ในฐานะฝายเลขานุการศูนยอํานวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 
สวนกลางทราบโดยเรงดวน เพ่ือจะไดนําเสนอคณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) 
กําหนดนโยบายและแผนใหสอดคลองกับสภาพการณท่ีเกิดข้ึนไดอยางทันทวงที 

13. การขับเคล่ือนแผนไปสูการปฏิบัต ิ
 การขับเคลื่อนแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 ไปสูการปฏิบัติ 

ใหเปนรปูธรรม เปนเรื่องท่ีสําคัญ โดยศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน ไดนําแนวทางประชารัฐมาเปนกลไก
บูรณาการการดําเนินงานทุกภาคสวน ท้ังในระดับสวนกลาง ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ระดับอําเภอ และ    
ระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการลดสถิติอุบัติเหตุทางถนน จํานวนผูบาดเจ็บ และ
จํานวนผูเสียชีวิต ใหมีการสูญเสยีใหนอยท่ีสุด ซ่ึงในการขับเคลื่อนแผนฯ ดังกลาว มีแนวทาง ดังนี้ 
    13.1 การขับเคล่ือนแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 
ในสวนกลาง  
  เปนการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย มาตรการ และการกําหนดแนวทางใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม เพ่ือใหบรรล ุ 
ตามเปาหมายและตัวชี้วัด โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของจะตองมีการดําเนินการ ดังนี้  

 13.1.1 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564         
ตามบทบาท ภารกิจ อํานาจหนาท่ีของแตละหนวยงาน โดยใชกรอบแนวทางตามแผนบูรณาการปองกันและ       
ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 ของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน เปนแนวทางการ
ดําเนินงาน 

 13.1.2 กําหนดตัวชี้วัด โดยตองสอดคลองและเปนไปในแนวทางเดียวกันกับตัวชี้วัดตามแผน
บูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 ของศูนยอํานวยการความปลอดภัย    
ทางถนน 

 13.1.3  กําหนดกิจกรรม รายละเอียดท่ีจะดําเนินการใหมีความชัดเจน สามารถปฏิบัติไดจริง 
 13.1.4  กําหนดวิธีการในการขับเคลื่อนแผนใหหนวยงานในระดับจังหวัด (หนวยงานในสังกัด 

ในระดับภูมิภาค) ท้ังในชวงการเตรียมความพรอมและในชวงการรณรงค 
 14.1.5  กําหนดใหมีการติดตามผล และสรุปถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานตามแผนบูรณาการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. ๒๕๖4 โดยรวบรวมสภาพปญหาและขอเสนอแนะนําเสนอ 



ท่ีประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนพิจารณาเห็นชอบ เพ่ือนําเรียนคณะรัฐมนตรีทราบ 
รวมท้ังนําไปปรบัปรุงการจัดทําแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหมในปตอไป  
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13.๒ การขับเคล่ือนแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 
ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 

    การขับเคลื่อนแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 
ระดับจังหวัด /กรุงเทพมหานคร เปนการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม เพ่ือแกไขปญหา
อุบตัิเหตุทางถนน  ในระดบัพ้ืนท่ี โดยจะตองมีการดําเนินการ ดังนี้  
 13.2.1 การวิเคราะหสภาพปญหาอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพ่ือหาสาเหตุ 
ปจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ นําผลการประชุมถอดบทเรียนอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2563 
ท่ีผานมา เปนขอมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 
ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร  
 13.2.2 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564
ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร โดยบูรณาการแผนของหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของจากทุกภาคสวน เพ่ือจัดทําเปน
แผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
โดยกําหนดเปาหมาย มาตรการ และกิจกรรมท่ีชดัเจน เพ่ือใหสามารถลดอุบัติเหตุทางถนนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 13.2.3 กําหนดตัวชี้วัดในระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ใหสอดคลองและเปนไปในแนวทาง
เดียวกันกับตัวชี้วัดตามแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน  

13 .2.4 นําแนวทางประชารัฐมาบูรณาการการดําเนินงานรวมกับทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประชาชนและจิตอาสาในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะอยางยิ่งอําเภอท่ีเปนพ้ืนท่ีเสี่ยง  
ในระดับสีแดงและสีสม ตองมีการกําหนดมาตรการ รวมท้ังการขับเคลื่อนอยางจริงจัง  

13.2.5 ติดตามการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผน เพ่ือใหบรรลุผลตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
13.2.6 การสรุปและถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. ๒๕๖4 โดยรวบรวมสภาพปญหาและขอเสนอแนะนําเรียนใหผูบังคับบัญชาทราบ 
และนําไปปรับปรุงการจัดทําแผนปฏิบตัิการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหมในปตอไป 
    13.๓ การขับเคล่ือนแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 
ระดับอําเภอ และระดับเขต 

การขับเคลื่อนแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564  
ระดับอําเภอ และระดับเขต เปนการนํานโยบายและมาตรการ ตามแผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
จังหวัด / กรุงเทพมหานคร ไปสูการปฏิบัติในระดับอําเภอ และระดับเขต เพ่ือใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม  
โดยมีเปาหมายในการปองกันและลดปญหาอุบัติเหตุทางถนนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนการดําเนินการในระดับ
พ้ืนท่ี ไดแก การรายงานขอมูลการเกิดอุบัติเหตุ การต้ังจุดตรวจหลัก จุดบริการ การจัดตั้งดานชุมชน ใหสอดคลอง
กับสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในพ้ืนท่ี โดยมีการดําเนินการ ดังนี้  

 13.3.1 การวิเคราะหสภาพปญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับอําเภอ ระดับเขต เพ่ือใหทราบถึง 
สาเหตุ ปจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุท่ีแทจริง รวมท้ังการนําผลจากการประชุมถอดบทเรียนอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2563 ท่ีผานมา เปนขอมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 ระดับอําเภอ และระดับเขต 

13.3.2 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564  
ระดับอําเภอ และระดับเขต โดยบูรณาการรวมกับหนวยงานตาง ๆ ในระดับอําเภอ และระดับเขต  โดยกําหนด



วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ในระดับอําเภอ และระดับเขตท่ีชัดเจน และตองสอดคลองและเปนไปใน 
ทางเดียวกันกับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
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13.3.3 กําหนดมาตรการ วิธีการ และกิจกรรมในการขับเคลื่อนแผนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัต ิ

เปนรูปธรรม ใหสามารถปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนไดจริง โดยการนําแนวทางประชารัฐ มาบูรณาการ       
การดําเนินงานรวมกับทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประชาชนและจิตอาสา 
ในพ้ืนท่ี  

13.3.4 ติดตามการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผน เพ่ือใหบรรลุผลตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
13.3.5 การสรุปและถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุ 

ทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 โดยรวบรวมสภาพปญหาและขอเสนอแนะนําเรียนใหผูบังคับบัญชาทราบ 
และนําไปปรับปรงุการจัดทําแผนปฏิบตัิการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม ในปตอไป 

 

 13.๔ การขับเคล่ือนแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564     
ระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

      การขับเคลื่อนแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 ระดับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนการนํามาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดและ
แผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอําเภอไปสูการปฏิบัติในระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
เพ่ือใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม โดยเนนการดําเนินการในระดับพ้ืนท่ี ไดแก การวิเคราะหขอมูลการเกิดอุบัติเหตุ 
การจัดตั้งดานชุมชน การรณรงคประชาสัมพันธ และการสรางจิตสํานึกความปลอดภัยใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี  
โดยมีการบูรณาการทํางานท้ังหนวยงานราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนในพ้ืนท่ี ไดแก 
นายกเทศมนตรี/นายกองคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ชรบ. อปพร. และประชาชน 
ในพ้ืนท่ี เพ่ือรวมกันขับเคลื่อนแผนฯและมาตรการในการแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ีอยางแทจริง โดยมี
เปาหมายในการแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะตองมีการดําเนินการ ดังนี้  

 13.4.1 การวิเคราะหสภาพปญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สาเหตุ  
ปจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนผลการประชุมถอดบทเรียนอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม  
พ.ศ. 2563 ท่ีผานมาเปนขอมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม  
พ.ศ. 2564 ระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

13 .4.2 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564            
ระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยบูรณาการรวมกับหนวยงานตาง ๆ ในระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน             
โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ในระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีชัดเจน โดยตองสอดคลอง
และเปนไปในทางเดียวกันกับอําเภอและจังหวัด 

13.4.3 กําหนดวิธีการและกิจกรรมในการขับเคลื่อนแผนใหเปนรูปธรรม ใหสามารถปองกันและ 
ลดอุบตัิเหตุทางถนนไดจริง โดยการนําแนวทางประชารัฐมาบูรณาการการดําเนินงานรวมกับทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประชาชนและจิตอาสาในพ้ืนท่ี  

13.4.4  ติดตามการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนฯ เพ่ือใหบรรลุผลตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
13.4.5 การสรุปและถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหต ุ

ทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 โดยรวบรวมสภาพปญหาและขอเสนอแนะนําเรียนใหผูบังคับบัญชาทราบ 
และนําไปปรับปรุงการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหมในปตอไป 
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14. การติดตามและประเมินผล 
 

การติดตามประเมินผลจะชวยใหทราบถึงความกาวหนาหรือความลาชาของการดําเนินงานวาใกลเคียงกับ
เปาหมายเพียงใด กลาวคือการติดตามประเมินผล เปนสวนของกระบวนการดําเนินงานดานการกํากับควบคุมเพ่ือ
ติดตามความกาวหนาของภารกิจและประเมินวาภารกิจสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม โดยการกําหนด
ดัชนีการติดตามประเมินผล เพ่ือเปนเกณฑในการวิเคราะหวา สถานการณท่ีเกิดข้ึนเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไว 
หรือไมเม่ือเทียบกับเกณฑ หรือดัชนีท่ีกําหนดไว นอกจากนี้การติดตามประเมินผลยังสามารถชวยวิเคราะหใหทราบ
ถึงปจจัยของเหตุแหงความสําเร็จและความลมเหลวได ซ่ึงสามารถนํามาใชประโยชนในการปรับปรุงแนวทาง
ดําเนินการในปตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  

การติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม  
พ.ศ. 2564 ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้  

14.1 ชวงกอนควบคุมเขมขน ใหศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร       
จัดสงแผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 ใหกรมปองกันและบรรเทา            
สาธารณภัย ในฐานะฝายเลขานุการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนทราบ 

14.2 ชวงควบคุมเขมขน ใหสวนราชการท่ีเก่ียวของ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร มอบหมายผูบริหาร หรือ
หัวหนาสวนราชการเพ่ือออกติดตามการดําเนินงานชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 ในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง และ
รายงานปญหา อุปสรรค และขอเสนอการดําเนินงานใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะศูนยอํานวยการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 สวนกลาง ทราบ  

14.3 ชวงหลังควบคุมเขมขน ใหศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และ 
ศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอําเภอ และทองถ่ิน ถอดบทเรียนการดําเนินงานเพ่ือทราบถึงปญหา 
อุปสรรค และจัดทําขอเสนอแนะการดําเนินงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม โดยให 
ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด กรุงเทพมหานคร สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  
ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝายเลขานุการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน ทราบ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน 



กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

โทร. 0-2637-3719 



33 สันทราย 15 13 11 13.00 2.00

63 ฝาง 13 11 7 10.33 1.48

71 เมืองเชียงใหม่ 6 14 10 10.00 1.43

85 ดอยสะเก็ด 13 6 10 9.67 1.14

97 แม่ริม 6 12 9 9.00 1.29

143 สันป่าตอง 12 6 3 7.00 1.00

188 แม่อาย 6 6 6 6.00 0.86

203 พร้าว 10 3 4 5.67 0.81

214 สารภี 5 3 9 5.67 0.81

235 จอมทอง 5 5 5 5.00 0.71

265 เชียงดาว 4 8 2 4.67 0.67

273 แม่แตง 6 5 3 4.67 0.67

311 ฮอด 5 5 2 4.00 0.57

338 หางดง 3 3 6 4.00 0.57

458 ดอยเต่า 1 3 4 2.67 0.38

528 แม่แจ่ม 1 2 4 2.33 0.33

540 ไชยปราการ 2 4 0 2.00 0.29

556 ดอยหล่อ 5 0 1 2.00 0.29

563 เวียงแหง 2 1 3 2.00 0.29

567 แม่วาง 1 3 2 2.00 0.29

688 อมก๋อย 2 1 0 1.00 0.14

694 สันก าแพง 1 0 2 1.00 0.14

752 สะเมิง 0 1 1 0.67 0.10

840 แม่ออน 0 0 0 0.00 0.00

866 กัลยาณิวัฒนา 0 0 0 0.00 0.00

อ ำเภอในระดับควำมเส่ียงสีแดง ช่วงเทศกำลปีใหม่ จ ำนวน 1 อ ำเภอ (จำก 33 อ ำเภอ)

อ ำเภอในระดับควำมเส่ียงสีส้ม ช่วงเทศกำลปีใหม่ จ ำนวน 5 อ ำเภอ (จำก 111 อ ำเภอ)

อ ำเภอในระดับควำมเส่ียงสีเหลือง ช่วงเทศกำลปีใหม่ จ ำนวน 17 อ ำเภอ (จำก 687 อ ำเภอ)

อ ำเภอในระดับควำมเส่ียงสีเขียว ช่วงเทศกำลปีใหม่ จ ำนวน 1 อ ำเภอ (จำก 39 อ ำเภอ)

ค่ำเฉล่ียสถิติจ ำนวนคร้ังกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน ช่วงเทศกำลปีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ล ำดับ อ ำเภอ

ค่ำเฉล่ีย 3 ปี

2561-2563
ค่ำเฉล่ีย/วัน

2561 2562 2563 จ ำนวนคร้ัง

ปีใหม่ พ.ศ.

จ ำนวนคร้ัง





ภาคผนวก 1 
สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 3 ปี ย้อนหลัง พ.ศ. 25๖1 – 2563 

(ช่วงการรณรงค์ 7 วัน) 
สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงในช่วงเทศกาลปีใหม่ 3 ปี ย้อนหลัง พ.ศ. 25๖1 – 2563 
ปีใหม่ 2561 2562 2563 ค่าเฉลี่ย 3 ปี 

จำนวนครั้ง 3,841 3,791 3,421 3,684 
ผู้บาดเจ็บ 4,005 3,892 3,499 3,799 
ผู้เสียชีวิต 423 463 373 420 

 
ปีใหม่ ครั้ง ค่าเฉลี่ย/วัน ผู้บาดเจ็บ ค่าเฉลี่ย/วัน ผู้เสียชีวิต ค่าเฉลี่ย/วัน 
2561 3,841 549 4,005 572 423 60 
2562 3,791 542 3,892 556 463 66 
2563 3,421 489 3,499 500 373 53 

ยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 – 2563 

ยานพาหนะที่ทำให้เกดิ
อุบัติเหต ุ

เสียชีวิต (ร้อยละ) บาดเจ็บ (admit) (ร้อยละ) 
ปีใหม ่
2563 

ปีใหม ่
2562 

ปีใหม ่
2561 

ปีใหม ่
2563 

ปีใหม ่
2562 

ปีใหม ่
2561 

รถนั่งส่วนบุคคล 90.14 90.14 87.53 91.25 91.38 89.84 

รถมอเตอร์ไซค์ 74.08 69.72 67.83 80.09 80.26 79.44 

รถปิคอัพ 8.73 11.47 10.97 6.76 6.71 6.74 

รถเก๋ง 7.04 8.72 7.48 3.86 3.79 3.22 

SUV/PPV - 0.23 1.25 0.22 0.31 0.22 

รถตู้ 0.28 - - 0.31 0.31 0.22 

รถโดยสารสาธารณะ  4.59 7.23 5.30 5.42 6.88 

รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 3.66 3.44 5.99 4.64 4.88 5.89 

รถแท็กซี่ - 0.23 - 0.06 0.14 0.17 

รถตู้โดยสารสาธารณะ 0.28 - 0.25 0.16 0.08 0.25 

รถโดยสารสามล้อ - 0.23 - 0.28 0.20 0.33 

รถโดยสาร 4 ล้อ - 0.23 0.25 0.09 0.08 0.14 

รถโดยสาร 6 ล้อขึ้นไป 0.28 0.46 0.75 0.06 0.03 0.11 

รถบรรทุก 1.97 1.15 0.25 0.31 0.39 0.17 

รถบรรทุก 4 ล้อ 0.56 - - 0.12 0.06 0.11 

รถบรรทุก 6 ล้อ 0.28 0.46 0.25 0.12 0.14 0.06 

รถบรรทุก 10 ล้อข้ึนไป 1.13 0.69 - 0.06 0.20 - 

รถเพื่อการเกษตร - 0.69 0.50 0.25 0.20 0.14 

อ่ืนๆ 3.66 3.44 4.49 2.90 2.61 2.97 



 

ที่อยู่ประจำของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖3 

 

ที่อยู่ประจำ 
เสียชีวิต (ร้อยละ) บาดเจ็บ (admit) (ร้อยละ) 

ปีใหม ่
2563 

ปีใหม ่
2562 

ปีใหม ่
2561 

ปีใหม ่
2563 

ปีใหม ่
2562 

ปีใหม ่
2561 

คนในพ้ืนท่ี (ในตำบล/แขวง) 59.25 59.18 60.52 65.48 65.83 70.06 

คนนอกพื้นที่ (ในจังหวัด) 21.72 19.87 18.44 21.38 19.40 17.78 

คนนอกเขตจังหวัด 19.03 20.95 21.04 13.15 14.77 12.16 
 
ช่วงอายุของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 
 

อายุ 

เสียชีวิต (ร้อยละ) บาดเจ็บ (admit) (ร้อยละ) 
ปีใหม ่
2563 

ปีใหม ่
2562 

ปีใหม ่
2561 

ปีใหม ่
2563 

ปีใหม ่
2562 

 

ปีใหม ่
2561 

1-14 ปี 5.63 4.54 5.67 7.52 9.10 9.61 

15-19 ปี 15.01 11.23 10.87 13.35 14.65 15.33 

20-24 ปี 10.72 15.98 13.95 13.15 13.03 13.03 

25-29 ปี 9.38 10.80 11.82 10.15 9.46 9.06 

30-39 ปี 15.55 17.06 17.49 15.66 15.34 15.03 

40-49 ปี 14.75 15.33 13.71 14.12 14.00 15.03 

50 ปีขึ้นไป 28.95 25.05 26.48 26.06 24.43 22.90 

สถานะของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 
 

สถานะ (คน) 

เสียชีวิต (ร้อยละ) บาดเจ็บ (admit) (ร้อยละ) 
ปีใหม ่
2563 

ปีใหม ่
2562 

ปีใหม ่
2561 

ปีใหม ่
2563 

ปีใหม ่
2562 

 

ปีใหม ่
2561 

คนเดินถนน 5.63 6.70 5.67 2.29 2.60 2.65 

ผู้ขับขี ่ 79.36 76.46 75.41 78.05 78.62 77.60 

ผู้โดยสาร 15.01 15.77 15.84 18.69 18.27 19.03 

อ่ืนๆ - 1.08 3.07 0.34 0.51 0.72 
 

 

 

 

สถานภาพรถของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 



 

สถานภาพรถที่มีผู้เสียชีวิต 

เสียชีวิต (ร้อยละ) บาดเจ็บ (admit) (ร้อยละ) 
ปีใหม ่
2563 

ปีใหม ่
2562 

ปีใหม ่
2561 

ปีใหม ่
2563 

ปีใหม ่
2562 

 

ปีใหม ่
2561 

รถต้นเหต ุ 17.46 11.47 13.97 14.95 14.94 14.64 

รถคู่กรณี 75.21 71.79 67.58 73.86 73.08 71.48 

ไม่ทราบ 18.59 18.35 19.20 11.46 12.77 11.09 

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 
 

สาเหตุการเกิด (ครั้ง) 

เสียชีวิต (ร้อยละ) บาดเจ็บ (admit) (ร้อยละ) 
ปีใหม ่
2563 

ปีใหม ่
2562 

ปีใหม ่
2561 

ปีใหม ่
2563 

ปีใหม ่
2562 

 

ปีใหม ่
2561 

คน       

เมาสุรา 28.29 29.63 29.57 32.90 41.13 44.90 

ขับรถเร็วเกินกำหนด 42.86 38.19 43.36 27.61 27.46 23.48 

ฝ่าฝนืสัญญาณไฟจราจร 0.86 0.46 0.75 0.51 0.38 0.34 

ฝ่าฝนืเครื่องหมายจราจร 0.29 2.31 0.25 0.64 0.55 1.19 

ขับรถย้อนศร 1.43 3.47 1.50 0.70 1.24 0.68 

แซงรถผิดกฎหมาย 3.43 1.39 2.51 1.43 1.18 1.25 

ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขบัรถ - - - 0.16 0.20 0.11 

ตัดหน้ากระชัน้ชิด 22.86 20.14 20.55 17.21 14.57 15.38 

เสพสารเสพติด - - - - 0.09 0.08 

หลับใน 7.43 6.02 5.76 3.86 2.89 2.07 

รถ       

บรรทุกเกินอัตรา 0.29 - 0.25 0.29 0.17 0.14 

สภาพรถ 3.43 3.01 3.51 4.85 4.34 4.28 

สภาพถนน 4.00 6.02 5.76 8.38 7.86 7.90 

สิ่งแวดล้อม       

มีสิ่งกีดขวางบนถนน 1.71 2.31 2.51 4.40 4.19 4.31 

ทัศนวิสัยไม่ด ี 14.29 16.67 16.29 14.12 13.64 15.16 

 

 

 



พฤติกรรมเสี่ยงท่ีสำคัญช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 

 

พฤติกรรมเสี่ยงสำคัญตาม
มาตรการ 

เสียชีวิต (ร้อยละ) บาดเจ็บ (admit) (ร้อยละ) 
ปีใหม ่
2563 

ปีใหม ่
2562 

ปีใหม ่
2561 

ปีใหม ่
2563 

ปีใหม ่
2562 

 

ปีใหม ่
2561 

ไม่สวมหมวกนิรภัย 56.30 44.28 39.48 56.10 54.09 50.41 

มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 8.04 5.62 7.80 5.46 6.01 6.57 

เมาสุรา 14.21 16.63 13.95 23.38 28.31 30.21 

ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 6.97 10.37 1.18 6.26 5.78 4.47 

ไม่มีใบขับขี ่ 4.83 3.24 2.13 5.20 5.42 5.82 

ขับรถเร็วเกินกำหนด 29.49 27.21 30.73 13.75 15.70 14.93 

ฝ่าฝนืเครื่องหมายจราจร 0.27 1.73 0.95 0.31 0.23 0.20 

ฝ่าฝนืสัญญาณไฟจราจร 0.27 0.22 0.95 0.23 0.18 0.17 

ขับรถย้อนศร 2.14 2.81 0.24 0.43 0.77 0.45 

แซงรถผิดกฎหมาย 0.54 1.08 1.65 0.69 0.64 0.77 

ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขบัรถ - 0.22 - 0.11 0.08 0.05 

หลับใน 4.56 3.46 4.02 2.29 1.49 1.15 

ตัดหน้ากระชัน้ชิด 15.28 16.20 15.13 9.92 8.79 10.29 

เสพสารเสพติด - - - - 0.10 0.02 

บรรทุกเกินอัตรา 0.27 - - 0.11 0.05 0.10 

นั่งท้ายกระบะ 0.54 1.30 0.71 0.11 0.05 0.90 

อ่ืนๆ 12.87 11.88 17.26 0.86 1.08 12.98 

ไม่มีความผิดตามมาตรการ 6.43 6.26 5.91 12.75 11.43 7.89 

สถานที่เสียชีวิตช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 

 

 

 

สถานที่เสียชีวิต 
เสียชีวิต (ร้อยละ) บาดเจ็บ (admit) (ร้อยละ) 

ปีใหม ่
2563 

ปีใหม ่
2562 

ปีใหม ่
2561 

ปีใหม ่
2563 

ปีใหม ่
2562 

ปีใหม ่
2561 

เสียชีวิตในท่ีเกิดเหต ุ 57.37 55.72 53.66    

เสียชีวิตระหว่างนำส่ง รพ. 2.14 4.32 5.67    

เสียชีวิตที่ รพ. 40.48 39.96 40.66    



ประเภทถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 
 

ประเภทถนน 

เสียชีวิต (ร้อยละ) บาดเจ็บ (admit) (ร้อยละ) 
ปีใหม ่
2563 

ปีใหม ่
2562 

ปีใหม ่
2561 

ปีใหม ่
2563 

ปีใหม ่
2562 

 

ปีใหม ่
2561 

ถนนกรมทางหลวง 55.43 58.56 61.90 37.81 37.72 38.73 

ถนนกรมทางหลวงชนบท 15.14 14.81 14.04 10.26 10.09 11.10 

ถนนในเมือง (เทศบาล) 9.43 5.32 5.76 12.81 12.08 11.05 

ถนน อบต./หมู่บา้น 16.00 16.67 14.79 35.29 36.47 35.84 

ถนน อบจ. 3.14 2.78 2.01 2.61 2.66 2.04 

อ่ืนๆ 0.86 1.85 1.50 1.21 0.98 1.25 
 
บริเวณจุดเกิดเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 

การนำส่งสถานพยาบาลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖3 
 

การนำส่งสถานพยาบาล (คน) 
เสียชีวิต (ร้อยละ) บาดเจ็บ (admit) (ร้อยละ) 

ปีใหม ่
2563 

ปีใหม ่
2562 

ปีใหม ่
2561 

ปีใหม ่
2563 

ปีใหม ่
2562 

ปีใหม ่
2561 

ผู้ประสบเหตุ/ญาต ิ 2.68 3.46 3.78 15.43 17.39 20.37 

เจ้าหน้าที่ตำรวจ 2.41 1.94 1.65 0.17 0.69 1.02 

มูลนิธิ/อาสาสมัคร 27.88 31.10 34.28 21.29 22.20 22.80 

หน่วยกู้ชีพขั้นพืน้ฐาน 27.61 24.84 25.06 39.98 39.23 36.68 

หน่วยกู้ชีพขั้นสงู 27.61 28.73 25.06 14.89 13.13 11.26 

อ่ืนๆ 9.12 6.70 7.09 6.89 6.06 6.77 

ไม่ทราบ 2.68 3.24 3.31 1.34 1.28 1.10 

บริเวณจุดเกิดเหตุ (คร้ัง) 

เสียชีวิต (ร้อยละ) บาดเจ็บ (admit) (ร้อยละ) 
ปีใหม ่
2563 

ปีใหม ่
2562 

ปีใหม ่
2561 

ปีใหม ่
2563 

ปีใหม ่
2562 

 

ปีใหม ่
2561 

ทางตรง 68.00 66.44 64.91 62.93 64.80 66.26 

ทางโค้ง 18.86 20.60 21.30 19.41 18.96 17.31 

ทางแยก 11.43 10.19 11.03 15.17 13.84 13.65 

ทางคนขา้ม 0.29 - 0.25 0.03 0.14 0.14 

ทางที่มสีิ่งกีดขวาง - 0.46 0.50 0.38 0.38 0.62 

อ่ืนๆ 1.43 2.31 2.01 2.07 1.88 2.01 



 

ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 

 

ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหต ุ

เสียชีวิต (ร้อยละ) บาดเจ็บ (admit) (ร้อยละ) 
ปีใหม ่
2563 

ปีใหม ่
2562 

ปีใหม ่
2561 

ปีใหม ่
2563 

ปีใหม ่
2562 

ปีใหม ่
2561 

00.01-04.00 น. 22.86 24.07 16.54 17.05 14.88 14.36 

04.01-08.00 น. 10.86 13.89 12.78 8.54 8.99 7.90 

08.01-12.00 น. 12.86 14.35 12.03 14.15 14.19 13.85 

12.01-16.00 น. 12.57 13.66 17.09 18.36 18.32 20.40 

16.01-20.00 น. 23.14 22.45 27.32 26.59 28.24 28.41 

20.01-24.00 น. 17.71 11.57 14.04 15.30 15.38 15.07 
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