แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)
************************
๑. อ้างถึง
๑.๑ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ เรื่อง การดาเนินการตามมาตรการและแผนการ
ดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุท างถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ให้ถือเป็นภารกิจสาคัญและ
จาเป็นต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยตั้งงบประมาณรองรับไว้ให้เหมาะสม
๑.๒ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๑.๓ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔
๑.๔ มติคณะรั ฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่อง เห็ นชอบให้ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ เป็นทศวรรษ
แห่งความปลอดภัยทางถนน
๑.๕ นโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ข้อ ๕.๔ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุในการจราจร อันนาไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับ
ป้องกัน การรายงาน และการดูแลผู้บาดเจ็บ
๑.๖ แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม
๒๕๕๙ เห็นชอบให้ใช้แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ เป็นแนวทางการดาเนินงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพลางก่อน จนกว่าแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ จะแล้วเสร็จ
๑.๗ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่องแนวทางการดาเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
๑.๘ มติคณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561
๒. สภาพปัญหา
๒.๑ ประชาชนใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรกลับภูมิลาเนาและท่องเที่ยวจานวนมาก
๒.๒ ทุกพื้นที่ทั่วประเทศจะมีการจัดงานประเพณีทาบุญ งานรื่นเริงต่าง ๆ และกิจกรรมเล่นน้าสงกรานต์
เป็นจานวนมาก และมีช่วงเวลาการจัดงานยาวนานขึ้น มีรูปแบบการจัดกิจกรรมมีความหลากหลายโดยบางพื้นที่
มีการจัดงานในลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรือมีลักษณะที่เพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เช่น มีการแต่งกาย
ไม่เหมาะสม การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การจัด midnight สงกรานต์ เป็นต้น
๒.๓ ปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ
๒.๔ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากการขาดวินัย ละเลย และฝ่าฝืนกฎหมาย
2.5 ประชาชนมีการรวมกลุ่มและตั้งอุปกรณ์เล่นน้าสงกรานต์บริเวณไหล่ทาง มีการโดยสารและ
บรรทุกถังน้าท้ายกระบะเพื่อเล่นน้าบนถนน จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้น
๒.6 มีการใช้รถจักรยานยนต์ในท้องถิ่นสูงกว่าช่วงปกติ
2.7 ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ คือ รถจักรยานยนต์ โดยมีแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุในกลุ่มเยาวชน
และผู้ที่ไม่มีใบขับขีส่ ูงขึ้น ซึง่ พฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลให้มีการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น คือ การไม่สวมหมวกนิรภัย
2.8 การเกิดอุบัติเหตุในรถจักรยานยนต์ร้อยละ 48 ขาดการต่อภาษีประจาปีและไม่ได้ทาประกันภัย
ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (ประกันภัย พ.ร.บ.) ทาให้มีปัญหาเกี่ยวกับ
การคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เพราะอุบัติเหตุทางถนน

๒
2.9 นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นจานวนมาก โดยบางส่วน
มีการเช่ารถจักรยานยนต์ขับขี่เองและขาดทักษะความชานาญในการขับขี่ ไม่ชานาญเส้นทาง ไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่มี
ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
จากข้อมูลของศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน ช่วงการควบคุมเข้มข้น (๗ วัน) เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง
ระหว่าง ปี ๒๕๕8 – ๒๕๖๐ ดังนี้
ข้อมูลเฉลี่ย 3ปี ย้อนหลัง
1. จานวนครั้ง
จานวน
3,503
2. ผู้เสียชีวิต
จานวน
399
3. ผู้บาดเจ็บ (Admit)
จานวน
3,663
4. ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ
- จักรยานยนต์
ร้อยละ
82.32
- ปิกอัพ
ร้อยละ
8.37
5. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
- เมาสุรา
ร้อยละ
38.82
- ขับรถเร็วเกินกาหนด
ร้อยละ
24.34
- ตัดหน้ากระชั้นชิด
ร้อยละ
16.51

ครั้ง
ราย
คน

สาหรับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ทุกปีที่ผ่านมา พบว่า วันที่ ๑๓ - 15 เมษายน
เป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด สาเหตุเกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่เป็นหลัก ได้แก่ เมาสุรา ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมาย
กาหนด และตัดหน้ากระชั้น ชิด ตามลาดับ ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ (Admit) ส่วนใหญ่ เป็นผู้ขับขี่ยานพาหนะและ
เป็นคนในพื้นที่ (ในตาบล/แขวง) ทางหลวงแผ่นดินเป็นถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมาเป็นถนน อบต./หมู่บ้าน
รวมทั้งรถจักรยานยนต์ยังคงเป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
จากสถานการณ์ดังกล่าว ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งเป็นองค์กรหลักของรัฐ บาล
ในการบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ ได้ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภาคีเครื อข่าย
ที่เกี่ยวข้องกาหนดแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น โดยมุ่งเน้น
การบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายพลเรือน ตารวจ ทหาร ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ใช้การบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) และบังคับใช้กฎหมาย อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการนานโยบาย
“ประชารัฐ” มาเป็นกลไกหลักในการประสานความร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นาชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครต่าง ๆ และประชาชน เพื่อสร้า งความตระหนัก
และจิตสานึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ กาหนดเป้ าหมาย มาตรการ แนวทางการดาเนินงาน หน่ว ยงานที่รับผิ ดชอบอย่างชัดเจน
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุ สาคัญของการเกิดอุบัติ เหตุทางถนนและป้องกันการเกิดอุบัติภัยอื่นๆ ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมถึงลดอุบัติเหตุทางถนน และลดจานวนผู้บาดเจ็บ (Admit) และผู้เสียชีวิต

๓
๓.๒ เพื ่อ ให้ห น่ว ยงานภาคีเ ครือ ข่า ยที ่เ กี่ย วข้อ งน าแผนบูร ณาการป้อ งกัน และลดอุบ ัต ิเ หตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปเป็นแนวทางการบูรณาการการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ และ
มีเอกภาพ รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานตามอานาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ
๓.๓ เพื่อกาหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์อานวยการความปลอดภัย
ทางถนนทุกระดับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. ปัจจัยเสี่ยง

ด้านคน
ด้านยานพาหนะ

ด้านถนน

ด้านสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเสี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่และผู้ใช้เส้นทาง/ความประมาท /
ความสามารถของผู้ขับขี่ลดลงเนื่องจากสภาพร่างกายไม่พร้อม/การไม่ชานาญเส้นทาง
การไม่เคารพกฎจราจร /ขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน /การไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย
ขาดความพร้ อ มด้ า นอุ ป กรณ์ พื้ น ฐานในรถยนต์ /ขาดความพร้ อ มด้ า นอุ ป กรณ์
ความปลอดภัย/การปรับแต่งสภาพยานพาหนะ/การบรรทุกหรือโดยสารที่ไม่ปลอดภัย
จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดตัดทางรถไฟ จุดที่ เกิดอุบัติเหตุบ่อยยังไม่ได้รับการแก้ไข/
ลั ก ษณะทางกายภาพของถนนไม่ ส มบู ร ณ์ อาทิ ผิ ว ถนนเป็ น หลุ ม บ่ อ และถนน
อยู่ ร ะหว่างก่ อสร้า งหรือ ซ่อมแซม/สภาพการจราจรที่ ห นาแน่น /อุ ปกรณ์ ควบคุ ม
การจราจรมี ส ภาพไม่ ส มบู ร ณ์ /ป้ า ยเตื อ น ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ ติ ด ตั้ ง ในต าแหน่ ง ที่ ไ ม่
เหมาะสมและไม่ชัดเจน/จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย และจุดตัดทาง
รถไฟยังไม่ได้รับการแก้ไข
ไฟฟ้าส่องสว่างชารุดและไม่เพียงพอ/อุปสรรคทางธรรมชาติและลักษณะภูมิอากาศ/
สิ่งกีดขวางตกหล่นบนช่องทางจราจร/วัตถุอันตรายข้างทาง/สิ่งกีดขวางทัศนวิสัย

๕. หัวข้อหลักในการรณรงค์
การรณรงค์ ป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนช่ ว งเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้ ชื่ อ ว่ า
“ขับรถมีนาใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสานึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถ
ใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน
๖. เป้าหมายการดาเนินการในภาพรวม
๖.1 เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561
๖.2 สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จานวนผู้เสียชีวิต และจานวนผู้บาดเจ็บ (Admit) ลดลง
เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 ปีย้อนหลัง โดยให้จังหวัด อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเมินผลการดาเนินงาน โดยนาข้อมูลตามระบบการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ในช่วงเทศกาล มาวิเคราะห์และกาหนดแผนงาน วิธีการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและ
มีประสิทธิภาพ เน้นการเฝ้าระวังเป็นพิเศษในอาเภอที่มีสถิติความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง
๖.๓ จั งหวัดมีมาตรการเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางานเพื่อลดจานวนผู้ ถูกดาเนินคดีดื่มสุราแล้ วขับขี่
ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และไม่สวมหมวกนิรภัย
๖.๔ ประชาชนตระหนั กถึงความส าคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และวินัย จราจร
อย่างเคร่งครัด
6.5 ลดจานวนการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเสียชีวิตของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะกรณี
ไม่มีใบขับขี่ ไม่สวมหมวกนิรภัย

๔
6.6 ประชาชนผู้ใช้รถรับรู้และตระหนักถึงความสาคัญของการทาประกันภัยภาคบังคับ (ประกันภัย
พ.ร.บ.) และมีจานวนผู้ทาประกันภัยภาคบังคับและภาษีประจาปีเพิ่มขึ้น
6.7 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีความปลอดภัยและ
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยการกาหนดพื้นที่ควบคุมความปลอดภัย และเน้นควบคุมผู้ใช้รถจักรยานยนต์
6.8 ลดจานวนการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของชาวต่างประเทศ
๗. คาจากัดความ
๗.๑ อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมายถึง อุบัติเหตุจากการจราจร
ทางถนนในช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างเวลา ๐๐.๐๑ น. ของวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันที่
๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Admit)
๗.๒ ผู้เสียชีวิตช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมายถึง ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างเวลา ๐๐.๐๑ น. ของวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันที่ ๑๗
เมษายน ๒๕๖๑ รวมถึงผู้บาดเจ็บ (Admit) จากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างเวลา ๐๐.๐๑ น.
ของวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งภายหลังเสียชีวิตภายใน ๓๐ วัน
นับตั้งแต่วันเกิดเหตุ
๗.๓ ผู้บาดเจ็บ (Admit) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมายถึง ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างเวลา ๐๐.๐๑ น. ของวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันที่
๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ และเป็ น ผู้ บ าดเจ็ บ (Admit) ตามค าวิ นิ จ ฉั ย แพทย์ ว่ า อนุ ญ าตให้ ผู้ ป่ ว ยนอนโรงพยาบาล
เป็นผู้ป่วยใน
๗.๔ อุบัติเหตุใหญ่ หมายถึง
๗.๔.๑ อุบัติเหตุทางถนนที่มีจานวนผู้เสียชีวิต ๒ รายขึ้นไป
๗.๔.๒ ผู้บาดเจ็บตั้งแต่ ๔ คนขึ้นไป
๗.๔.๓ ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต รวมกันตั้งแต่ ๔ คน ขึ้นไป
๗.๔.๔ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับบุคคลส าคัญที่มีชื่อเสี ยงหรือบุคคลสาธารณะเป็นเหตุให้ ได้รับ
บาดเจ็บ (Admit) หรือเสียชีวิต และกรณีอุบัติเหตุที่อยู่ในความสนใจของประชาชน
๗.๕ จุดตรวจ หมายถึง จุดตรวจที่ตั้งขึ้นเพื่อบังคับใช้กฎหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ตารวจชั้นสัญญาบัตร
ขึ้นไปเป็นหัวหน้าชุดตรวจ สามารถเรียกตรวจและดาเนินคดีตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๗.๖ จุดบริการประชาชน หมายถึง จุดบริการซึ่งหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น หรือภาคเอกชน จัดตั้งขึ้น
เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนในระหว่างการเดินทาง รวมถึงเป็นจุดพักรถ จุดพักคนเดินทางระยะไกล
๗.๗ ด่านชุมชน หมายถึง จุดทีฝ่ ่ายปกครอง ชุมชน หรือหมู่บ้านจัดตั้งขึ้นเพื่อทาหน้าที่เป็นจุดคัดกรอง
ป้องปราม ตักเตือน หรือสกัดกั้นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้ ด่านชุมชน
อาจตั้งถาวรในหมู่บ้านหรือชุมชนนั้น หรือเคลื่อนย้ายไปตามพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ภายในหมู่บ้านหรือชุมชน
รวมถึงมีการตรวจสอบ แนะนา ควบคุม ยับยั้ง พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และประสานงานเจ้าหน้าที่ตารวจ
เพื่อบังคับใช้กฎหมาย
7.8 อ าเภอเฝ้ า ระวั ง หมายถึ ง การแบ่ ง กลุ่ ม การเฝ้ า ระวั ง อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนของอ าเภอ/เขต
โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยอุบัติเหตุย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

๕
7.8.1
กลุ่ม A คือ อาเภอ/สานักงานเขตที่มีการเกิดอุบัติเหตุย้อนหลัง 3 ปี ระดับสูง
ทั้งเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
7.8.2
กลุ่ม B คือ อาเภอ/สานักงานเขตที่มีการเกิดอุบัติเหตุย้อนหลัง 3 ปี ระดับสูง
เทศกาลใดเทศกาลหนึ่ง
7.8.3
กลุ่ม C คือ อาเภอ/สานักงานเขตที่มีการเกิดอุบัติเหตุย้อนหลัง 3 ปี ระดับ
น้อยถึงปานกลาง
7.8.4
กลุ่ม D คือ อาเภอ/สานักงานเขตที่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต
ผู้บาดเจ็บนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Admit) ทั้งช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ย้อนหลัง 3 ปี
๘. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กาหนดมาตรการในการดาเนินการช่วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จานวน 6 มาตรการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง
ทุกมิติ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และกรุงเทพมหานครบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน หน่วยทหารในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area
Approach) นามาตรการดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้การป้อ งกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ดังนี้
๘.๑ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน ประกอบด้วย
๘.๑.๑ ด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง
(๑) ขอให้บังคับใช้ กฎหมายอย่างเข้มข้น ในกรณีที่เป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
และทาให้เสียชีวิตบนท้องถนน ได้แก่
- จักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย
- เมาแล้วขับ
- ขับรถเร็วเกินกาหนด
- ตัดหน้ากระชั้นชิด
ทั้ง นี้ ยังคงดาเนิน การตามกฎหมายกรณีก ารกระทาความผิดตามกฎหมายจราจร
ตามมาตรการ ๑ร. ๒ส. ๓ข. ๔ม. (๑๐ รสขม) อย่างต่อเนื่อง ได้แก่
- ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนด
- ขับรถย้อนศร
- ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร
- ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
- ไม่มีใบขับขี่
- แซงในที่คับขัน
- เมาสุรา
- ไม่สวมหมวกนิรภัย
- มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย
- ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ

๖
สาหรับกรณีทมี่ ีการเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต และมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ขับขี่
อาจมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด ให้มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ทุกราย
และกรณีผู้ขับขี่ไม่ยอมให้ทดสอบความสามารถในอันที่จะขับ หรือเมาสุรา หรือของอย่างอื่น ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้น
เมาสุราหรือเมาของอย่างอื่น โดยให้กระทรวงสาธารณสุข และสานักงานตารวจแห่งชาติ ร่วมกัน พิจารณาแนวทาง
ในการปฏิบัติและกาหนดผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดที่ชัดเจน
(๒) กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กฎหมายสุรา พระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ และกฎหมายสถานบริการให้เน้นหนักการจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาตามที่กฎหมาย
กาหนด และในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ากว่า ๒๐ ปี รวมทั้งการเปิด-ปิด สถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกาหนด
รวมถึงเข้มงวดกวดขันการจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะเร่ขายในบริ เวณใกล้เคียงพื้นที่เล่นน้าสงกรานต์
ที่มีความปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด (Zoning) และกรณีห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง
(๓) กฎหมายทางหลวง ให้ เน้นการควบคุมการใช้ความเร็ว ตามที่กฎหมายกาหนด
และการขายสิ่งของและจอดรถบริเวณไหล่ทาง
(๔) กฎหมายขนส่งทางบก ให้ควบคุม ดูแลพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และตรวจสอบสภาพรถ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ความปลอดภัยและส่วนควบ
ถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด
(๕) กฎหมายลั กษณะปกครองท้ องที่ ให้ กานัน ผู้ ใ หญ่บ้ าน ซึ่ง มี อานาจหน้ า ที่ดู แ ล
ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ เป็นกลไกหลักในการควบคุม
กากับ สอดส่อง ป้องปราม และตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน
(๖) กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) ระเบียบหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ให้ดาเนินมาตรการด้านกฎหมายต่างๆ อย่างเข้มงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561
เป็นต้นไป ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายในช่วงควบคุม
เข้มข้นให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายและลดกระแสต่อต้าน
ในการดาเนินการตามมาตรการต่างๆ และหากมีการกระทาผิดกฎหมายในช่วงการควบคุมเข้มข้น (ระหว่างวันที่ 11 – 17
เมษายน 2561) ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและให้มีการปรับในอัตราโทษสูงสุดทุกกรณี
๘.๑.๒ ด้านสังคมและชุมชน
(1) สารวจและเก็บข้อมูลผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงหรือผู้ที่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ในพื้นที่ เพื่อกาหนดข้อปฏิบัติและแนวทางในการเฝ้าระวัง ป้องปราม ควบคุมพฤติกรรมเสี่ยง
(2) ใช้กลไก “สถาบันครอบครัว” ในการควบคุมปัจจัยเสี่ยง โดยให้สมาชิกในครอบครัว
คอยตักเตือน และเฝ้าระวังคนในครอบครัวของตนเอง เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น
(3) ขอความร่วมมือให้ผู้นาในพื้นที่ เช่น นายอาเภอ นายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์โดยใช้รูปแบบ “เคาะประตูบ้าน” เพื่อสร้างความตื่นตัวให้แก่
ประชาชนในการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
(4) ประสานหน่วยงานทางวัฒนธรรม ภาคสังคม อาเภอ สานักงานเขต องค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น จั ดให้ มีพื้น ที่เล่ น น้ าสงกรานต์ที่มี ความปลอดภั ย และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทุกชนิด (Zoning)
โดยให้เข้มงวด ตรวจสอบ และควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มของเด็กและเยาวชน การขับขี่จักรยานยนต์ที่ไม่ปลอดภัย
ไม่สวมหมวกนิรภัย รวมทั้งการจาหน่ายและดื่มสุราในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ตลอดจนกาหนดวิธีปฏิบัติในการเล่นน้า
สงกรานต์ที่ปลอดภัยตามวิถีไทย เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน
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(5) สารวจข้อมูลสถานที่ที่จะมีการจัดกิจกรรมหรือจัดงานเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ในพื้นที่ทุกแห่ง และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ และไม่มีแอลกอฮอล์ อาทิ การจัดงาน
ตามวิถีไทย การรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ การแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น การทาบุญตักบาตร เป็นต้น พร้อมทั้ง มอบหมาย
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกากับ ดูแลให้ผู้ประกอบการจัดทาแผนการรักษาความปลอดภัย และอานวยความสะดวก
ด้านการจราจรเพื่อประกอบการขออนุญาตจัดงาน ทั้งนี้ ในกรณีการจัดงาน midnight สงกรานต์ ต้องมีการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้น
(6) จัดทา “ประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน” กาหนดข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางถนน
ให้ประชาชนถือปฏิบัติ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่
(7) จัดตั้ง “ด่านชุมชน” เพื่อสกัดกลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
ในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่ อาทิ เมาแล้วขับ ขับรถโดยไม่คานึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น
และไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น โดยให้กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัด (กอ.รมน.จังหวัด)
และทหารสนับสนุนการดาเนินงานในการจัดตั้งด่านชุมชนในพื้นที่ รวมถึงขอความร่วมมืออาสาสมัครในพื้นที่ เช่น
อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
(อสม.) อาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) ฯลฯ เข้าร่วมประจาด่านชุมชน
(8) เชิญชวนจิตอาสา “เราทาความดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งมาจากสมาชิกของชุมชน เพื่อสอดส่อง
เฝ้าระวัง ตักเตือนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น มีพฤติกรรมเมาแล้วขับ พฤติกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดความรุนแรงหรืออุบัติเหตุ
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะนาไปสู่การเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิต รวมทั้งร่วมรณรงค์ให้คนในหมู่บ้าน
ตนเอง ตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบัติตามกฎจราจร และรักษาวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด
๘.๑.๓ ด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสานึกความปลอดภัยทางถนน
(๑) ให้จังหวัด กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อทุกชนิดให้ประชาชนรับทราบ โดยเน้นย้าประเด็นเกี่ยวกับจักรยานยนต์ การบรรทุกท้ายกระบะ การเมาแล้วขับ
และการใช้อุปกรณ์นิรภัย และสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในพื้นที่ เช่น
ข้อมูลผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ข้อมูลการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษต่างๆ การตรวจวัด
ปริมาณแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ทุกรายเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ข้อระวังในการใช้รถใช้ถนน เพื่อให้
เกิดความตระหนัก สร้างความรู้ความเข้าใจ และปลูกจิตสานึก ค่านิยม วัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ให้กับประชาชน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
(๒) ให้จังหวัด กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจัดทาแผนงาน
การประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง โดยให้ความสาคัญกับการใช้สื่อ
ในพื้นที่ทุกช่องทางและการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งให้ผู้นาชุมชนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แนวทางความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางถนนในชุมชน/หมู่ บ้าน ผลกระทบ
และความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน โดยยกกรณีตัวอย่างของคนในชุมชน รวมถึงการแนะนาวิธีปฏิบัติในการเล่นน้า
สงกรานต์ที่ปลอดภัยตามวิถีไทย ผ่านหอกระจายข่าว เสียงตามสาย และวิทยุชุมชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ
และปฏิบัติ
(๓) ให้จังหวัด กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรณรงค์ประชาสัมพันธ์
และขอความร่วมมือผู้ขับขี่ให้เปิดไฟหน้ารถในตอนกลางวันเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่
(4) ให้จังหวัด กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ ความคุ้มครอง และประโยชน์ของการทาประกันภัยภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (ประกันภัย พ.ร.บ.) และข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์กรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้น
แล้วตรวจพบว่า ผู้ขับรถยนต์ที่ทาประกันภัยรถภาคสมัครใจมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
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จะไม่ได้รับความคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนระมัดระวังและหลีกเลี่ยง
การดื่มสุราระหว่างขับรถยนต์ และส่งเสริมให้ผู้ขับขี่ทาประกันภัย พ.ร.บ. ตามที่ กฎหมายกาหนด เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความคุ้มครองเบื้องต้นตามกฎหมาย กรณีที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุทางถนน
๘.๑.๔ ด้านภาครัฐ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น กาชับ
ให้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดถือ ปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน และมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ เรื่อง มาตรการการปฏิบัติตามกฎหมาย/นโยบายความปลอดภัยทางถนน
อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายความปลอดภัยทางถนน หากไม่ปฏิบัติตาม
ถือว่าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดาเนินการลงโทษทางวินัยต่อไป
๘.๒ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย
๘.๒.๑ ถนนปลอดภัย “๑ ท้องถิ่น ๑ ถนนปลอดภัย” โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
จัดให้มีถนนปลอดภัยในพื้นที่ และกาหนดมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง ปรับปรุงกายภาพ
ถนนและสภาพแวดล้อม อาทิ การแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตรายให้มีความปลอดภัย จัดทาป้ายเตือน ป้ายสัญลักษณ์
ให้มีความชัดเจน ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง
การเกิดอุบัติเหตุและสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน
๘.๒.๒ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสารวจและตรวจสอบลักษณะกายภาพของถนน จุดเสี่ยง จุดอันตราย
จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และจุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ เพื่อดาเนินการปรับปรุง แก้ไข ซ่อมแซมให้มีความปลอดภัย
รวมทั้งขอความร่วมมือผู้รับจ้างก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑
หรือกรณีที่ดาเนินการไม่แล้วเสร็จให้ติดตั้งเครื่องหมาย ป้ายเตือนให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสังเกตเห็น
ได้ชัดเจน
8.2.3 ให้กระทรวงคมนาคมรวบรวมข้อมูลเส้นทางที่มีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง หรือเส้นทาง
ที่มีการซ่อมแซม ก่อสร้าง และประสานสานักงานตารวจแห่งชาติเพื่อกาหนดแนวทางในการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา เช่น การอานวยความสะดวกจราจร การตั้งจุดตรวจ เป็นต้น
๘.๒.4 ให้กระทรวงคมนาคมกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดทางรถไฟที่ชัดเจน
และประสานจังหวัดและกรุงเทพมหานครให้ดาเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดทางรถไฟ เพื่อให้จานวน
การเกิดอุบัติเหตุลดลงเมื่อเทียบกับ ค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 ปีย้อนหลัง และประชาชนมีความปลอดภัย
ในการสัญจร
8.2.5 ให้จัดจุดพักรถ และจุดบริการต่างๆ เพิ่มเติม เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชน
ผู้ใช้รถใช้ถนน
๘.๒.6 ให้จัดเตรียมช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) ทางเลี่ยง ทางลัด และจัดทาป้ายเตือน
ป้ายแนะนาต่าง ๆ ให้ชัดเจน เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชน
๘.๒.7 ให้ตรวจสอบสิ่งอันตรายข้างทาง (Roadside Hazards) อาทิ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
สัญญาณไฟจราจร เสาป้าย เป็นต้น และปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สาหรับจุดที่ยังไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง
และเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุให้มีการแก้ไขโดยการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างให้ครบทุกจุดสาหรับพื้นที่ที่ห่างไกล
ยังไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงอาจจะติดตั้งเป็นระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซล เพื่อแก้ไขปัญหา
๘.๒.8 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และกรุงเทพมหานคร สารวจ ตรวจสอบป้ายเตือน
ป้ายสั ญลั กษณ์ต่าง ๆ สั ญญาณจราจร ไฟส่ องสว่าง เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ และติดตั้ง
ในบริเวณที่เหมาะสมมองเห็นได้ชัดเจน

๙
๘.๓ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ
๘.๓.๑ ให้กาหนดมาตรการ แนวทาง เพื่อกากับ ควบคุม ดูแลรถโดยสารสาธารณะ และรถโดยสาร
ไม่ประจาทาง พนักงานขับรถโดยสาร พนักงานประจารถ และตรวจสอบสภาพรถโดยสารสาธารณะและรถโดยสาร
ไม่ประจาทางให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และกาชับเรื่องการขับรถด้วยความเร็ว และการผลัดเปลี่ยนพนักงาน
ขับรถโดยสารตามระยะทาง/ช่วงเวลาที่กาหนด โดยให้เพิ่มความเข้มงวดกับรถโดยสารสาธารณะ และรถโดยสาร
ไม่ประจาทาง ๒ ชั้น
8.3.2 ให้กรมการขนส่งทางบก สานักงานตารวจแห่งชาติ และบริษัทขนส่งจากัด บูรณาการ
ร่วมกันในการตรวจสอบ กากับ ดูแล ควบคุมอย่างเข้มงวดไม่ให้มีรถเสริมที่ผิดกฎหมาย
๘.๓.3 ให้ขอความร่ว มมือกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้ห ยุดประกอบกิจการ
หรือหลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในการประกอบกิจการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘.๓.4 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ขับขี่ ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘.๓.5 ให้เข้มงวด กวดขันกับผู้ใช้รถกระบะที่บรรทุกน้าหนักเกิน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย
8.3.6 ให้เร่งตรวจสอบ และกวดขันให้ผู้มีรถประเภทต่างๆ ในครอบครองให้มีการตรวจสภาพรถ
และดูแลให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ดาเนินการชาระภาษีประจาปี และทาประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (ประกันภัย พ.ร.บ.) ให้ถูกต้อง โดยให้กระทรวงคมนาคม ร่วมกับสานักงาน
ตารวจแห่งชาติดาเนินการตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2561
๘.๔ มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
8.4.1 ให้จังหวัด และกรุงเทพมหานคร บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง กาหนด
แนวทางในการตรวจตรา ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัย ให้แก่นักท่องเที่ย วทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศในสถานที่ท่องเที่ยว สถานบันเทิง พื้นที่เล่นน้าสงกรานต์ที่มีความปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทุกชนิด (Zoning) และสถานที่จัดงานเฉลิมฉลองรื่นเริงทุกแห่ง เพื่อป้องปรามการกระทาความผิด
ตามกฎหมาย สร้างความมั่นใจ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
8.4.2 ให้จังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
กรุงเทพมหานคร พิจารณาหามาตรการหรือแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นพิเศษตามความเหมาะสม
ของพื้นที่ เพื่อดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑
8.4.3 ให้จังหวัดและกรุงเทพมหานคร กากับ ดูแล และขอความร่วมมือสถานประกอบการ
ที่มีธุรกิจบริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ ให้มีการตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่า งประเทศก่อ นให้เ ช่า รถทุก ครั้ง พร้อ มทั้ง แนะนา เน้น ย้าให้มีก ารใช้อุป กรณ์นิร ภัย ขณะขับ ขี่แ ละปฏิบัติ
ตามกฎหมายจราจรของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
8.4.4 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติ และข้อมูล
การเดินทางในพื้นที่ ผ่านช่องทางการสื่อสารทุกรูปแบบ เช่น คู่มือนักท่องเที่ยว คู่มือเดินทางเฉพาะถิ่น สื่อสังคมออนไลน์
แผ่น พับ เป็ นต้น อย่างต่อเนื่ อง โดยจัดทาข้อมูล เป็น ภาษาสากลเพื่อสร้างความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เน้นการสื่อสารให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายจราจรของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการจราจร

๑๐
๘.๕ มาตรการความปลอดภัยทางนา
ให้กระทรวงคมนาคมบูรณาการทางานร่วมกับจังหวัด (เฉพาะจังหวัดที่มีการสัญจรทางน้าและ
แหล่งท่องเที่ยวทางน้า) กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
๘.๕.๑ กาหนดมาตรการ แนวทางการดูแลความปลอดภัยทางน้า เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัย
ต่างๆ และประชาชนเกิดความปลอดภัยในการสัญจรและท่องเที่ยว
๘.๕.๒ จัดตั้งศูนย์อานวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้าประจาท่าเทียบเรือที่มีประชาชน
และนักท่องเที่ยวใช้บริการหนาแน่น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
๘.๕.๓ ตรวจสอบความปลอดภัยของเรือโดยสารและโป๊ะเทียบเรือ เช่น สภาพเรือ อุปกรณ์
ชูชีพ ให้มีครบตามจานวนผู้โ ดยสาร สัญญาณไฟ ถังดับเพลิง ห่ ว งชูชีพ ไฟส่องสว่าง ป้ายบอกจานวนคนโดยสาร
เป็นต้น เพื่อให้มีความพร้อมก่อนเทศกาล
๘.๕.๔ จัดเจ้าหน้าที่ประจาท่าเทียบเรือสาธารณะที่มีประชาชนใช้บริการหนาแน่น ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค เพื่อให้คาแนะนาในการสัญจรทางน้า โดยเข้มงวดกวดขันมิให้เรือมีการบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าอัตรา
ที่กาหนด และให้ผู้โดยสารสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่มีการสัญจรทางเรือ
๘.๕.๕ ประสานงานผู้ประกอบการเรือโดยสารจัดเรือโดยสารไว้บริการให้เพียงพอกับความต้องการ
ของประชาชนและนักท่องเที่ยว
๘.๕.๖ กาชับหน่วยงานในสังกัดซึ่งควบคุมดูแลท่าเรือและเรือที่ใช้ในการสัญจรทางน้าทุกประเภท
ในบริเวณพื้นที่ชายทะเล หากพบว่ามีคลื่นลมแรงให้สั่งให้เรือโดยสารงดออกจากท่าเรือโดยเด็ดขาดจนกว่าจะเห็นว่า
ปลอดภัย
๘.๖ มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ
๘.๖.๑ จัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ระบบการติดต่อสื่อสาร การสั่งการ ประสานงาน และการแบ่งมอบพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยบริการการแพทย์
ฉุกเฉินในเครือข่ายและดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน
๘.๖.๒ จัดเตรียมความพร้อมของหน่วยกู้ชีพ และกู้ภัย ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์
การสั่งการ ระบบการติดต่อสื่อสาร และดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน
๘.๖.๓ การประชาสัม พันธ์ระบบการช่ว ยเหลือต่างๆ ที่ผู้ประสบเหตุควรจะได้รับ รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะทาประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
๘.๖.๔ จัดเตรียมความพร้อมของระบบการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ณ จุดเกิดเหตุของแต่พื้นที่
เช่น กาหนดให้มีทีมกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉินระดับท้องถิ่น อาเภอ และบูรณาการการทางานร่วมกันอย่างเหมาะสม
ทั้ง นี้ ให้ใช้งบประมาณปกติข องแต่ล ะหน่ว ยงานในการดาเนินงานช่ว งเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ. ๒๕๖๑ สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเบิ กค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามคาสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๙. แนวทางการดาเนินงาน
๙.๑ ช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงการรณรงค์ (ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๐
เมษายน ๒๕๖๑)
๙.๑.๑ ให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และกรุงเทพมหานคร จัดทาแผนปฏิบัติ
การตามภารกิจของหน่วยงาน โดยใช้กรอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นแนวทางการดาเนินการ และให้เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง และต่อเนื่องตั้งแต่
ช่วงเตรียมความพร้อมฯ

๑๑
๙.๑.๒ ให้ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร บูรณาการร่วมกับ
ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหารในพื้นที่ และภาคประชาชน ประชุมวางแผนดาเนินการตาม 6 มาตรการ
ในลักษณะ ยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) โดยใช้กลไกประชารัฐเป็นแนวทางการดาเนินงานในพื้นที่ เน้นการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง ควบคู่กับการรณรงค์สร้างจิตสานึกด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง
9.1.3 ให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอาเภอ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วนวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่โดยละเอียด และกาหนดแผนงาน มาตรการต่างๆให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาในพื้นที่ โดยให้ความสาคัญกับการนาแนวทางประชารัฐมาสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
ควบคู่กับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักและจิตสานึกด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง
พร้อมทั้งกาหนดแนวทางในการตรวจติดตามการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่เป็นรูปธรรม
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบแผนบูรณาการฯ ๑)

๙.๒ ช่วงควบคุมเข้มข้น (ระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑)
๙.๒.๑ ให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และกรุงเทพมหานคร เพิ่มความเข้มข้น
ในการดาเนินงานในพื้นที่ โดยเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิด
อุบัติเหตุทางถนนให้ลดลง
๙.๒.๒ ให้จัดตั้งศูนย์อานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ภายใต้ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปี เพื่ออานวยการ ควบคุม กากับ ดูแลและติดตามประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
(๑) ศูนย์อานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ส่วนกลาง ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑
จังหวัด อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๓) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑
กรุงเทพมหานคร ณ กองบัญชาการตารวจนครบาล โดยให้ประสานงานกับกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด
(๔) ศูนย์ประสานการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา
๙.๒.๓ ให้จัดตั้งจุดตรวจเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น จริงจัง และต่อเนื่อง ตามมาตรการ
๑๐ มาตรการ (๑๐ รสขม) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๙.๒.๔ ให้จัดตั้งจุดอานวยความสะดวก จุดบริการ และประสานส่วนราชการที่ตั้งอยู่บริเวณ
ริมถนน ให้เปิดเป็นจุดพักรถและจุดบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนแวะพักในระหว่างการเดินทาง และจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์จุดพักรถและจุดบริการให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน
๙.๒.๕ ให้หน่วยทหารในพื้นที่ (กกล.รส.) ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๔๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ อย่างต่อเนื่องในช่วงควบคุมเข้มข้น (ระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑) และรายงานผลการดาเนินการในที่ประชุมจังหวัดและส่วนกลางเป็นประจาทุกวัน
๙.๒.๖ ให้ก ระทรวงสาธารณสุข บูร ณาการร่ว มกับ สานัก งานการแพทย์ฉุก เฉิน แห่ง ชาติ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร และมูลนิธิต่างๆ จัดเตรียมความพร้อมด้านการตอบสนอง
หลังการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งด้านโรงพยาบาล เครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากร ระบบการสื่อสาร การประสานงาน และ
การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุให้ทันท่วงที

๑๒
9.2.7 ให้อาเภอ บูรณาการร่ว มกับ ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทุกภาคส่ว น
ดาเนิน การป้อ งกัน และลดอุบัติเ หตุทางถนนช่ว งเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ในพื้นที่ ตามแผนที่กาหนดไว้
อย่างเข้มข้น จริงจัง โดยเน้นการจัด การปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนน ด้านกายภาพถนน การบังคับใช้
กฎหมาย เพิ่มความเข้มข้นในการดาเนินมาตรการทางสังคมและชุมชน รวมถึงมีการตรวจติดตาม ประเมินสถานการณ์
และปรับแผนการดาเนินงานในช่วงเทศกาลให้เหมาะสม ทั้งนี้ให้เน้นการควบคุมปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงหลักของการเกิด
อุบัติเหตุ บาดเจ็บและเสียชีวิต ได้แก่ รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย เมาแล้วขับ การขับรถเร็ว การโดยสารท้ายกระบะ
ในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตราย และไม่สวมหมวกนิรภัย
๙.๒.8 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน และสรุปผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ (๗ วัน) ให้ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนทราบ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบแผนบูรณาการฯ ๒)
๑๐. การประสานการปฏิบัติ
๑๐.๑ ระดับส่วนกลาง
๑๐.๑.๑ ให้กระทรวงคมนาคมรายงานปริมาณการจราจรในโครงข่ายถนน ทั้งถนนทางหลวง
แผ่นดิน และทางหลวงชนบทในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๗
เมษายน ๒๕๖๑) ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะศูนย์อานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนกลางทราบเป็นประจาทุกวัน
๑๐.๑.๒ ให้กระทรวงกลาโหมรายงานผลการปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๔๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑) ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะศูนย์อานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนกลางทราบเป็นประจาทุกวัน
10.1.3 ให้ก ระทรวงสาธารณสุขรายงานผลการบังคับใช้ กฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑) ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะศูนย์อานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนกลางทราบเป็นประจาทุกวัน
10.1.4 ให้กรมสรรพสามิต รายงานข้อมูล เกี่ยวกับการดาเนินการตามพระราชบัญญัติสุรา
พ.ศ.2493 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑)
ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะศูนย์อานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนกลางทราบเป็นประจาทุกวัน
10.1.5 ให้กรมคุมประพฤติรายงานผลการดาเนินคดีกรณีเมาแล้วขับ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑) ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในฐานะศูน ย์อานวยการป้อ งกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่ว งเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่ว นกลางทราบ
เป็นประจาทุกวัน
๑๐.๒ ระดับภูมิภาค/ระดับพืนที่ ให้ดาเนินการ ดังนี้
๑๐.๒.๑ ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑
จังหวัดประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการ ทั้งด้านอัตรากาลัง
ภารกิจ งบประมาณ และการรณรงค์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ห้วงเวลาและสภาพพื้นที่ของแต่ละพื้นที่

๑๓
๑๐.๒.2 ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑
จังหวัดตรวจติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อบูรณาการการตรวจเยี่ยมหรื อตรวจติดตามผู้ปฏิบัติหน้าที่
ในช่วงเทศกาล และลดความซ้าซ้อนของการใช้งบประมาณในการดาเนินการ รวมทั้งให้ประสานแผนและรายงาน
การตรวจติดตามให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะศูนย์อานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนกลางทราบ
๑๐.๒.3 ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑
จังหวัดรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะศูนย์อานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่ว นกลางทราบ และหากมีประเด็นหรือเหตุการณ์สาคัญระหว่าง
การดาเนินการในช่วงเทศกาลให้รายงานให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะศูนย์อานวยการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนกลาง ทราบโดยเร่งด่วน เพื่อจะได้นาเสนอคณะกรรมการ
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กาหนดนโยบายและแผนให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นได้
อย่างทันท่วงที
๑๐.๒.4 ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑
อาเภอ ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพื้นที่ ดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนตามแผนงาน มาตรการต่างๆ อย่างจริงจัง พร้อมทั้งกาหนดแผนตรวจติดตามการดาเนินงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
และรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดทราบ เพื่อให้ข้อเสนอในการปรับแผนให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ ที่เกิดขึ้นได้อย่าง
ทันท่วงที
๑๐.๓ ในพืนที่กรุงเทพมหานคร ให้ดาเนินการ ดังนี้
๑๐.๓.๑ ให้หน่วยงานในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ ได้แก่ กองบัญชาการตารวจนครบาล
กองบังคับการตารวจทางหลวง กองบังคับการตารวจจราจร กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน
๑๐.๓.๒ ให้กองบัญชาการตารวจนครบาลเป็นศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรุงเทพมหานคร โดยให้ประสานการปฏิบัติการอย่างใกล้ชิดกับกรุงเทพมหานคร
เพื่อลดความซ้าซ้อนในการดาเนินงาน รวมทั้งรายงานผลการดาเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะศูนย์อานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนกลางทราบ
๑๐.๓.๓ หากมีป ระเด็น หรือ เหตุก ารณ์ส าคัญ ระหว่า งการดาเนิน การในช่ว งเทศกาล
ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรุงเทพมหานคร รายงาน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะศูนย์อานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนกลางทราบโดยเร่งด่วน เพื่อจะได้นาเสนอคณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)
กาหนดนโยบายและแผนให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๑.1 จานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จานวนผู้เสียชีวิต และจานวนผู้บาดเจ็บ (Admit) ลดลงเมื่อเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 ปีย้อนหลัง

๑๔
11.2 จ านวนรถจักรยานยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลงเมื่อเทียบกับ ค่าเฉลี่ย ช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 3 ปีย้อนหลัง
๑๑.3 จานวนครั้ง การเกิด อุบัติเหตุใหญ่ล ดลงเมื่อเทียบกับ ค่า เฉลี่ย ช่ว งเทศกาลสงกรานต์ 3 ปี
ย้อนหลัง
๑๒. การติดตามประเมินผล
12.1 กาหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑
จังหวัด และกรุงเทพมหานคร สรุปผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดาเนินงานสาหรับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบการดาเนินการตามแผนบูรณาการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอให้รายงานผลการดาเนินงานตามเป้าหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับตามที่กาหนด ให้กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ในฐานะศูนย์อานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ส่วนกลาง ทราบโดยด่วน
12.2 ให้ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องมอบหมายผู้บริหาร หรือหัว หน้าส่ว นราชการเพื่อออกติดตาม
การดาเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง
************************
************************* ศูนย์อำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
สำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรศูนย์อำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

