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
ใบอนุญาตขับขีร่ ถจักรยานยนต์
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
และกรณีผู้ขับขีไ่ ม่ยอมให้ทดสอบความสามารถในอันที่จะขับ 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) เชิญชวนอาสาสมัครซึ่งมาจากสมาชิกของชุมชน เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตักเตือน
ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น มีพฤติกรรมเมาแล้วขับ พฤติกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดความรุนแรงหรืออุบัติเหตุ เพื่อลดปัจจัย
เสี่ ยงที่อาจจะน าไปสู่ การเกิดอุบั ติเหตุ ที่ร้ ายแรงก่อให้เกิดการสูญเสี ยชีวิต รวมทั้งร่วมรณรงค์ให้คนในหมู่บ้านตนเอง
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 ควบคุมอย่างเข้มงวดไม่ให้มรี ถเสริมที่ผิดกฎหมาย
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 จุดเกิดเหตุของแต่ละพื้นที่
เช่น กาหนดให้มีทีมกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉินระดับท้องถิ่น อาเภอ และบูรณาการการทางานร่วมกันอย่างเหมาะสม
ทั้ง นี้ ให้ใช้งบประมาณปกติข องแต่ล ะหน่ว ยงานในการดาเนินงานช่ว งเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ. ๒๕๖๑ สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเบิกค่าใช้จ่าย
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 โดยเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครั ด 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 โดยเน้นการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนน 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 ทั้งด้านอัตรากาลั ง
ภารกิจ งบประมาณ และการรณรงค์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ห้วงเวลาและสภาพพื้นที่ของแต่ละพื้นที่

๑๓
๑๐.๒.2 ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑
จังหวัดตรวจติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อบูรณาการการตรวจเยี่ยมหรือตรวจติดตามผู้ปฏิบัติหน้าที่
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 และหากมีประเด็ นหรือเหตุการณ์สาคัญระหว่าง
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 ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาล
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 โดยให้ประสานการปฏิบัติการอย่างใกล้ชิดกับกรุ งเทพมหานคร
เพื่อลดความซ้าซ้อนในการดาเนินงาน รวมทั้งรายงานผลการดาเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะศูนย์อานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนกลางทราบ
๑๐.๓.๓ หากมีป ระเด็น หรือ เหตุก ารณ์ ส 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 ค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาล
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 ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมอบหมายผู้บริหาร หรือหัว หน้าส่ว นราชการเพื่อออกติดตาม
การดาเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง
************************
************************* ศูนย์อำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
สำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรศูนย์อำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

เอกสารประกอบแผนบูรณาการฯ ๑ - 1
แนวทางการดาเนินงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. ช่วงการรณรงค์และเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
ที่
มาตรการ
๑ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
๑.๑ มาตรการการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง
และต่อเนื่อง
(๑) บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นในกรณีที่เป็นสาเหตุหลัก
ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและทาให้เสียชีวิตบนท้องถนน ได้แก่
- จักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย
- เมาแล้วขับ
- ขับรถเร็วเกินกาหนด
- ตัดหน้ากระชั้นชิด
ทั้งนี้ ยังคงดาเนินการตามกฎหมายกรณีการกระทาความผิด
ตามกฎหมายจราจรตามมาตรการ ๑ร. ๒ส. ๓ข. ๔ม. (๑๐ รสขม)
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่
- ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนด
- ขับรถย้อนศร
- ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร
- ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
- ไม่มีใบขับขี่
- แซงในที่คับขัน
- เมาสุรา
- ไม่สวมหมวกนิรภัย
- มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย
- ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ
ส าหรั บ กรณี ที่ มี ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ที่ มี ผู้ บ าดเจ็ บ หรื อ

หน่วยงานหลัก
หน่วยงานสนับสนุน
- สานักงานตารวจแห่งชาติ - หน่วยทหารในพื้นที่
- กระทรวงมหาดไทย
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงคมนาคม
- กรมสรรพสามิต
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ช่วงเวลาดาเนินการ

เอกสารประกอบแผนบูรณาการฯ ๑ - 2
ที่

มาตรการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
เสี ย ชี วิ ต และมี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า ผู้ ขั บ ขี่ อ าจมี ป ริ ม าณ
แอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด ให้ กาหนด
แนวทางการตรวจวั ด ปริ ม าณแอลกอฮอล์ ผู้ ขั บ ขี่ ทุ ก ราย
โดยให้กระทรวงสาธารณสุข และส านักงานตารวจแห่งชาติ
ร่วมกันพิจารณาแนวทางในการปฎิบัติและกาหนดผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดที่ชัดเจน
ทั้งนี้ ให้ดาเนินมาตรการด้านกฎหมายต่างๆ ควบคู่กับ
การประชาสัม พัน ธ์ สื่อ สาร สร้า งความรู้ ความเข้าใจถึง
แนวทางการบังคับใช้กฎหมายในช่วงควบคุมเข้มข้นให้ประชาชน
รับ ทราบล่ ว งหน้ าอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้ ประชาชน
ปฏิบัติตามกฎหมายและลดกระแสต่อต้านในการดาเนินการ
ตามมาตรการต่างๆ
(๒) กฎหมายเกี่ ยวกั บการควบคุ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์
กฎหมายสุรา พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ และ
กฎหมายสถานบริ การให้ เน้ นหนั กการจ าหน่ ายเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ในเวลาตามที่กฎหมายกาหนด และในกลุ่ มเด็ก
และเยาวชนที่ มี อ ายุ ต่ ากว่ า ๒๐ ปี รวมทั้ ง การเปิ ด -ปิ ด
สถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกาหนด และกรณีห้ามขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง
๑.๒ มาตรการด้านสังคมและชุมชน
(๑) สารวจและเก็บข้อมูลผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงหรือ
ผู้ที่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อกาหนด
ข้อปฏิบัติและแนวทางในการเฝ้าระวัง ป้องปราม ควบคุม
พฤติกรรมเสี่ยง

หน่วยงานหลัก

- จังหวัด
- อาเภอ
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานสนับสนุน

ช่วงเวลาดาเนินการ

เอกสารประกอบแผนบูรณาการฯ ๑ - 3
ที่

มาตรการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
หน่วยงานหลัก
(2) ใช้กลไก “สถาบันครอบครัว” ในการควบคุมปัจจัย - สานักงานเขต
เสี่ยง โดยให้สมาชิกในครอบครัว คอยตักเตือน และเฝ้าระวัง - ตาบล
คนในครอบครัวของตนเอง เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจจะ - หมูบ่ ้าน
เกิดขึ้น
(3) ขอความร่วมมือให้ผู้นาในพื้นที่ เช่น นายอาเภอ
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร ส่ วนตาบล กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์โดยใช้รูปแบบ “เคาะประตูบ้าน”
เพื่อสร้างความตื่นตัวให้แก่ประชาชนในการปฏิบัติตามกฎ
จราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
(4) ประสานหน่ ว ยงานทางวั ฒ นธรรม ภาคสั ง คม
อาเภอ สานักงานเขต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกาหนด
ให้ มี พื้ น ที่ เ ล่ น น้ าสงกรานต์ ที่ มี ค วามปลอดภั ย และปลอด
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ทุ ก ชนิ ด (Zoning) และก าหนดวิ ธี
ปฏิบัติในการเล่นน้าสงกรานต์ที่ปลอดภัยตามวิถีไทยเพื่อลด
พฤติ ก รรมเสี่ ย งที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน โดยเน้ น
การควบคุ ม พฤติ ก รรมเสี่ ย งในกลุ่ ม ของเด็ ก และเยาวชน
การควบคุมพฤติกรรมการขับขี่จักรยานยนต์ที่ไม่ปลอดภัย
และการดื่มหรือเมาสุราแล้วขับขี่
(5) ) สารวจข้อมูลสถานที่ที่จะมีการจัดกิจกรรมหรือ
จัดงานเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่ทุกแห่ง
และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ และปลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิ การจัดงานตามวิถีไทย การรดน้า
ด าหั ว ผู้ สู ง อายุ การแสดงศิ ล ปะ วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น การ
ทาบุญตักบาตร เป็นต้น พร้อมทั้ง มอบหมายให้หน่วยงานที่

หน่วยงานสนับสนุน

ช่วงเวลาดาเนินการ

เอกสารประกอบแผนบูรณาการฯ ๑ - 4
ที่

มาตรการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
เกี่ยวข้องกากับ ดูแลให้ผู้ ประกอบการจัดทาแผนการรักษา
ความปลอดภัยและอานวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อ
ประกอบการขออนุ ญ าตจั ด งาน ทั้ง นี้ ในกรณีการจั ดงาน
midnight สงกรานต์ ต้องมีการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลความ
ปลอดภัยอย่างเข้มข้น
(6) จั ดทา “ประชาคมชุ มชน/หมู่ บ้าน” ก าหนด
ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางถนนให้ประชาชนถือปฏิบัติ
เพื่อลดปัจ จัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน
ในพื้นที่
(7) จั ดตั้ง “ด่านชุ มชน” เพื่อสกัดกลุ่ มเสี่ ย งและ
ลดพฤติ ก รรมเสี่ ย งที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ใ นการใช้ ร ถ
ใช้ถนนของคนในพื้นที่ อาทิ เมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่า
กฎหมายกาหนด และไม่ ส วมหมวกนิรภั ย เป็ นต้น โดยมี
แนวทางดาเนินการ ดังนี้
- ส ารวจปัจจัยเสี่ ยงในพื้นที่ เพื่อวางแผนการในการ
จัดตั้งด่านชุมชนให้เหมาะสม
- ขอความร่วมมืออาสาสมัครในพื้นที่ เช่ น อาสาสมัคร
รักษาดินแดน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรือน (อปพร.)
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัคร
ทางหลวงชนบท (อส.ทช.) ฯลฯ เข้าร่วมประจาด่านชุมชน
- ประชุมชี้ แจงแนวทางปฏิ บั ติ ให้ เจ้ าหน้ าที่ผู้ ปฏิ บัติ งาน
ในด่านชุมชนให้รับทราบและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน อย่าง
เคร่งครัด

หน่วยงานหลัก

หน่วยงานสนับสนุน

ช่วงเวลาดาเนินการ

เอกสารประกอบแผนบูรณาการฯ ๑ - 5
ที่

มาตรการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
- มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ สื่ อ สารโดยใช้ สื่ อ ในพื้ น ที่
ทุ ก ช่ อ งทาง เช่ น เสี ย งตามสายของหมู่ บ้ า น การประชุ ม
หมู่ บ้ า น การประชาสั ม พั น ธ์ ภ ายในสถาบั น การศึ ก ษา
ในพื้ น ที่ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ รั บ ทราบแนวทาง
การปฏิ บั ติ ข องด่ า นชุ ม ชน และให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการ
ดาเนินการตามมาตรการต่างๆ
(๖) จัดตั้งกลุ่มจิตอาสาซึ่งมาจากสมาชิกของชุมชน
เ พื ่ อ ส อ ด ส่ อ ง เ ฝ้ า ร ะ วั ง ผู ้ ม ี พ ฤ ติ ก ร ร ม เ สี ่ ย ง เ ช่ น
มี พ ฤติ ก รรมเมาแล้ ว ขั บ พฤติ ก รรมที่ อ าจจะก่ อ ให้ เ กิ ด
ความรุ น แรงหรื อ อุ บั ติ เ หตุ โดยให้ ก ลุ่ ม จิ ต อาสาเข้ า ไป
ตักเตือนผู้มีพฤติกรรมดังกล่าว เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะ
นาไปสู่การเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิต
รวมทั้งร่วมรณรงค์ให้ตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบัติ
ตามกฎจราจร และรักษาวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด
๑.๓ ด้า นการประชาสัม พัน ธ์แ ละสร้า งจิต ส านึก
ความปลอดภัยทางถนน
(๑) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งในส่วนกลาง
ส่ ว นภู มิ ภ าค และส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นสื่ อ
ทุก ชนิด ให้ป ระชาชนรับ ทราบเกี ่ย วกับ สถานการณ์
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ในพื้ น ที่ เช่ น ข้ อ มู ล ผู้ เ สี ย ชี วิ ต ผู้ บ าดเจ็ บ สาเหตุ ข อง
การเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อ

หน่วยงานหลัก

- จังหวัด
- อาเภอ
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- กรุงเทพมหานคร
- ตาบล
- หมู่บ้าน
- หน่วยงานภาคีเครือข่าย

หน่วยงานสนับสนุน

ช่วงเวลาดาเนินการ

เอกสารประกอบแผนบูรณาการฯ ๑ - 6
ที่

มาตรการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
ระวั ง ในการใช้ ร ถใช้ ถ นน โดยเน้ น ย้ าประเด็ น เกี่ ย วกั บ
จัก รยานยนต์ การบรรทุก ท้า ยกระบะ การเมาแล้ว ขับ
และการใช้อ ุป กรณ์น ิร ภัย เพื ่อ ให้เ กิด ความตระหนัก
สร้า งความรู ้ค วามเข้า ใจ และปลูก จิต ส านึก ค่า นิย ม
วัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับประชาชน
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
(๒) ให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครจัดทาแผนงานการ
ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
อย่ า งจริ ง จั ง ต่ อ เนื่ อ ง โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ การใช้ สื่ อ
ในพื้นที่ทุกช่องทางและการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเข้าถึง
ทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งให้ผู้นาชุมชนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แนวทางความรู้ ด้ า นความปลอดภั ย ทางถนน ข้ อ ปฏิ บั ติ
ด้านความปลอดภัยทางถนนในชุมชน/หมู่บ้าน ผลกระทบ
และความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน โดยยกกรณีตัวอย่าง
ของคนในชุมชน รวมถึงการแนะนาวิธีปฏิบัติในการเล่นน้า
สงกรานต์ที่ปลอดภัยตามวิถีไทย ผ่านหอกระจายข่าว เสียง
ตามสาย และวิทยุชุมชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ
และปฏิบัติ
(๓) ให้จังหวัด กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รณรงค์ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือผู้ขับขี่ให้เปิดไฟ
หน้ารถในตอนกลางวันเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่
(4) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ ความคุ้มครอง และประโยชน์ของการ
ท าประกั น ภั ย ภาคบั ง คั บ ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครอง

หน่วยงานหลัก
ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานสนับสนุน

ช่วงเวลาดาเนินการ

เอกสารประกอบแผนบูรณาการฯ ๑ - 7
ที่

มาตรการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (ประกันภัย พ.ร.บ.) และ
ข้อยกเว้นในกรมธรรมประกันภัยรถยนต์กรณีเกิดอุบัติเหตุ
ขึ้นแล้วตรวจพบว่า ผู้ขับรถยนต์ที่ทาประกันภัยรถภาคสมัครใจ
มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
จะไม่ได้รับความคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากกรมธรรม์
ประกันภัย เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนระมัดระวังและหลีกเลี่ยง
การดื่ ม สุ ร าระหว่ า งขั บ รถยนต์ และส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ขั บ ขี่
ทาประกันภัย พ.ร.บ. ตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อให้ประชาชน
ได้ รั บ ความคุ้ ม ครองเบื้ อ งต้ น ตามกฎหมาย กรณี ที่ ไ ด้ รั บ
ความเสียหายจากอุบัติเหตุทางถนน
๑.๔ ด้านภาครัฐ
ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ภาคส่ ว นทั้ ง ส่ ว นกลาง
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น กาชับให้ข้าราชการ พนักงาน
และเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในสั ง กั ด ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย
ด้านความปลอดภัยทางถนนและมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ เรื่ อ ง มาตรการการปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมาย/นโยบายความปลอดภัยทางถนน อย่างเคร่งครัด
เพื่ อ เป็ น ตัว อย่ า งที่ ดีในการปฏิ บัติ ตามกฎหมาย นโยบาย
ความปลอดภั ย ทางถนน หากไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามถื อ ว่ า ฝ่ า ฝื น
ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย และให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาพิ จ ารณา
ดาเนินการลงโทษทางวินัยต่อไป

หน่วยงานหลัก

- ทุกส่วนราชการ
- จังหวัด
- อาเภอ
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานสนับสนุน

ช่วงเวลาดาเนินการ

เอกสารประกอบแผนบูรณาการฯ ๑ - 8
ที่
มาตรการ
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
๒ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนน
๒.๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดให้มีถนน
และสภาพแวดล้อม
ปลอดภัยในพื้นที่ “๑ ท้องถิ่น ๑ ถนนปลอดภัย” และ กาหนด
มาตรการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง
ปรั บปรุ งกายภาพถนนและสภาพแวดล้ อม อาทิ การแก้ ไข
จุ ดเสี่ ยง จุ ดอั นตรายให้ มี ความปลอดภั ย จั ดท าป้ า ยเตื อน
ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ ใ ห้ มี ค วามชั ด เจน ติ ด ตั้ ง ไฟฟ้ า ส่ อ งสว่ า ง
ให้เพียงพอ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและสร้างวินัยจราจรให้กับ
ผู้ใช้รถใช้ถนน
๒.๒ ให้สารวจและตรวจสอบลักษณะกายภาพของถนน
จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และจุดที่
เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ใ หญ่ และด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซม
ให้ มี ค วามปลอดภั ย รวมทั้ ง ขอความร่ ว มมื อ ผู้ รั บ จ้ า ง
ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน ให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อน
เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรื อ กรณี ที่ ด าเนิ น การ
ไม่แล้วเสร็จให้ติดตั้งเครื่องหมาย ป้ายเตือนให้ชัดเจน เพื่อให้
ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน สังเกตเห็นได้ชัดเจน
2.3 ให้ ก ระทรวงคมนาคมรวบรวมข้ อ มู ล เส้ น ทาง
ที่มีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งหรือเส้นทางที่มีการซ่อมแซม
ก่อสร้าง และประสานสานักงานตารวจแห่งชาติเพื่อกาหนด
แนวทางในการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา เช่น การอานวยความสะดวกจราจร การตั้ง
จุดตรวจ เป็นต้น

หน่วยงานหลัก
หน่วยงานสนับสนุน
- กระทรวงคมนาคม
- ส่วนราชการที่
- กระทรวง
เกี่ยวข้อง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- สานักงานตารวจแห่งชาติ
- กรมชลประทาน
- จังหวัด
- อาเภอ
- กรุงเทพมหานคร
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ช่วงเวลาดาเนินการ

เอกสารประกอบแผนบูรณาการฯ ๑ - 9
ที่

มาตรการ

๓ ลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
ยานพาหนะ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานสนับสนุน
๒.4 ให้ กระทรวงคมนาคมกาหนดแนวทางการแก้ไข
ปั ญ หาบริ เ วณจุ ด ตั ด ทางรถไฟที่ ชั ด เจน โดยให้ ป ระสาน
จั ง หวั ด และกรุ ง เทพมหานครให้ ด าเนิ น การตามแนวทาง
การแก้ ไ ขปั ญ หาบริ เ วณจุ ด ตั ด ทางรถไฟ เพื่ อ ให้ จ านวน
การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ล ดลงเมื่ อ เที ย บกั บ เฉลี่ ย ช่ ว งเทศกาล
สงกรานต์ 3 ปี ย้ อนหลั ง และประชาชนมีความปลอดภัย
ในการสัญจร
๒.5 ให้ประชุมเพื่อกาหนดแผนงานอานวยความสะดวก
ให้กับประชาชนในการสั ญจรช่ว งเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.
๒๕๖๑ อาทิ การเตรียมช่องทางพิเศษ (Reversible Lane)
ทางเลี่ยง ทางลัด และจัดทาป้ายเตือน ป้ายแนะนาต่าง ๆ
ให้ชัดเจน รวมทั้งการจัดตั้ง จุดพักรถ และจุดบริการต่างๆ
ให้ชัดเจน
๒.6 ให้ ต รวจสอบสิ่ ง อั น ตรายข้ า งทาง (Roadside
Hazards) อาทิ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร
เสาป้าย เป็นต้น และปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
สาหรับจุดที่ยังไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง และเป็นจุดเสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุให้มีการแก้ไขโดยการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง
ให้ ค รบทุ ก จุ ด ส าหรั บ พื้ น ที่ ที่ ห่ า งไกล ยั ง ไม่ มี ไ ฟฟ้ า เข้ า ถึ ง
อาจจะติดตั้งเป็นระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซล เพื่อแก้ไข
ปัญหา
๓.๑ ให้กาหนดมาตรการ แนวทาง เพื่อกากับ ควบคุม - กระทรวงคมนาคม
- ส่วนราชการที่
ดู แ ลรถโดยสารสาธารณะ และรถโดยสารไม่ ประจ าทาง - สานักงานตารวจแห่งชาติ เกีย่ วข้อง
พนักงานขับรถโดยสาร พนักงานประจารถ รวมทั้งให้ตรวจสอบ - จังหวัด

ช่วงเวลาดาเนินการ

เอกสารประกอบแผนบูรณาการฯ ๑ - 10
ที่

มาตรการ

๔ ดูแลความปลอดภัย
ให้แก่นักท่องเที่ยว

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
หน่วยงานหลัก
สภาพรถโดยสารสาธารณะ และรถโดยสารไม่ประจาทางให้ - กรุงเทพมหานคร
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และกาชับในเรื่องความเร็ว และ
การผลั ดเปลี ่ย นพนั ก งานขั บ รถโดยสารตามระยะทาง/
ช่วงเวลาที่กาหนด
๓.๒ ให้ข อความร่ว มมือ กลุ ่ม ผู ้ป ระกอบการขนส่ง
ด้วยรถบรรทุกให้หยุดประกอบกิจการหรือ หลีกเลี่ยงการใช้
รถบรรทุกในการประกอบกิจการในช่วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ. ๒๕๖๑
๓.๓ ประชาสั ม พั น ธ์ใ ห้ ป ระชาชน ผู้ ขั บ ขี่ต รวจสอบ
สภาพรถยนต์ก่ อนออกเดิน ทางในช่ ว งเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ. ๒๕๖๑
๓.๔ ให้ เข้ ม งวด กวดขั น กั บผู้ ใ ช้ร ถกระบะที่ บรรทุ ก
น้าหนักเกิน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย
3.5 ให้ เร่งตรวจสอบ และกวดขันให้ ผู้ มีรถประเภท
ต่างๆ ในครอบครองให้มีการตรวจสภาพรถ และดูแลให้อยู่
ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ดาเนินการชาระภาษีประจาปี และ
ท าประกั น ภั ย ภาคบั ง คั บ ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครอง
ผู้ ป ระสบภั ย จากรถ พ.ศ. 2535 (ประกั น ภั ย พ.ร.บ.)
ให้ ถู ก ต้ อ ง โดยให้ ก ระทรวงคมนาคม ร่ ว มกั บ ส านั ก งาน
ตารวจแห่งชาติดาเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2561
4.1 ให้จังหวัดและกรงเทพมหานคร บูรณาการร่วมกับ - จังหวัด
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง กาหนดแนวทางในการตรวจตรา - กรุงเทพมหานคร
ดู แลรั กษาความสงบเรี ยบร้ อย และความปลอดภั ย ให้ แก่

หน่วยงานสนับสนุน

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- อาเภอ
- องค์กรปกครอง

ช่วงเวลาดาเนินการ

เอกสารประกอบแผนบูรณาการฯ ๑ - 11
ที่

มาตรการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในสถานที่ท่องเที่ยว
สถานบั นเทิ ง พื้นที่ เล่ นน้าสงกรานต์ ที่มี ความปลอดภัยและ
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด (Zoning) และสถานที่
จั ดงานเฉลิ มฉลองรื่ นเริงทุ กแห่ ง เพื่ อป้ องปรามการกระท า
ความผิดตามกฎหมาย สร้างความมั่นใจ และสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
4.2 ให้จั งหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน
จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและกรุงเทพมหานคร พิจารณา
หามาตรการหรือแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เป็นพิเศษตามความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อดูแลความปลอดภัย
ของนั กท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑
4.3 ให้จังหวัดและกรุงเทพมหานคร กากับ ดูแล และ
ขอความร่วมมือสถานประกอบการที่มีธุรกิจบริการเช่ารถยนต์
และรถจักรยานยนต์ ให้ มีการตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศก่อนให้เช่ารถทุกครั้ง
พร้ อมทั้งแนะน า เน้นย้าให้ มีการใช้อุปกรณ์นิรภัยขณะขับขี่
และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
4.4 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติ และข้อมูลการเดินทางในพื้นที่
ผ่านช่องการสื่อสารทุกรูปแบบ เช่น คู่มือนักท่องเที่ยว คู่มือเดินทาง
เฉพาะถิ่น สื่อสังคมออนไลน์ แผ่นพับ เป็นต้น อย่างต่อเนื่อง
โดยจั ด ท าข้ อ มู ล เป็ น ภาษาสากลเพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจ
กั บนั กท่ องเที่ ยวต่ างชาติ เน้ นการสื่ อสารให้ นั กท่ องเที่ ยว

หน่วยงานหลัก

หน่วยงานสนับสนุน
ส่วนท้องถิ่น

ช่วงเวลาดาเนินการ

เอกสารประกอบแผนบูรณาการฯ ๑ - 12
ที่

มาตรการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายจราจรของ
ประเทศไทยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการจราจร

หน่วยงานหลัก

หน่วยงานสนับสนุน

๕ ความปลอดภัยทางน้า

ให้กระทรวงคมนาคมบูรณาการทางานร่วมกับจังหวัด
(เฉพาะจัง หวัด ที่มีก ารสัญ จรทางน้าและแหล่ งท่องเที่ยว
ทางน้า) กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
๕.๑ กาหนดมาตรการ แนวทางการดูแลความปลอดภัย
ทางน้า เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัยต่างๆ และประชาชน
เกิดความปลอดภัยในการสัญจรและท่องเที่ยว
๕.๒ จัดตั้งศูนย์อานวยความสะดวกและ ความปลอดภัย
ทางน้ าประจ าท่ าเทียบเรือที่มี ประชาชนและนั กท่ องเที่ย ว
ใช้บริการหนาแน่น ทั้งในส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค
๕.๓ ตรวจสอบความปลอดภัยของเรือโดยสารและ
โป๊ะ เทีย บเรือ เช่น สภาพเรือ อุป กรณ์ช ูช ีพ ให้ม ีค รบ
ตามจ านวนผู้ โดยสาร สัญญาณไฟถังดับเพลิ งพร้อมใช้งาน
ห่ วงชู ชี พตามข้ อก าหนดไฟส่ องสว่ าง ป้ ายบอกจ านวนคน
โดยสาร เป็นต้น เพื่อให้มีความพร้อมก่อนเทศกาล
๕.๔ ประสานงานผู้ ประกอบการเรื อโดยสารจั ดเรื อ
โดยสารไว้บริการให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
และนักท่องเที่ยว

- กระทรวงคมนาคม
- จังหวัด (เฉพาะจังหวัดที่มี
การสัญจรทางน้าและแหล่ง
ท่องเที่ยวทางน้า)
- กองบังคับการตารวจน้า
- กรุงเทพมหานคร

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- อาเภอ
- องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

๖ ด้านการช่วยเหลือ
หลังการเกิดอุบัติเหตุ

6.๑ จั ด เตรี ย มความพร้ อ มของโรงพยาบาล แพทย์ - กระทรวงสาธารณสุข
พยาบาล และหน่ ว ยบริ ก ารการแพทย์ฉุ ก เฉิ น ระบบการ - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

- ภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง

ช่วงเวลาดาเนินการ

เอกสารประกอบแผนบูรณาการฯ ๑ - 13
ที่

มาตรการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
ติดต่อสื่อสาร การสั่งการ ประสานงาน และการแบ่งมอบพื้นที่
ความรับผิดชอบของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเครือข่าย
และดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ทางถนน
6.2 จั ด เตรี ย มความพร้ อ มของหน่ ว ยกู้ ชี พ และกู้ ภั ย
ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ การสั่งการ ระบบ
การติดต่อสื่อสาร และดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
ทางถนน
6.3 การให้ความช่วยเหลือและเยียวยาหลังเกิดอุบัติเหตุ
และประชาสัมพันธ์ระบบการช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ผู้ประสบเหตุ
ควรจะได้รับ
6.4 จัดเตรียมความพร้อมของระบบการช่วยเหลือ ผู้ประสบ
เหตุ ณ จุ ดเกิดเหตุของแต่พื้นที่ เช่น กาหนดให้มีทีมกู้ชีพ
กู้ภัยฉุกเฉินระดับท้องถิ่น อาเภอ

หน่วยงานหลัก
หน่วยงานสนับสนุน
แห่งชาติ
- หน่วยทหารในพื้นที่
- สานักงานตารวจแห่งชาติ
- กระทรวงยุติธรรม
- สานักงานคณะกรรมการ
การส่งเสริมธุรกิจประกันภัย
- บริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จากัด
- กรุงเทพมหานคร
- จังหวัด
- อาเภอ
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ช่วงเวลาดาเนินการ

เอกสารประกอบแผนบูรณาการฯ ๒ แนวทางการดาเนินงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑
ที่
มาตรการ
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
๑ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน ๑.๑ มาตรการการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
จริงจัง และต่อเนื่อง
(๑) ขอให้ บังคั บใช้กฎหมายอย่างเข้มข้ นในกรณี ที่เป็ น
สาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและทาให้เสียชีวิตบนท้องถนน
ได้แก่
- จักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย
- เมาแล้วขับ
- ขับรถเร็วเกินกาหนด
- ตัดหน้ากระชั้นชิด
และดาเนินการกฎหมายจราจรตามมาตรการ ๑ร. ๒ส.
๓ข. ๔ม. (๑๐ รสขม) ได้แก่ ๑) ความเร็วเกินกว่ากฎหมาย
ก าหนด ๒) ขั บ รถย้ อ นศร ๓) ฝ่ า ฝื น สั ญ ญาณจราจร
๔) ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ๕) ไม่มีใบขับขี่ ๖) แซงในที่คับขัน
๗) เมาสุ ร า ๘) ไม่ ส วมหมวกนิ รภั ย ๙) มอเตอร์ไซค์ไ ม่
ปลอดภัย ๑๐) ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ อย่างต่อเนื่อง
สาหรับกรณีที่มีการเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้บาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต และมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ขับขี่อาจมีปริมาณ
แอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด ให้มีการ
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ทุกราย และกรณีผู้ขับขี่
ไม่ยอมให้ทดสอบความสามารถในอันที่จะขับ หรือเมาสุรา
หรือของอย่างอื่น ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเมาสุราหรือ
เมาของอย่างอื่น

หน่วยงานหลัก
หน่วยงานสนับสนุน
- สานักงานตารวจ - หน่วยทหารในพื้นที่
แห่งชาติ
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวง
สาธารณสุข
- กระทรวงคมนาคม
- กรมสรรพสามิต
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ช่วงเวลาดาเนินการ

1

เอกสารประกอบแผนบูรณาการฯ ๒ ที่

มาตรการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
(๒) กฎหมายเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ กฎหมายสุ รา พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก
พ.ศ.๒๕๔๖ และกฎหมายสถานบริ การให้ เน้ นหนั กการ
จ าหน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ใ นเวลาตามที่ ก ฎหมาย
กาหนด และในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ากว่า ๒๐ ปี
รวมทั้ ง การเปิ ด -ปิ ด สถานบริ ก ารตามเวลาที่ ก ฎหมาย
ก าหนด รวมถึ ง เข้ ม งวดกวดขั น การจ าหน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ในลักษณะเร่ขายในบริเวณใกล้ เคียงพื้นที่เล่น
น้ าสงกรานต์ ที่ มี ค วามปลอดภั ย และปลอดเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ทุกชนิด (Zoning) และกรณีห้ามขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์บนทาง
(๓) กฎหมายทางหลวง ให้ เ ข้ม งวดกวดขัน การใช้
ความเร็วตามที่กฎหมายกาหนด และการขายสิ่งของและ
จอดรถบริเวณไหล่ทาง
(๔) กฎหมายขนส่ ง ทางบก ให้ เ ข้ ม งวดกวดขั น
พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด และตรวจสอบสภาพรถ ให้มีความมั่นคง
แข็งแรง มีอุป กรณ์ความปลอดภัยและส่ ว นควบถูกต้อง
ตามที่ ก ฎหมายก าหนดและก าชั บ เรื่ อ งการขั บ รถด้ ว ย
ความเร็วและการผลัดเปลี่ยนพนักงานขับรถโดยสารตาม
ระยะทาง/ช่วงเวลาที่กาหนด โดยให้เพิ่มความเข้มงวดกับ
รถโดยสารสาธารณะและรถโดยสารไม่ประจาทาง ๒ ชั้น
(๕) กฎหมายลั ก ษณะปกครองท้ อ งที่ ให้ ก านั น
ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีอานาจหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่
ควบคุม ก ากั บ สอดส่ อง ป้ องปราม และตัก เตื อนผู้ ที่ มี
พฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน

หน่วยงานหลัก

หน่วยงานสนับสนุน

ช่วงเวลาดาเนินการ
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เอกสารประกอบแผนบูรณาการฯ ๒ ที่

มาตรการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
(๖) กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้หน่วยงานที่มีอานาจ
หน้าที่ตามกฎหมายบังคับใช้กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้
หากตรวจพบการกระทาผิ ดกฎหมายที่เกี่ยวข้องในช่ว ง
การควบคุมเข้มข้น ให้มีการบังคับใช้กฎหมายในอัตราโทษ
สูงสุดทุกกรณี

หน่วยงานหลัก

๑.๒ มาตรการด้านสังคมและชุมชน
(๑) ให้ผู้นาชุมชน ผู้ใหญ่บ้านกาชับให้ผู้นาครอบครัว
และสมาชิกในครอบครัวคอยตักเตือน และเฝ้าระวังคนใน
ครอบครัวของตนเองที่มีพฤติกรรมเสี่ยง อาทิ เมาสุราแล้ว
ขับขี่ยานพาหนะ ขับรถในลักษณะคึกคะนอง หวาดเสียว
และอาจก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตราย และผู้ ที่ มี ป ระวั ติ ก ารเกิ ด
อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนในพื้ น ที่ เพื่ อ ป้ อ งกั น ความสู ญ เสี ย
ที่อาจจะเกิดขึ้น
(๒) ขอความร่วมมือให้ผู้นาในพื้นที่ เช่น นายอาเภอ
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร ส่วนตาบล กานัน
ผู้ ใหญ่ บ้ าน ประชาสั ม พันธ์ โ ดยใช้รูปแบบ “เคาะประตู
บ้าน” เพื่อสร้างความตื่นตัวให้แก่ประชาชนในการปฏิบัติ
ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุ
(๓) ขอให้ ดาเนิ น การบริ ห ารจั ด การ และดู แ ล
ความปลอดภัยบริเวณพื้นที่เล่นน้าสงกรานต์ที่มีความปลอดภัย
และปลอดเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ทุ ก ชนิ ด (Zoning)
อย่างเข้มข้น จริงจัง โดยให้เข้มงวด ตรวจสอบ และควบคุม

- จังหวัด
- อาเภอ
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- กรุงเทพมหานคร
- สานักงานเขต
- ตาบล
- หมู่บ้าน
- หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หน่วยงานสนับสนุน

ช่วงเวลาดาเนินการ
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เอกสารประกอบแผนบูรณาการฯ ๒ ที่

มาตรการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
พฤติ ก รรมเสี่ ย งในกลุ่ ม ของเด็ ก และเยาวชน การขั บ ขี่
จักรยานยนต์ที่ไม่ปลอดภัย ไม่สวมหมวกนิรภัย รวมทั้ง
การจาหน่ายและดื่มสุราในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ให้มี
การจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้เพียงพอ
(๔) จัดตั้ง “ด่านชุมชน” เพื่อสกัดกลุ่มเสี่ยงและลด
พฤติกรรมเสี่ ย งที่อาจก่อให้ เกิดอุบั ติเหตุใ นการใช้รถใช้
ถนนของคนในพื้ น ที่ อาทิ เมาแล้ ว ขั บ ขั บ รถโดยไม่
คานึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น และ
ไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น โดยให้กองอานวยการรักษา
ความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก รจั ง หวั ด (กอ.รมน.
จังหวัด) และทหารสนับสนุนการดาเนินงานในการจัดตั้ง
ด่านชุมชนในพื้นที่ รวมถึงขอความร่วมมืออาสาสมัครใน
พื้นที่ เช่น อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่ บ้ า น (อสม.) อาสาสมั ค รทางหลวงชนบท
(อส.ทช.) ฯลฯ เข้าร่วมประจาด่านชุมชน
(๕) ให้ กลุ่ ฒ อาสาสมั คร เฝ้ า ระวั ง ตั กเตื อนผู้ มี
พฤติ ก รรมเสี่ ย ง เช่ น เมาแล้ ว ขั บ พฤติ ก รรมที่ อ าจจะ
ก่อให้เกิดความรุนแรงหรืออุบัติเหตุ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่
อาจจะน าไปสู่ การเกิดอุบัติ เหตุที่ร้ายแรงก่อให้ เกิดการ
สูญเสียชีวิต รวมทั้งร่วมรณรงค์ให้ต ระหนักถึงความสาคัญ
ของการปฏิบัติตามกฎจราจร และรักษาวินัยจราจรอย่าง
เคร่งครัด และการเล่นน้าที่มีความปลอดภัย

หน่วยงานหลัก

หน่วยงานสนับสนุน

ช่วงเวลาดาเนินการ
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มาตรการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
๑.๓ มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสานึก
ความปลอดภัยทางถนน
(๑) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งในส่วนกลาง
ส่ ว นภู มิ ภ าค และส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นสื่ อ
ทุกชนิดให้ประชาชนรับทราบ โดยเน้นย้าประเด็นเกี่ยวกับ
จั ก รยานยนต์ การบรรทุ ก ท้ า ยกระบะ การเมาแล้ ว ขั บ
และการใช้อุปกรณ์นิรภัย และสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในพื้นที่ เช่น
ข้อมูลผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
ข้อมูลการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษต่างๆ การตรวจวัด
ปริม าณแอลกอฮอล์ผู ้ข ับ ขี ่ท ุก รายเมื ่อ เกิด อุบ ัต ิเ หตุ
แล้วมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ข้อระวังในการใช้รถใช้ถนน
เพื่อให้เกิดความตระหนัก สร้างความรู้ความเข้าใจ และ
ปลูกจิตสานึ ก ค่านิยม วัฒนธรรมความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนให้กับประชาชน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกัน
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
(๒) ให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครจัดทาแผนงานการ
ประชาสั มพันธ์ โดยให้ ผู้ นาชุมชนเผยแพร่ ประชาสั มพันธ์
แนวทางความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน ข้อปฏิบัติ
ด้านความปลอดภั ยทางถนนในชุมชน/หมู่บ้า น และวิ ธี
ปฏิบัติใ นการเล่น น้าสงกรานต์ที่ป ลอดภัย ตามวิถีไ ทย
ผ่านหอกระจายข่าว เสียงตามสาย และวิทยุชุมชน เพื่อให้
ประชาชนในพื้นที่รับทราบและปฏิบัติ
(๓) ให้ จังหวัด กรุงเทพมหานคร และหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือผู้ขับขี่

หน่วยงานหลัก
- หน่วยงานภาคี
เครือข่าย
ที่เกี่ยวข้อง
- จังหวัด
- อาเภอ
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- กรุงเทพมหานคร
- ตาบล
- หมู่บ้าน

หน่วยงานสนับสนุน
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เอกสารประกอบแผนบูรณาการฯ ๒ ที่

มาตรการ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
ให้เปิดไฟหน้ารถในตอนกลางวันเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่
(4) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ ความคุ้มครอง และประโยชน์ของการ
ท าประกั น ภั ย ภาคบั ง คั บ ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (ประกันภัย พ.ร.บ.) และ
ข้อยกเว้นในกรมธรรมประกันภัยรถยนต์กรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้น
แล้วตรวจพบว่า ผู้ขับรถยนต์ที่ทาประกันภัยรถภาคสมัครใจ
มีป ริม าณแอลกอฮอล์ใ นเลือ ดเกิน กว่า 50 มิล ลิก รัม
เปอร์เซ็นต์ จะไม่ได้รับความคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
จากกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนระมัดระวัง
และหลีกเลี่ยงการดื่มสุราระหว่างขับรถยนต์ และส่งเสริมให้
ผู้ขับขี่ทาประกันภัย พ.ร.บ. ตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อให้
ประชาชนได้รับความคุ้มครองเบื้องต้นตามกฎหมาย กรณี
ที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุทางถนน
๑.๔ มาตรการภาครัฐ
ให้ ห น่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่ ว นทั้งส่ ว นกลาง
ส่ ว นภู มิ ภ าค และส่ ว นท้ อ งถิ่ น ก าชั บ ให้ ข้ า ราชการ
พนั ก งาน และเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในสั ง กั ด ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
นโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนและมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ เรื่อง มาตรการการปฏิบัติ
ตามกฎ หมาย/น โยบายความปลอดภั ย ทางถนน
อย่ า งเคร่ ง ครั ด เพื่ อ เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี ใ นการปฏิ บั ติ
ตามกฎหมาย นโยบายความปลอดภัยทางถนน หากไม่
ปฏิ บั ติ ต ามถื อ ว่ า ฝ่ า ฝื น ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย และให้
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดาเนินการลงโทษทางวินัยต่อไป

หน่วยงานหลัก

- ทุกส่วนราชการ
- จังหวัด
- อาเภอ
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

หน่วยงานสนับสนุน
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เอกสารประกอบแผนบูรณาการฯ ๒ ที่
มาตรการ
๒ ลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
ถนนและ
สภาพแวดล้อม

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
๒.๑ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทุ ก แห่ ง
ด าเนิ น การตามมาตรการถนนปลอดภั ย “๑ ท้ อ งถิ่ น
๑ ถนนปลอดภัย” อย่างเคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง
๒.๒ ให้ ส อดส่ อ ง ดู แ ล และตรวจสอบกายภาพ
ของถนน จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
และจุ ด ที่ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ใ หญ่ และด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง
ซ่อมแซมให้มีความปลอดภัย
2.3 ให้กระทรวงคมนาคมประสานสานักงานตารวจ
แห่งชาติในการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
บริเวณจุดเสี่ยง จุดอันตรายที่มีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
เส้นทางที่มีการซ่อมแซม ก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา เช่น การอานวยความสะดวกจราจร การตั้งจุดตรวจ
เป็นต้น
๒.4 ให้ ด าเนิ น การตามแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หา
บริ เ วณจุ ด ตัดทางรถไฟ เพื่ อให้ มีค วามปลอดภัย ในการ
สัญจร โดยให้ พิจารณาจัดเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครต่าง ๆ
เฝ้ า ระวั ง บริ เ วณจุ ด ตั ด ทางรถไฟ จั ด ท าป้ า ยสั ญ ญาณ
ป้ายเตือน ป้ายสัญลักษณ์ และติดตั้งในบริเวณที่ชัดเจน
เพื่อให้พนักงานขับรถไฟและผู้ใช้รถใช้ถนนสังเกตเห็นได้ชัดเจน
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้พิจารณาติดตั้ง
ป้ายเตือน สัญญาณไฟเตือน ปรับทัศนียภาพบริเวณนอก
เขตการรถไฟก่ อนถึ งทางรถไฟให้ ผู้ ขั บขี่ สามารถมองเห็ น
ระยะทางได้เพียงพอ และให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์การ
ข้ามทางรถไฟแก่ประชาชนในพื้นที่
๒.5 ให้ อ านวยความสะดวกให้ กั บ ประชาชน
ในการสั ญจรช่ ว งเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ อาทิ

หน่วยงานหลัก
หน่วยงานสนับสนุน
- กระทรวงคมนาคม - ส่วนราชการที่
- กระทรวง
เกี่ยวข้อง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- สานักงานตารวจ
แห่งชาติ
- กรมชลประทาน
- จังหวัด
- อาเภอ
- หน่วยทหารใน
พื้นที่
- กรุงเทพมหานคร
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ช่วงเวลาดาเนินการ
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มาตรการ

๓ ลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
ยานพาหนะ

๔ ดูแลความปลอดภัย
ให้แก่นักท่องเที่ยว

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
การเตรียมช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) ทางเลี่ยง
ทางลัด และจัดทาป้ายเตือน ป้ายแนะนาต่าง ๆ รวมทั้ง
การจั ดตั้งจุ ดพักรถ และจุดบริการต่างๆ ให้ เพียงพอกับ
ประชาชนที่เดินทางสัญจร
๒.6 ให้ ส อดส่ อง ดูแล และตรวจสอบระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร เสาป้ายให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

หน่วยงานหลัก

๓.๑ ให้กากับ ควบคุม ดูแลรถโดยสารสาธารณะ และ
รถโดยสารไม่ ประจ าทาง พนั กงานขั บรถโดยสาร พนั กงาน
ประจารถ รวมทั้งให้ตรวจสอบสภาพรถโดยสารสาธารณะ
และรถโดยสารไม่ป ระจ าทางให้ถ ูก ต้อ งตามระเบีย บ
กฎหมาย และก าชั บในเรื่ องความเร็ ว และการผลั ดเปลี ่ย น
พนักงานขับรถโดยสารตามระยะทาง/ช่วงเวลาที่กาหนด
โดยให้ เ พิ่ ม ความเข้ ม งวดกั บ รถโดยสารสาธารณะและ
รถโดยสารไม่ประจาทาง ๒ ชั้น
๓.๒ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ขับขี่ตรวจสอบ
สภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ. ๒๕๖๑
๓.๓ ให้เข้มงวด กวดขันกับผู้ใช้รถกระบะที่บรรทุก
น้ าหนั ก เกิ น และบรรทุ ก คนท้ า ยกระบะเพื่ อ เล่ น น้ า
สงกรานต์ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย
4.1 ให้จังหวัดและกรุงเทพมหานคร บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตรวจตรา ดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัย ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศในสถานที่ท่องเที่ยว สถานบันเทิง พื้นที่

-กระทรวงคมนาคม
- ส านั ก งานต ารวจ
แห่งชาติ
- จังหวัด
- อาเภอ
- หน่วยทหารในพื้นที่
- กรุงเทพมหานคร
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

- สานักงานตารวจ
แห่งชาติ
- จังหวัด
- อาเภอ

หน่วยงานสนับสนุน

- หน่วยงาน
เกี่ยวข้อง

ที่

ช่วงเวลาดาเนินการ
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แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
เล่ นน้ าสงกรานต์ ที่ มี ความปลอดภั ยและปลอดเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ ทุกชนิด (Zoning) และสถานที่จัดงานเฉลิ ม
ฉลองรื่นเริงทุกแห่ง เพื่อป้องปรามการกระทาความผิดตาม
กฎหมาย สร้ างความมั่ นใจ และสร้ างภาพลั กษณ์ ที่ ดี แก่
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
4.2 ให้จังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน
จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและกรุงเทพมหานคร ดาเนิน
มาตรการหรือแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เป็นพิเศษตามความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อดูแลความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑
4.3 ให้จังหวัดและกรุงเทพมหานคร กากับ ดูแล และ
ขอความร่ วมมื อสถานประกอบการที่ มี ธุ รกิ จบริ การเช่ า
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ให้มีการตรวจสอบใบอนุญาต
ขับขี่ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศก่อนให้
เช่ารถทุกครั้ ง พร้อมทั้งแนะนา เน้นย้ าให้มีการใช้อุปกรณ์
นิรภัยขณะขับขี่และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรของประเทศ
ไทยอย่างเคร่งครัด
4.4 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติ และข้อมูลการเดินทางในพื้นที่
ผ่านช่องการสื่อสารทุกรูปแบบ เช่น คู่มือนักท่องเที่ยว คู่มือ
เดิ น ทางเฉพาะถิ่ น สื่ อสั ง คมออนไลน์ แผ่ นพั บ เป็น ต้ น
อย่างต่อเนื่อง โดยจัดทาข้อมูลเป็นภาษาสากลเพื่อสร้าง
ความเข้ า ใจกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ เน้ น การสื่ อ สาร
ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศปฏิบัติตาม

หน่วยงานหลัก
- หน่วยทหารใน
พื้นที่
- องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- กรุงเทพมหานคร
- หน่วยทหารใน
พื้นที่

หน่วยงานสนับสนุน
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๕ ความปลอดภัยทางน้า

๖ ด้านการช่วยเหลือ
หลังการเกิดอุบัติเหตุ

แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
กฎหมายจราจรของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุในการจราจร
ให้ก ระทรวงคมนาคมบูร ณาการทางานร่ว มกับ
จัง หวัด (เฉพาะจัง หวัด ที่มีก ารสัญ จรทางน้าและแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางน้ า) กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่ วน
ท้ องถิ่ น และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ องด าเนิ นการมาตรการ
แนวทางการดูแล ความปลอดภัยทางน้า เพื่อป้องกันการ
เกิดอุบัติภัย ต่างๆ และประชาชนเกิดความปลอดภัยใน
การสัญจรและท่องเที่ยว โดยตรวจสอบความปลอดภัย
ของเรือ โดยสารและโป๊ะ เทีย บเรือ เช่น สภาพเรือ
อุป กรณ์ชูชีพให้มีค รบตามจานวนผู้โดยสาร สัญญาณไฟ
ถั ง ดั บ เพลิ ง พร้ อ มใช้ ง าน ห่ ว งชู ชี พ ตามข้ อ ก าหนด
ไฟส่ อ งสว่ า ง ป้ า ยบอกจ านวนคนโดยสาร รวมทั้ ง
ประสานงานผู้ประกอบการเรือโดยสารจัดเรือโดยสารไว้
บริ การให้ เพี ย งพอกับความต้ องการของประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
6.1 จัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย์
พยาบาล และหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการ
ติดต่อสื่อสาร การสั่งการ ประสานงาน และการแบ่งมอบพื้นที่
ความรับผิดชอบของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเครือข่าย
และดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน
6.2 จั ดเตรี ยมความพร้อมของหน่ว ยกู้ชีพ และกู้ภัย
ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ การสั่งการ ระบบ
การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร และด าเนิ น การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบ
อุบัติเหตุทางถนน

หน่วยงานหลัก

หน่วยงานสนับสนุน

- กระทรวงคมนาคม - หน่วยงาน
- จังหวัด (เฉพาะ
เกีย่ วข้อง
จังหวัดที่มีการสัญจร
ทางน้าและแหล่ง
ท่องเที่ยวทางน้า)
- กองบังคับการ
ตารวจน้า
- อาเภอ
- องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- กรุงเทพมหานคร

ที่

- กระทรวง
- ภาคีเครือข่ายที่
สาธารณสุข
เกีย่ วข้อง
- สถาบันการแพทย์ - หน่วยทหารในพื้นที่
ฉุกเฉินแห่งชาติ
- สานักงานตารวจ
แห่งชาติ
- กระทรวงยุติธรรม
- สานักงาน
คณะกรรมการการ
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แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
6.3 การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และเยี ย วยาหลั ง เกิ ด
อุบัติเหตุ และประชาสัมพันธ์ระบบการช่วยเหลือต่าง ๆ
ที่ผู้ประสบเหตุควรจะได้รับ
6.4 จั ดเตรี ย มความพร้ อมของระบบการช่ว ยเหลื อ
ผู้ประสบเหตุ ณ จุดเกิดเหตุของแต่ ละพื้นที่ เช่น ทีมกู้ชีพ
กู้ภัยฉุกเฉินระดับท้องถิ่น อาเภอ

หน่วยงานหลัก
ส่งเสริมธุรกิจ
ประกันภัย
- บริษัทกลาง
คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ
จากัด
- กรุงเทพมหานคร
- จังหวัด
- อาเภอ
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

หน่วยงานสนับสนุน
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