


ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน 
ถนนลู่ทองนอก กทม. ๑๐๓๐0

4  พฤศจิกายน ๒๕:๖๓

เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ทุกจังหวัด
สิงที่ส่งมาด้วย แผน'บูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๓ 
เม่ือวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบแผนบูรพาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวช้อง จังหวัด อำ๓ อ และกรุงเทพมหานครใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีมติในคราวประชุมคร้ังท่ี ๙๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ เห็นชอบแนวทางการดำเนินการตามแผนบรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใด้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ((XVIอ - 19)

แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ มุ่งเน้นการ 
บร ิหารจ ัดการในล ักษณ ะย ึดพ ื้นท ี่เป ็นต ัวต ั้ง (/\โ6ล /ทุวเวโ๐ลเ:เา) ควบศ ู่ก ับการดำเน ินการตามมาตรการ 
และแนวทางการดำเนินการเพื่อเฝัาระวัง ป้องกัน และควบคมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (0วห0 -19) 
โดยการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง เพ ื่อลดป ้จจ ัยเส ี่ยง ทั้งจากคน 
ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งดูแลความปลอดภัยในการเตินทางชองประชาชน 
ให ้ครอบคสุมทุกมิต ิ ตลอดจนเฝัาระวัง ป้องกัน และควบสุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒ ๐ ๑ ๙ (อวฬ0-19) 
จากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัด และต่อเนื่อง 
ควบศู่ก ับการสร้างจ ิตสำน ึกและความตระหนักด ้านความปลอดภัยให ้แก,ผู้ใช ้รถใช้ถนนและประชาชน 
ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑ .  ชื่อในการรณรงค์ใช้ชื่อว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับชื่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ”
๒. เป้าหมายการดำเนินการในภาพรวม เพื่อให้ประชาชนเดนทางอย่างสุขใจ กับชีวิตวิถีใหม่ 

ท่ีห่างไกลจากอุบัติเหตุ ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๓. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

๓ . ๑ จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ (ลปเาก11โ) ลดลง 
ให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย ๓ ปีย้อนหลัง

๓.๒ จำนวนคร้ังของการเกิดอุบัติเหตุในระดับจังหวัดและอำ๓อเส่ียงท่ีเป็นสีแดง ลดลงไม่น้อยกว่า 
๕ เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลปีใหม่ย้อนหลัง ๓ ปี

๓.๓ จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ ลดลงเมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย
๓ ปีย้อนหลัง

๓ . ๔ จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เส ียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ 
(ล6โฑเII:) ที่เกิดบนถนนในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม ลดลงไม่น้อยกว่า ๕ เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับ 
ค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลปีใหม่ย้อนหลัง ๓ ปี

๓.๕ จำนวน ...



- ๒ -

๓ . ๕ จำนวนผู้เสีย'ชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ ลดลงเมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย
๓ ปีย้อนหลัง

๓.๖ จำนวนการบังคับคดีในพฤติกรรมเลี่ยงหลัก ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด 
ด่ืมแล้วขับ และการสวมหมวกนิรภัย ลดลงเม่ือเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓.๗ จำนวนรถโดยสารสาธารณะที่เกิดอุบัติเหตุและจำนวนผู้เสียชีวิต ลดลงไม่น้อยกว่า 
๕ เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลปีใหม่ย้อนหลัง ๓ ปี 

๔. แนวทางการดำเนินการ
๔.๑ ช่วงการรณรงค์และประขาสัมพันธ์ ระหว่างวันท่ี ๑ -  ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
๔.๒ ช่วงการดำเนินงาน แบ่งออกเป็น ๓ ช่วง ดังน้ี

๑) ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันท่ี ๒๒ -  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
๒) ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ -  ๔ มกราคม ๒๕๖๔ 
๓) ช่วงหลังควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ ๕ -  ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ 

๕. มาตรการฟ้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน ๕ มาตรการ ดังนี้ 
๕.๑ มาตรการด้านการบริหารจัดการ 
๕.๒ มาตรการด้านลดฟ้จจัยเลี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 
๕.๓ มาตรการด้านลดฟ้จจัยเลี่ยงด้านยานพาหนะ 
๕.๔ มาตรการด้านผู้ใข้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 
๕.๕มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ

ศ ูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จึงขอส่งแผนบูรณาการฟ้องกันและลดอุบ ัต ิเหตุ 
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาเพ ื่อทราบและประสานการปฏิบ ัต ิ ซ ึ่งรายละเอ ียดสามารถ 
ดาวน์โหลดผ่าน 0 8  (ะ0ป6 ตามท้ายหนังสือฉบับนี้ และขอความร่วมมือพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑ .  ให ้ใช ้แผนบูรณาการฟ้องกันและลดอุบ ัต ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ .ศ.๒๕๖๔ 
เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ควบคู่กับการดำเนินการตามมาตรการ 
และแนวทางการดำเนินการเพื่อเฝ็าระวัง ฟ้องกัน และควบคุม'โรคติดเชื้อ,ไวรสโค'โร'นา ๒ ๐ ๑ ๙ (00^0-19) 
โดยการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง เพ ื่อลดฟ ้จจ ัยเส ี่ยง ทั้งจากคน 
ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประขาขน 
ให ้ครอบคลมทุกม ิต ิ ตลอดจนเฝัาระวัง ฟ้องกัน และควบคุม'โรคติดเชื้อ'ไวรัส่โค'โร'นา ๒ ๐ ๑ ๙ (00^0-19) 
จากประขาขนผู้ใข้รถใช้ถนน โดยให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัด และต่อเนื่อง 
ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประขาขนในพื้นที่

๒ .ให ้บ ังค ับใช ้กฎหมายอย่างเข ้มข ัน จริงจัง และต่อเน ื่อง ต ั้งแต่ช ่วงก่อนควบคุมเข้มข้น 
ช่วงควบคุมเข้มข้น และช่วงหลังควบคุมเข้มข้น รวมทั้งให ้ดำเน ินการตรวจวัดแอลกอฮอล์ผ ู้ข ับขี่ท ุกราย 
กรณีเกิดอุบัติเหตุและมืผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ (ลปกา]ป ภายใด้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

๓. ให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร่วมประขุมกับคณะกรรมการควบคุม 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด สรรพสามิตพื้นที่ และฝ่ายปกครอง เพื่อกำหนดมาตรการบังคับใช้กฎหมาย 
ในการควบคุมการเข้าถงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง โดยเน้นควบคุมการจำหน่าย 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวขนที่มี อายุไม่เกิน ๒๐ ปี การจำหน่ายตามเวลาและสถานที่ที่กฎหมายกำหนด 
และการเป็ด ปิด สถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด

๔. ให้ ...



- ๓-

๔. ให้จังหวัดใช้กลไกของฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร จิตอาสา 
พระราซทาน ดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประขาขนในพื้นที่ รวมทั้งประขาสัมพันธ์เขิงรุก 
ในรูปแบบการเคาะประตูบ้าน เพื่อเฝืาระวัง ตักเตือน ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ตลอดจนสร้างการรับรู้และความ 
ตระหนักให้ประขาขนในพ้ืนท่ี

จังเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

อธิบดีกรมฟ้องกํนัและบรรเทาสาธารณภัย 
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

กรมฟ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน 
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๓๗ ๓๗๑๖ โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๔๑๔๔










