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คำนำ

 อุบัติเหตุทางถนนเปนปญหาสำคัญของทุกประเทศท่ีเผชิญอยู โดยมีแนวโนม

ของผูเสียชีวิตและความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุที่สูงขึ้น องคการสหประชาชาติ

จึงไดเรียกรองใหประเทศสมาชิกใหความสำคัญกับปญหาดังกลาว และยกระดับ

การแกปญหาดานความปลอดภัยทางถนนเปนวาระที่สำคัญของทุกประเทศในโลก 

โดยใหดำเนินการตามกรอบปฏิญญามอสโก ซึ่งกำหนดให พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ 

เปนทศวรรษแหงการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางถนน (A decade of action 

for road safety ๒๐๑๑ - ๒๐๒๐) เพ่ือใหแตละประเทศกำหนดทิศทาง แผนงาน 

มาตรการในการแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยมีเปาหมายใหสามารถลดอัตรา

การเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนนของทั้งโลก รอยละ ๕๐ ภายใน ๑๐ ป 

หรือในป ๒๕๖๓ 

 ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน เปนหนวยงานหลักในการบูรณาการ

ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ โดยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ ท่ีกำหนดใหมีการจัดต้ังศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนจังหวัด (ศปถ.จังหวัด) ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ 

(ศปถ.อำเภอ) และศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(ศปถ.อปท.) เพื่อใชเปนเครื่องมือในการดำเนินการปองกันและลดความสูญเสียจาก

อุบัติเหตุทางถนนมีความครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีมีความตอเน่ือง โดยคำนึงถึงการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวน โดยเฉพาะในระดับตำบลและพื้นที่ 

 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ

ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการบูรณาการ

และประสานการขับเคลื่อนนโยบายดานความปลอดภัยทางถนน จึงไดจัดทำคูมือ

การปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนยปฏิบัติการ

ความปลอดภัยทางถนนเขต กรุงเทพมหานคร เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ



กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน

มกราคม  ๒๕๖๓

ปจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ทั้งดานพฤติกรรมคน ถนน ยานพาหนะ 

และสภาพแวดลอม และขับเคลื่อนนโยบาย กรอบแนวคิด และแผนการปองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งเพื่อเสริมสราง

องคความรู (Knowledge based) ดานกลไกการดำเนินงาน การจัดทำแผนปฏิบัติการ 

งบประมาณ ขอมูล การแกไขปญหาดานกายภาพของถนน และแนวทางการเขามา

มีสวนรวมของประชาชน ในการขับเคลื่อนงานดานความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่

ใหเกิดผลเปนรูปธรรมตอไป

 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงาน

ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนยปฏิบัติการความปลอดภัย

ทางถนนเขต กรุงเทพมหานครเลมนี้จะเปนประโยชนตอผูบริหาร เจาหนาที่ และ

ผูท่ีเก่ียวของในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ี ใหสามรถลดความสูญเสียชีวิต

และทรัพยของประชาชนไดอยางเปนรูปธรรม และขอขอบคุณหนวยงานที่เกี่ยวของ

ทุกหนวยงานที่ใหการสนับสนุนการจัดทำคูมือฉบับนี้



สารบัญ
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๑. ความเปนมา

 คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒ มกราคม ๒๕๔๖ ไดมีมติใหจัดต้ังศูนยอำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนนข้ึน โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเปนผูอำนวยการศูนยอำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนน เพื่อเปนกลไกในการบริหารจัดการและบูรณาการการทำงาน
รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ในการกำหนดแนวทางและมาตรการการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุจราจร
ในภาพรวมท้ังระบบใหสามารถลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน โดยมีกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ทำหนาที่เปนฝายเลขานุการ
ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผานมาพบวา 
การดำเนินงานยังขาดความตอเนื่องและกลไกการบริหารจัดการการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนยังไมครอบคลุมทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ที่ยังขาด
กลไกการบริหารจัดการและไมมีหนวยงานหลักรับผิดชอบที่ชัดเจน 
 ในป ๒๕๕๔ ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน จึงไดดำเนินการผลักดัน
ใหมีการวางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือกำหนดโครงสรางองคกรดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ใหมีความชัดเจน และครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ตลอดจนใหเกิดความตอเนื่อง
ในการดำเนินงาน ซึ่งระเบียบดังกลาวมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔ 
โดยแบงโครงสรางองคกรที่รับผิดชอบออกเปน ๓ ระดับ ไดแก  ระดับนโยบาย 
ระดับอำนวยการ และระดับปฏิบัติการ
 สำหรับกรอบแนวทางการดำเนินการงานดานความปลอดภัยทางถนน
ของประเทศไทย คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ไดมีมติกำหนดให
ป พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ “เปนทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน” และกำหนด
ใหความปลอดภัยทางถนนเปน “วาระแหงชาติ” โดยไดนำแนวทางการภายใตกรอบ
ทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนนโลก ๕ เสาหลัก มาเปนกรอบแนวทางการดำเนินงาน 
ไดแก 

๓
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



 เสาหลักที่ ๑ การสรางความสามารถในการบริหารจัดการความปลอดภัย
       ทางถนน (Road Safety Management) 
 เสาหลักที่ ๒ ถนนและการสัญจรอยางปลอดภัย (Safer Roads and
       Mobility) 
 เสาหลักที่ ๓ ยานพาหนะที่ปลอดภัย (Safer Vehicles) 
 เสาหลักที่ ๔ ผูใชรถใชถนนอยางปลอดภัย (Safer Road Users) 
 เสาหลักที่ ๕ การตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ (Post-Crash Response)

 ซึ่งที่ผานมารัฐบาลไดเห็นถึงความสำคัญในการแกไขปญหาอุบัติเหตุ
มาอยางตอเนื่อง โดยถือเปน “วาระแหงชาติ” ที่ตองดำเนินการอยางเขมขนทุกพื้นที่
ทั่วประเทศ และยังไดกำหนดประเด็นความปลอดภัยทางถนนเปนประเด็นที่ตอง
ดำเนินการในแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ดานความม่ันคง ศูนยอำนวยการความปลอดภัย
ทางถนน จึงไดนำกรอบทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน ๕ เสาหลัก และนโยบาย
ของรัฐบาลมาเปนกรอบแนวทางการจัดทำแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ซ่ึงคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ไดมีมติอนุมัติ
แผนแมบทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพื่อเปนกรอบในการ
กำหนดทิศทางและประเด็นการขับเคล่ือนใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทุกภาคสวนใชกรอบแผนแมบทฯ เปนแนวทางการดำเนินงานระยะ ๔ ป 
ระหวางป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ตามยุทธศาสตร ๔ ยุทธศาสตร ไดแก 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การปฏิรูประบบการจัดการดานความปลอดภัยทางถนน 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การเสริมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอยางย่ังยืน 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ ประเทศไทยขนสงทางถนนปลอดภัย  ๔.๐ 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ ประชารัฐเพื่อถนนปลอดภัย
 สำหรับการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติศูนยอำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนนไดใชกลไกของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนกลไกลหลักในการขับเคล่ือนการดำเนินงาน 
ท้ังในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน ดังน้ัน เพ่ือใหการขับเคล่ือนการดำเนินงาน
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมีความตอเนื่อง และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
สามารถบรรลุเปาหมายท่ีกำหนด โดยเฉพาะการขับเคล่ือนในระดับพ้ืนท่ีจำเปนตองมี
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แนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน ตั้งแตระดับจังหวัด อำเภอ และทองถิ่น กระทรวง
มหาดไทย โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสำนักงานเลขานุการ
คณะกรรมการศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ในการบูรณาการและประสานการขับเคลื่อนนโยบายดานความปลอดภัยทางถนน 
จึงไดจัดทำคูมือการปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และ
ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต กรุงเทพมหานคร เพื่อเปนเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการปจจัยเส่ียงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ี ท้ังดานพฤติกรรมคน 
ถนน ยานพาหนะ และสภาพแวดลอม ตลอดจนเปนแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย 
และแผนปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดและกรุงเทพมหานครเมื่อขับเคลื่อน
การดำเนินงานในพื้นทีใ่หเกิดผลเปนรูปธรรม

๒. วัตถุประสงค

 ๒.๑ เพ่ือใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนยปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนนเขต กรุงเทพมหานคร มีเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ดานความปลอดภัยทางถนน และขับเคล่ือนนโยบาย และแผนปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนจังหวัด และกรุงเทพมหานครใหมีประสิทธิภาพ และเกิดผลเปนรูปธรรม 
ตลอดจนมีแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
 ๒.๒ เพ่ือใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนยปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนนเขต กรุงเทพมหานคร บูรณาการการดำเนินงานรวมกับ
ทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนมาตรการ และ
แนวทางการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ใหเกิดผลเปนรูปธรรม
 ๒.๓ เพื่อใหกระบวนการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติงานเปนมาตรฐาน
เดียวกัน

๓. กลไกการขับเคลื่อนงานดานความปลอดภัยทางถนน

 การขับเคล่ือนการดำเนินงานดานความปลอดภัยทางถนน ศูนยอำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนนไดใชระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนกลไกลหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
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ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔

ระดับอำนวยการ ระดับปฏิบัติการระดับนโยบาย

 คณะกรรมการนโยบายการปองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนแหงชาติ

     นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี

        ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

        เปนประธานกรรมการ

     กำหนดนโยบาย พิจารณาแผนแมบท 

        ยุทธศาสตร และแผนเกี่ยวกับ

        การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

    เปนผูอำนวยการศูนยฯ และประธาน  

    กรรมการคณะกรรมการศูนยฯ

 จัดทำนโยบาย แผนแมบทความปลอดภัย

    ทางถนน ยุทธศาสตร และแผนเกี่ยวกับ

    การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน

จังหวัด

 ผูวาราชการจังหวัด เปนผูอำนวยการศูนยฯ 

    และประธานกรรมการคณะกรรมการศูนยฯ

 ดำเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

    ในเขตจังหวัด โดยจัดทำแผนปฏิบัติการ 

    แผนงาน โครงการ และงบประมาณในการ

    ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใหสอดคลอง

    กับแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

    แหงชาติ แผนแมบทความปลอดภัยทางถนน 

    แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด

ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน

กรุงเทพมหานคร

 ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปน

    ผูอำนวยการศูนยฯ และประธานกรรมการ

    คณะกรรมการศูนยฯ

 ดำเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

    ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจัดทำ

    แผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และ

    งบประมาณในการปองกันและลด

    อุบัติเหตุทางถนนใหสอดคลองกับแผน

    ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ

    แผนแมบทความปลอดภัยทางถนน  

    แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน

อำเภอ

 นายอำเภอ เปนผูอำนวยการศูนยฯ

    และประธานกรรมการคณะกรรมการ

    ศูนยฯ

 จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ

    และงบประมาณในการปองกันและ

    ลดอุบัติเหตุทางถนนของอำเภอ

    ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและ

    ลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดและ

    ประสานแผนปฏิบัติการ แผนงาน 

    และโครงการขององคกรปกครองสวน

    ทองถิ่นในเขตอำเภอ

 ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน

    องคกรปกครองสวนทองถิ่น

 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

    เปนผูอำนวยการศูนยฯ และประธาน

    กรรมการคณะกรรมการศูนยฯ

 ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

    ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัย

    ทางถนนเขต

 ผูวาราชการกรุงเทพมหานครจัดตั้ง

    ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน

    ในเขตกรุงเทพมหานคร

 ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

    ในเขตที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  

    กำหนด
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๔. กรอบแนวทางการดำเนินงานดานความปลอดภัยทางถนน

 ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน ไดจัดทำแผนแมบทความปลอดภัย

ทางถนน เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงาน เปาหมาย ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร และ

กลยุทธที่จะขับเคลื่อนงานดานความปลอดภัยทางถนนใหสามารถบรรลุเปาหมาย

ที่กำหนด รวมทั้งเพื่อใหทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมใชเปน

กรอบแนวทางการดำเนินงานใหสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน

 สำหรับแผนแมบทความปลอดภัยทางถนนท่ีใชเปนกรอบแนวทางการดำเนินงาน

ในปจจุบัน คือ แผนแมบทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ซึ่งคณะ

รัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ไดมีมติอนุมัติแผนแมบทความปลอดภัย

ทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพ่ือเปนกรอบแนวทางการดำเนินงานดานความปลอดภัย

ทางถนนของประเทศ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน

 มุงม่ันสูมาตรฐานการสัญจรท่ีปลอดภัยดวยกัน (Committing to Standard 

of Safe Journey Together)

 พันธกิจ

 ๒.๑ เสริมสรางสมรรถนะใหกับระบบบริหารจัดการภาครัฐดานความปลอดภัย

ทางถนน เพื่อใหเกิดการทำงานไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน

 ๒.๒ สงเสริมใหเกิดการพัฒนาคน พัฒนาความรู พัฒนามาตรฐาน และ

นวัตกรรมดานความปลอดภัยทางถนน เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 

และลดภาระของรัฐจากการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศดวยการลด

จำนวนผูพิการและทุพพลภาพจากอุบัติเหตุทางถนน

 ๒.๓ สงเสริมใหเกิดรูปแบบการพัฒนาท่ีย่ังยืนดวยการมีสวนรวมตามแนวทาง

ประชารัฐ
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 เปาประสงค

 ๓.๑ ระบบบริหารจัดการภาครัฐดานความปลอดภัยทางถนนมีการทำงาน

ในลักษณะบูรณาการทั้งแผนงานและงบประมาณที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 

และมีองคกรวิชาการความปลอดภัยทางถนนในการติดตามและเสนอแนะแนวทาง

ในการขับเคลื่อนนโยบายดานความปลอดภัยทางถนนที่สำคัญระดับประเทศ

 ๓.๒ ประเทศไทยมีระบบขนสงสาธารณะทางถนนท่ีมีมาตรฐานและปลอดภัย 

สำหรับคนทุกกลุมอยางทั่วถึง 

 ๓.๓ ประเทศไทยมีถนนและสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและลดความรุนแรง

อันเกิดจากการชน

 ๓.๔ ภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาและสงเสริมการผลิตยานพาหนะ

ที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลสำหรับผูใชรถใชถนนทุกกลุม 

 ๓.๕  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งดานสุขภาพ ความปลอดภัย และ

มีแนวทางการใชชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

 เปาหมาย

อัตราการตายตอประชากรแสนคนพ.ศ.

๒๗.๐

๒๔.๐

๒๑.๐

๑๘.๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๘
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



 ยุทธศาสตร

 แผนแมบทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ มียุทธศาสตร 

๔ ยุทธศาสตร ประกอบดวย 

 ยุทธศาสตรที่ ๑ การปฏิรูประบบการจัดการดานความปลอดภัยทางถนน

 ยุทธศาสตรที่ ๒ การเสริมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอยางย่ังยืน

 ยุทธศาสตรที่ ๓ ประเทศไทยขนสงทางถนนปลอดภัย  ๔.๐

 ยุทธศาสตรที่ ๔ ประชารัฐเพื่อถนนปลอดภัย

 สำหรับการดำเนินงานของศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ 

และศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต กรุงเทพมหานคร จะใชกรอบแนวทาง

การดำเนินงานของจังหวัดและกรุงเทพมหานครเปนแนวทางการขับเคลื่อน

การดำเนินงานในพื้นที่อำเภอ และเขต โดยใหอำเภอ และเขต นำนโยบายและ

แผนการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ไปใชเปน

แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่กำหนด

๙
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต





บทที่ ๒

ศูนย�ปฏิบั ติการความปลอดภัย
ทางถนนอำเภอ และ

ศูนย�ปฏิบั ติการความปลอดภัย
ทางถนนเขต

กรุงเทพมหานคร





บทที่ ๒
ศูนยปฏิบั ติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และ

ศูนยปฏิบั ติการความปลอดภัยทางถนนเขต กรุงเทพมหานคร

สวนที่ ๑  ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ

    ๑.๑ อำนาจหนาที่

    ๑.๒ ภารกิจ

    ๑.๓ แผนผังการดำเนินงาน

สวนที่ ๒  ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต กรุงเทพมหานคร

    ๒.๑ อำนาจหนาที่

    ๒.๒ ภารกิจ

    ๒.๓ แผนผังการดำเนินงาน

๑๓
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



สวนที่ ๑  ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ

๑.๑ อำนาจหนาที่

 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดกำหนดโครงสราง และอำนาจหนาท่ีของศูนยปฏิบัติการความปลอดภัย

ทางถนนอำเภอ ไวในขอ ๒๐ และขอ ๒๑ ดังนี้

 องคประกอบ

 ขอ ๒๐ ใหมีศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอ เรียกโดยยอวา 

“ศปถ. อําเภอ”  โดยมีนายอําเภอเปนผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการความปลอดภัย

ทางถนนอําเภอ และใหมีคณะกรรมการ ศปถ. อําเภอ ประกอบดวย

        ๑) นายอําเภอ เปนประธานกรรมการ 

        ๒) หัวหนาสถานีตํารวจภูธรในเขตอําเภอ เปนรองประธานกรรมการ 

        ๓) รองผูกํากับการ หรือสารวัตร หรือรองสารวัตรที่รับผิดชอบงาน

จราจร เปนกรรมการ 

        ๔) กรรมการอื่น ซึ่งนายอําเภอแตงตั้งจาก 

  (ก) ผูแทนหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ

ในเขตอําเภอ จํานวนตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอำเภอ จํานวน

ไมเกินหาคน 

  (ค) ผูแทนภาคประชาสังคมหรือภาคเอกชน จํานวนไมเกินหาคน 

  (ง) ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณดานการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน จํานวนไมเกินหาคน 

        ๕) ขาราชการหรือเจาหนาที่ที่นายอําเภอมอบหมาย จํานวนหนึ่งคน 

เปนกรรมการและเลขานุการ และจํานวนไมเกินสองคน เปนกรรมการและผูชวย

เลขานุการ

๑๔
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



 อำนาจหนาที่

 ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการ ศปถ. อําเภอ มีอํานาจหนาที่ในเขตอําเภอ 

ดังตอไปนี้ 

        ๑) จัดทําแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณในการ

ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของอําเภอ และประสานแผนปฏิบัติการ แผนงาน 

และโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติ

การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด 

        ๒) ดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตอําเภอ 

        ๓) เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

แผนงาน โครงการ และรายงานการดําเนินงานใหคณะกรรมการ ศปถ. จังหวัดทราบ 

        ๔) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตอําเภอ 

        ๕) จัดใหมีศูนยขอมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของอําเภอ 

        ๖) เผยแพรขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธการดําเนินงานตอ

สาธารณะ 

        ๗) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการ ศปถ. จังหวัด เพื่อพิจารณา

กําหนดแนวทาง หรือมาตรการเกี่ยวกับการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในระดับอําเภอ 

        ๘) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานตาม

อํานาจหนาที่ตามที่เห็นสมควร 

        ๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการ ศปถ. จังหวัด มอบหมาย

๑๕
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



๑.๒  ภารกิจ

 ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน ไดนำกรอบของแผนแมบท

ความปลอดภัยทางถนน และกรอบทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนนโลก ๕ เสาหลัก 

มาเปนแนวทางในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและภารกิจที่ศูนยอำนวยการ

ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดจะตองดำเนินการขับเคล่ือนการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในพื้นที่จังหวัด โดยจังหวัดตองนำกรอบแนวทางดังกลาวมากำหนดทิศทาง

และประเด็นเรงดวนในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและจัดทำแผนปฏิบัติ

การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ 

 ดังน้ัน ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ ซ่ึงเปนหนวยงานหลัก

ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานปองกันและอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอ ตองนำ

กรอบแนวทางของจังหวัดไปขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยใชแผนการปองกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเปนกรอบแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ ประกอบดวย

 ๑.๒.๑ ดานการบริหารจัดการ

  (๑) จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอ

  (๒) การแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือขับเคล่ือนมาตรการ แนวทาง

การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามแผนการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

อำเภอ

  (๓) จัดใหมีศูนยขอมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของอำเภอ และ

ดำเนินการเก็บขอมูลอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่

  (๔) ประสานการปฏิบัติงาน ติดตาม ประเมินผล ใหคำปรึกษา 

สงเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานของศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่

  (๕) จัดประชุมคณะกรรมการศูนยปฏิบัติการความปลอดภัย

ทางถนนอำเภอ และรายงานผลการดำเนินการใหศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนจังหวัดทราบทุกเดือนครั้ง

  (๖) สนับสนุนองคความรูเกี ่ยวกับการลดปจจัยเสี่ยงใหแก

ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่

๑๖
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



 ๑.๒.๒ ดานถนน ประกอบดวย 

  (๑) จัดทำขอมูลจุดเสี่ยง จุดอันตรายในพื้นที่อำเภอ 

  (๒) จัดทำแผนการแกไขปญหาดานกายภาพถนน จุดเส่ียง จุดอันตราย 

และวิศวกรรมจราจรในพื้นที่อำเภอ

  (๓) ใหคำปรึกษาและสนับสนุนองคความรูดานการแกไขปญหา

ดานกายภาพถนน จุดเสี่ยง จุดอันตราย และวิศวกรรมจราจรใหกับศูนยปฏิบัติการ

ความปลอดภัยทางถนนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่

 ๑.๒.๓ ดานยานพาหนะ

  (๑) จัดทำแผนลดปจจัยเส่ียงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอันเน่ืองมาจาก

ยานพาหนะ โดยเนนอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนต

  (๒) จัดทำส่ือรณรงคประชาสัมพันธการขับข่ียานพาหนะท่ีปลอดภัย

  (๓) ประชาสัมพันธใหผูขับขี่จัดทำประกันภัยภาคบังคับ ใบขับขี่ 

และการชำระภาษีประจำป

 ๑.๒.๔ ดานผูใชรถใชถนน

  (๑) จัดทำแผนการบังคับใชกฎหมายเพื่อลดปจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก

พฤติกรรมผูขับขี่ตามสภาพปญหาในพื้นที่ 

  (๒) จัดทำแผนการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ 

  (๓) จัดทำแผนการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสำนึกและ

ความตระหนักดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

 ๑.๒.๕ ดานการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ

  (๑) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทีมกูชีพ/กูภัย ในพื้นที่อำเภอ

  (๒) จัดทำแนวทางการประสานความรวมมือและการปฏิบัติงาน

ของทีมกูชีพ/กูภัย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และมูลนิธิตาง ๆ ในพื้นที่อำเภอ

   (๓) จัดทำสื่อรณรงคประชาสัมพันธชองทางการชวยเหลือ และ

ขั้นตอนการขอรับความชวยเหลือตาง ๆ

๑๗
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



๑.๓ แผนผังการดำเนินงาน

๑๘
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



สวนที่ ๒  ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต กรุงเทพมหานคร

๒.๑ อำนาจหนาที่

  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดกำหนดโครงสราง และอำนาจหนาท่ีของศูนยปฏิบัติการความปลอดภัย

ทางถนนเขต กรุงเทพมหานคร ไวในขอ ๒๓ ดังนี้

 องคประกอบ

 ขอ ๒๓ ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีที่มีความจําเปนผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร อาจพิจารณาใหมีศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในเขต

กรุงเทพมหานคร

 อำนาจหนาที่

 ขอ ๒๓ ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร 

มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตที่ผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครกําหนด

๒.๒ ภารกิจ

 ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน ไดนำกรอบของแผนแมบท

ความปลอดภัยทางถนน และกรอบทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนนโลก 

๕ เสาหลัก มาเปนแนวทางในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและภารกิจ

ที่ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครจะตองดำเนินการ

ขับเคลื่อนการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดย
กรุงเทพมหานครตองนำกรอบแนวทางดังกลาวมากำหนดทิศทางและประเด็นเรงดวน

ในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและจัดทำแผนการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนกรุงเทพมหานคร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่

 ดังนั้น ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต  ซึ่งเปนหนวยงานหลัก

ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานปองกันและอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เขต ตองนำ

แผนการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกรุงเทพมหานคร มาเปนกรอบแนวทาง

การดำเนินงานในพื้นที่ ประกอบดวย

๑๙
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



 ๑.๒.๑ ดานการบริหารจัดการ

  (๑) จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเขต

  (๒) การแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือขับเคล่ือนมาตรการ แนวทาง

การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามแผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนเขต

  (๓) จัดใหมีศูนยขอมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของเขต และ

ดำเนินการเก็บขอมูลอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เขต

  (๔) จัดประชุมคณะกรรมการศูนยปฏิบัติการความปลอดภัย

ทางถนนเขต และรายงานผลการดำเนินการใหศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน

กรุงเทพมหานครทราบทุกเดือนครั้ง

 ๑.๒.๒ ดานถนน ประกอบดวย 

  (๑) จัดทำขอมูลจุดเสี่ยง จุดอันตรายในพื้นที่เขต 

  (๒) จัดทำแผนการแกไขปญหากายภาพถนน จุดเส่ียง จุดอันตราย 

และวิศวกรรมจราจรในพื้นที่เขต

 ๑.๒.๓ ดานยานพาหนะ

  (๑) ดำเนินการลดปจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอันเนื่อง

มาจากยานพาหนะ โดยเนนอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนต

  (๒) รณรงคประชาสัมพันธการขับขี่ยานพาหนะที่ปลอดภัย

  (๓) ประชาสัมพันธใหผูขับขี่จัดทำประกันภัยภาคบังคับ ใบขับขี่ 

และการชำระภาษีประจำป

 ๑.๒.๔ ดานผูใชรถใชถนน

  (๑) ดำเนินการบังคับใชกฎหมายเพื่อลดปจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก

พฤติกรรมผูขับขี่ตามสภาพปญหาในพื้นที่ 

  (๒) เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ 

  (๓) รณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสำนึกและความตระหนักดาน

การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

๒๐
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



 ๑.๒.๕ ดานการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ

  (๑) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทีมกูชีพ/กูภัย ในพื้นที่เขต

  (๒) จัดทำแนวทางการประสานความรวมมือและการปฏิบัติงาน

ของทีมกูชีพ/กูภัย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และมูลนิธิตาง ๆ ในพื้นที่เขต

  (๓) รณรงคประชาสัมพันธชองทางการชวยเหลือ และขั้นตอน

การขอรับความชวยเหลือตาง ๆ

๒.๓ แผนผังการดำเนินงาน

๒๑
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต





บทที่ ๓

แนวทางการปฏิบัติงาน





บทที่ ๓
แนวทางการปฏิบัติงาน

สวนที่ ๑  คำจำกัดความ

สวนที่ ๒  การประเมินการขับเคล่ือนศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ

สวนที่ ๒  แนวทางปฏิบัติของศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ

สวนที่ ๓  แนวทางปฏิบัติของศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต

๒๕
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



สวนที่ ๑

คำจำกัดความ

 ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด หมายถึง ศูนยอำนวยการ

ความปลอดภัยทางถนน ที่จัดตั้งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔  ขอ ๑๖

 ผูอำนวยการศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด หมายถึง 

ผูวาราชการจังหวัด

 คณะกรรมการศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด หมายถึง 

คณะกรรมการที่ผูอำนวยการศูนยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแตงตั้งตามระเบียบ

สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๑๖

 ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร หมายถึง 

ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนที่จัดตั้งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๑๙

 ผูอำนวยการศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร 

หมายถึง ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

 คณะกรรมการศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร 

หมายถึง คณะกรรมการที่ผูอำนวยการศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน

กรุงเทพมหานคร แตงตั้งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔  ขอ ๑๙

 ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ หมายถึง ศูนยปฏิบัติการ

ความปลอดภัยทางถนน ที่จัดตั้งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๒๐

 คณะกรรมการศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ หมายถึง 

คณะกรรมการที่ผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอแตงตั้ง

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

พ.ศ. ๒๕๕๔  ขอ ๒๐

๒๖
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



 ผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ หมายถึง 

นายอำเภอ

 ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หมายถึง 

ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนที่จัดตั้งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๒๒

 คณะกรรมการศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น หมายถึง คณะกรรมการที่ผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการความปลอดภัย

ทางถนนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวย

การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๒๒

 ผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น หมายถึง ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต หมายถึง ศูนยปฏิบัติการ

ความปลอดภัยทางถนนที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครจัดตั้งตามระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๒๓

 ดานชุมชน หมายถึง จุดที่ฝายปกครอง องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน 

หรือหมูบานจัดต้ังข้ึนเพ่ือทำหนาท่ีเปนจุดคัดกรอง ปองปราม ตักเตือน สกัดก้ันบุคคล

หรือกลุมบุคคลท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุทางถนน ท้ังน้ี ดานชุมชนอาจต้ัง

ถาวรในหมูบานหรือชุมชนนั้น หรือเคลื่อนยายไปตามพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ

ภายในหมูบานหรือชุมชนรวมถึงมีการตรวจสอบ แนะนำ ควบคุม ยับย้ัง พฤติกรรมเส่ียง

ตอการเกิดอุบัติเหตุ และประสานงานเจาหนาที่ตำรวจเพื่อบังคับใชกฎหมาย

 จุดเสี่ยง หมายถึง จุดเสี่ยงที่คณะกรรมการศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนจังหวัดหรือคณะกรรมการศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน

กรุงเทพมหานครไดมีมติกำหนดใหเปนจุดเสี่ยง 

๒๗
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



 จุดอันตราย หมายถึง จุดท่ีมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบอยคร้ัง หรือเปนท่ีนาสนใจ

ของประชาชน หรือตามนิยามของอุบัติเหตุใหญ และมีผูเสียชีวิต และคณะกรรมการ

ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดหรือคณะกรรมการศูนยอำนวยการ

ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครไดมีมติกำหนดใหเปนจุดอันตราย

 อุบัติเหตุใหญ หมายถึง 

  (๑) อุบัติเหตุทางถนนที่มีจำนวนผูเสียชีวิต ๒ รายขึ้นไป 

  (๒) หรือผูบาดเจ็บตั้งแต ๔ รายขึ้นไป

  (๓) หรือผูบาดเจ็บและผูเสียชีวิตตั้งแต ๔ รายขึ้นไป

๒๘
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



ลำดับ
ประเด็น
ทบทวน

การประเมินการขับเคลื่อนกลไก ศปถ. อำเภอ ไมมีมี

๑ คณะทำงาน

๑.๑ คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ศปถ.อำเภอ 

(ตามระเบียบสำนักนายกฯ พ.ศ. ๒๕๕๔) ที่เปนปจจุบัน

๑.๒ คำสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการ ศปถ./คณะทำงาน 

เพ่ือสนับสนุนคณะกรรมการ ศปถ.อำเภอ ท่ีเปนปจจุบัน

๑.๓ การปฏิบัติตามอำนาจหนาที่ที่กำหนดไวในคำสั่ง

แตงตั้งคณะกรรมการ ศปถ.อำเภอ

๑.๔ การเชื่อมประสานการทำงานกับภาคีที่เกี่ยวของ

ในระดับอำเภอ ทั้งแบบทางการและไมเปนทางการ

๑.๕ การเชื่อมประสานการทำงานกับภาคีที่เกี่ยวของ

ในระดับ อปท. ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ ทั้งแบบทางการ

และไมเปนทางการ

๑.๖ การหนุนเสริม เติมพลังและเปนพี่เลี้ยงทางวิชาการ

ใหกับภาคีที่เกี่ยวของในระดับ อปท.

สวนที่ ๒

การประเมินการขับเคลื่อนศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ

 การประเมินการขับเคลื่อนกลไกศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน

อำเภอเบื้องตน เพื่อใหคณะกรรมการ และหรือคณะอนุกรรมการศูนยปฏิบัติการ

ความปลอดภัยทางถนนอำเภอสามารถทบทวน ตนทุนเดิม และขอจำกัดของการทำงาน

ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอครอบคลุมเร่ืองคณะทำงาน ระบบขอมูล 

แผนงานบูรณาการ และการติดตามประเมินผล โดยมีตารางประเมิน ดังนี้

๒๙
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



ลำดับ
ประเด็น
ทบทวน

การประเมินการขับเคลื่อนกลไก ศปถ. อำเภอ ไมมีมี

๒

๓

ระบบขอมูล

๒.๑ การจัดเก็บรวบรวมขอมูลสถานการณปญหาและ

ผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ

๒.๒ การบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานเพ่ือวิเคราะห-

สังเคราะหสถานการณปญหาและผลกระทบจากอุบัติเหตุ

ทางถนนในระดับอำเภอ และจัดลำดับความสำคัญของ

ปญหา

๒.๓ การนำผลการวิเคราะห-สังเคราะหขอมูลมากำหนด

เปนวาระการประชุมใน ศปถ.อำเภอ

๒.๔ การนำผลการวิเคราะห-สังเคราะหขอมูลมากำหนด

เปนนโยบายขับเคลื่อนงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการ

ใน ศปถ.อำเภอ

๒.๕ การนำผลการวิเคราะห-สังเคราะหขอมูลไปชวย

บงชี้สถานการณปญหาในระดับ อปท.

แผนงานบูรณาการ

๓.๑ การบูรณาการเปาหมาย ตัวชี้วัด และแผนงาน 

ของศปถ. อำเภอ ใหครอบคลุมภาคีเครือขายทุกภาคสวน

ที่เกี่ยวของ

๓.๒ การออกแบบแผนปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนงาน

ปองกันและลดอุบัติเหตุไดอยางตอเนื่องตลอดทั้งป 

(ไมจำกัดแคชวงเทศกาล)

๓๐
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



ลำดับ
ประเด็น
ทบทวน

การประเมินการขับเคลื่อนกลไก ศปถ. อำเภอ ไมมีมี

๔

๓.๓ การออกแบบแผนปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนงาน

ปองกันและลดอุบัติเหตุที่สอดคลองกับสถานการณ

ปญหาในอำเภอ

๓.๔ การส่ือสารเปาหมายรวม ตัวช้ีวัดรวม และแผนงาน

รวมไปยังภาคีเครือขายทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ

๓.๕ การนำเปาหมาย ตัวชี้วัด และแผนงานที่เกิดจาก

การบูรณาการไปใชในการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว

๓.๖ การแบงปน/จัดสรรทรัพยากรทั้งบุคลากร 

งบประมาณ และทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีใชในการปฏิบัติงาน

ตามที่กำหนดไว

๓.๗ การประเมินสะทอนผลการดำเนินงานเพื่อทบทวน

เปาหมาย ตัวชี้วัด และแผนงานที่กำหนดไว

การติดตามประเมินผล

๔.๑ การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการติดตามประเมินผล

เปาหมาย ตัวชี้วัด และแผนงานที่กำหนดไว

๔.๒ การติดตามประเมินผลเปาหมาย ตัวชี้วัด และ

แผนงานท่ีกำหนดไวเปนระยะ ๆ อยางตอเน่ืองสม่ำเสมอ 

อยางนอยทุก ๓ เดือน

๔.๓ การจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห และสังเคราะหขอมูล

เพื่อติดตามประเมินความสำเร็จและความกาวหนาของ

การดำเนินงานในเชิงประจักษ

๓๑
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



ลำดับ
ประเด็น
ทบทวน

การประเมินการขับเคลื่อนกลไก ศปถ. อำเภอ ไมมีมี

๔.๔ การนำผลการประเมินผลเปาหมาย ตัวชี้วัด และ

แผนงานส่ือสารไปยังภาคีเครือขายทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ

๔.๕ การนำผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว

๓๒
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



สวนที่ ๓

แนวทางปฏิบัติของศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ

๒.๑ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

กระบวนการ รายละเอียด

๑. ดานการบริหารจัดการ

    ๑.๑ การแตงต้ังคณะอนุกรรมการ

เพื่อขับเคลื่อนมาตรการ แนวทาง

การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ตามแผนการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนอำเภอ

    ๑.๒ จัดใหมีศูนยขอมูลและสถิติ

อุบัติเหตุทางถนนของอำเภอ และ

ดำเนินการเก็บขอมูลอุบัติเหตุทางถนน

ในพื้นที่

      ใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ

แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพ่ือเปนกลไก

การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการปองกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอ

      ๑. ใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ

จัดตั้งศูนยขอมูลอุบัติเหตุทางถนนของอำเภอ และ

แตงตั้งคณะทำงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนนอำเภอ 

เปนผูรับผิดชอบหลัก

      ๒. ใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ

กำหนดแนวทาง วิธีการปฏิบัติในการจัดเก็บและรวบรวม

ขอมูลผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่ชัดเจน

      ๓. ใหคณะทำงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนนอำเภอ

ประชุมเพื่อบูรณาการขอมูลใหมีความถูกตอง และ

นำขอมูลมาวิเคราะห เพื่อจัดทำเปนขอเสนอแนะ

ใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ

ประกอบการกำหมดมาตรการ แนวทางปองกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ใหสอดคลองแผนการ

ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด

๓๓
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



กระบวนการ รายละเอียด

    ๑.๓ จัดทำแผนการปองกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอ

    ๑.๔ ประสานการปฏิบัติงาน 

ติดตาม ประเมินผล ใหคำปรึกษา 

สงเสริม และสนับสนุนการดำเนินงาน

ของศูนยปฏิบัติการความปลอดภัย

ทางถนนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในพื้นที่

    ๑.๕ จัดประชุมคณะกรรมการ

ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัย

ทางถนนอำเภอ และรายงานผล

การดำเนินการใหศูนยอำนวยการ

ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดทราบ

ทุก ๓ เดือน

      ใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ

ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานที่ผาน และนำขอมูล

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาวิเคราะห เพื่อจัดทำแผนการ

ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอ โดยใชกรอบ

แผนการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเปน

แนวทางในการจัดทำ

      ๑. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน

ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

      ๒. สนับสนุนการดำเนินงานของศูนยปฏิบัติการ

ความปลอดภัยทางถนนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เชน องคความรูเกี่ยวกับการลดปจจัยเสี่ยง สื่อรณรงค

ประชาสัมพันธ การใหคำปรึกษาดานระเบียบ กฎหมาย

ตาง ๆ เปนตน

      ๑. ใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ 

จัดประชุมคณะกรรมการศูนยปฏิบัติการความปลอดภัย

ทางถนนอำเภอทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน 

และแกไขปญหาใหตรงกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 

      ๒. ใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ 

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานและรายงานให

ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางจังหวัดทุก ๓ เดือน

๓๔
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



กระบวนการ รายละเอียด

    ๑.๖ สนับสนุนองคความรูเก่ียวกับ 

การลดปจจัยเส่ียงใหแกศูนยปฏิบัติการ

ความปลอดภัยทางถนนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่

๒. ดานถนน

    ๒.๑ จัดทำขอมูลจุดเสี่ยง 

จุดอันตราย ในพื้นที่อำเภอ

      ใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ

แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพ่ือรวบรวม

องคความรูตาง ๆ เก่ียวกับการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน อาทิ ระเบียบ กฎหมาย การจัดทำแผนงาน 

การวิเคราะหปจจัยเส่ียง การจัดเก็บขอมูลและวิเคราะห

ขอมูล การรณรงคประชาสัมพันธ ฯลฯ เพื่อสนับสนุน

การดำเนินงานของศูนยปฏิบัติการความปลอดภัย

ทางถนนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่

      

     ใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ

ประสานศูนยปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในพ้ืนท่ีสำรวจขอมูลจุดเส่ียง จุดอันตรายในพ้ืนท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น และจัดประชุมคณะกรรมการ

ศูนยปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ

พิจารณาจุดเส่ียง จุดอันตราย แลวสงใหศูนยปฏิบัติการ

ความปลอดภัยทางถนนอำเภอ เพ่ือรวบรวมเปนขอมูล

นำเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการศูนยอำนวยการ

ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพิจารณากำหนดใหเปน

จุดเสี่ยง จุดอันตราย

๓๕
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



กระบวนการ รายละเอียด

   ๒.๒ จัดทำแผนการแกไขปญหา

ดานกายภาพถนน จุดเส่ียง จุดอันตราย 

และวิศวกรรมจราจรในพื้นที่อำเภอ

๓. ดานยานพาหนะ

    ๓.๑ จัดทำแผนลดปจจัยเสี่ยง

การเกิดอุบัติเหตุทางถนนอันเนื่อง-

มาจากยานพาหนะ โดยเนนอุบัติเหตุ

ที่เกิดจากรถจักรยานยนต

     ๑. ใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ 

นำขอมูลจุดเสี่ยง จุดอันตรายตามมติคณะกรรมการ

ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมาจัดทำ

แผนการแกไขปญหาจุดเส่ียง จุดอันตรายในพ้ืนท่ีอำเภอ 

     ๒. ใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ 

แจงแผนการแกไขปญหาจุดเสี่ยง จุดอันตรายให

ศูนยปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบและ

จัดทำแผนแกไขปญหาจุดเส่ียง จุดอันตราย เพ่ือดำเนินการ

แกไขจุดเสี่ยง จุดอันตรายในพื้นที่ 

     ใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ

แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานวิเคราะห

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ เพื่อเปน

กลไกในการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหกรณีการ

เกิดอุบัติเหตุทางถนนเนื่องมาจากรถจักรยานยนต 

และจัดทำขอเสนอแนะเกี่ยวกับการลดปจจัยเสี่ยง

อันเนื่องมาจากรถจักรยานยนต เพื่อประกอบการ

จัดทำแผนลดปจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

อันเนื่องมาจากยานพาหนะ  

๓๖
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



กระบวนการ รายละเอียด

    ๓.๒ จัดทำส่ือรณรงคประชาสัมพันธ

การขับขี่ยานพาหนะที่ปลอดภัย

   ๓.๓ ประชาสัมพันธใหผูขับขี่

จัดทำประกันภัยภาคบังคับ ใบขับขี่ 

และการชำระภาษีประจำป

     ใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ

ประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นการจัดทำสื่อรณรงค

ประชาสัมพันธ การขับขี่ยานพาหนะที่ปลอดภัย โดย

ประเด็นดังกลาวตองมีความสอดคลองกับสถานการณ

ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือ

คณะทำงานดานการรณรงคประชาสัมพันธเพ่ือเปนกลไก

การขับเคลื่อนการรณรงคประชาสัมพันธในพื้นที่ 

     ใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ

ประชาสัมพันธผานสื่อทุกชองทาง เพื่อใหผูขับขี่

ไดรับทราบเกี่ยวกับประโยชน และผลเสียของการทำ

ประกันภัยภาคบังคับ ใบขับขี่ และ การชำระภาษี

ประจำป

๓๗
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



กระบวนการ รายละเอียด

๔. ดานผูใชรถใชถนน

   ๔.๑ จัดทำแผนการบังคับใชกฎหมาย

เพ่ือลดปจจัยเส่ียงท่ีเกิดจากพฤติกรรม

ผูขับขี่ตามสภาพปญหาในพื้นที่ 

   ๔.๒ จัดทำแผนการเสริมสราง

การมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี

 

     ๑. ใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ

ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานที่ผาน และนำขอมูล

เกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงดานพฤติกรรมเสี่ยงของผูขับขี่

ท่ีเปนสาเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีมาวิเคราะห

เพื่อจัดทำแผนดานการบังคับใชกฎหมายเพื่อลด

ปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากพฤติกรรมผูขับขี่ใหสอดคลองกับ

สภาพปญหาในพื้นที่

     ๒. ใหประสานศูนยอำนวยการความปลอดภัย

ทางถนนจังหวัด เพื่อใชกลไกของคณะอนุกรรมการ

ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนดานบังคับใช

กฎหมายเปนกลไกหลักในการดำเนินการตามแผน

ดานการบังคับใชกฎหมายเพ่ือลดปจจัยเส่ียงท่ีเกิดจาก

พฤติกรรมผูขับขี่ตามสภาพปญหาในพื้นที่

     ใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ

จัดทำแผนการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน

ในพื้นที่ โดยเนนการบูรณาการรวมกันระหวางทองถิ่น

และทองท่ี และการดึงประชาชนในพ้ืนท่ีเขามามีสวนรวม

ในการลดปจจัยเสี่ยงในพื้นที่

๓๘
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



กระบวนการ รายละเอียด

   ๔.๓ จัดทำแผนการรณรงค

ประชาสัมพันธสรางจิตสำนึกและ

ความตระหนักดานการปองกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนน

๕. ดานการตอบสนองหลังการเกิด

อุบัติเหตุ

    ๕.๑ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

ทีมกูชีพ/กูภัย ในพื้นที่อำเภอ

     ๑. ใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ

พิจารณากำหนดประเด็นในการจัดทำสื่อรณรงค

ประชาสัมพันธ และรูปแบบการประชาสัมพันธใหชัดเจน 

เพื่อสรางจิตสำนึก ความตระหนัก และการมีน้ำใจ

การใชรถใชถนนในพื้นที่ และจัดทำแผนการรณรงค

ประชาสัมพันธสรางจิตสำนึกและความตระหนักดาน

การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

     ๒. มอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กำนัน 

ผูนำชุมชน และผูใหญบานเปนกลไกการขับเคลื่อน

แผนการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสำนึกและ

ความตระหนักดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในพื้นที่ เพื่อตักเตือน แนะนำผูที่มีพฤติกรรมเสี่ยง

ในหมูบาน และชุมชน

     ๑. ใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ

สำรวจขอมูลทีมกูชีพ/กูภัยในพื้นที่

     ๒. ใหนำขอมูลทีมกูชีพ/กูภัยในพ้ืนท่ีมาประกอบการ

จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรกูชีพ/กูภัย

     ๓. จัดอบรมบุคลากรดานกูชีพ/กูภัย เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการทำงานใหมีประสิทธิภาพ

๓๙
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



กระบวนการ รายละเอียด

    ๕.๒ จัดทำแนวทางการประสาน

ความรวมมือและการปฏิบัติงานของ

ทีมกูชีพ/กูภัย ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 

และมูลนิธิตาง ๆ ในพื้นที่อำเภอ

    ๕.๓ จัดทำส่ือรณรงคประชาสัมพันธ

ชองทางการชวยเหลือ และขั้นตอน

การขอรับความชวยเหลือ

     ใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ

รวมกับทีมกูชีพ/กูภัย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ

มูลนิธิตาง ๆ ในพื้นที ่ พิจารณากำหนดแนวทาง

การประสานงานและการปฏิบัติงานเพ่ือใหการดำเนินการ

มีความชัดเจน

     ๑. ใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน

อำเภอ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทำสื่อรณรงค

ประชาสัมพันธชองทางการชวยเหลือ และขั้นตอน

การขอรับความชวยเหลือ 

     ๒. มอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กำนัน 

ผูนำชุมชน และผูใหญบานเปนกลไกการในการรณรงค

ประชาสัมพันธในพื้นที่หมูบาน และชุมชน เพื่อให

ประชาชนไดรับทราบ

๔๐
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



สวนที่ ๔

แนวทางปฏิบัติศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต กรุงเทพมหานคร

๒.๑ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

กระบวนการ รายละเอียด

๑. ดานการบริหารจัดการ

    ๑.๑ จัดทำแผนการปองกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนเขต

     ๑.๒ การแตงต้ังคณะอนุกรรมการ

เพื่อขับเคลื่อนมาตรการ แนวทาง

การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ตามแผนการปองกันและลดอุบัติเหตุ 

ทางถนนเขต

     ๑.๓ จัดใหมีศูนยขอมูลและสถิติ

อุบัติเหตุทางถนนของเขต และดำเนิน

การเก็บขอมูลอุบัติเหตุทางถนน

ในพื้นที่เขต

      

     ใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต

ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานท่ีผาน และนำขอมูลตาง ๆ 

ท่ีเก่ียวของมาวิเคราะห เพ่ือจัดทำแผนการปองกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนเขต โดยใชกรอบแผนการปองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนกรุงเทพมหานคร เปนแนวทาง

ในการจัดทำ

     ใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต

แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพ่ือเปนกลไก

การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการปองกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนเขต

     ๑. ใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต

จัดต้ังศูนยขอมูลอุบัติเหตุทางถนนของเขต โดยประสาน

กับสถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อแตงตั้งคณะทำงานขอมูล

อุบัติเหตุทางถนนเขตเปนผูรับผิดชอบหลัก

     ๒. ใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต

รวมสถานีตำรวจกับกำหนดแนวทาง วิธีการปฏิบัติ

ในการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ทางถนนที่ชัดเจน

๔๑
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



กระบวนการ รายละเอียด

     ๑.๔ จัดประชุมคณะกรรมการ

ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัย

ทางถนนเขต และรายงานผล

การดำเนินการใหศูนยอำนวยการ

ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพ-

มหานคร ทราบทุก ๓ เดือน

     ๓. ใหคณะทำงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนนเขต

ประชุมเพื่อบูรณาการขอมูลใหมีความถูกตอง และ

นำขอมูลมาวิเคราะห เพื่อจัดทำเปนขอเสนอแนะให

ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนเขตประกอบ

การกำหนดมาตรการ แนวทางปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในพื้นที่ใหสอดคลองแผนการปองกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนกรุงเทพมหานคร

     ๔. ใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต

รายงานขอมูลใหศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน

กรุงเทพมหานครทราบทุกเดือน

     ๑. ใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต

จัดประชุมคณะกรรมการศูนยปฏิบัติการความปลอดภัย

ทางถนนเขตทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน 

และแกไขปญหาใหตรงกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 

     ๒. ใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต

ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานให

ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร

ทราบทุก ๓ เดือน

๔๒
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



กระบวนการ รายละเอียด

๒. ดานถนน

     ๒.๑ จัดทำขอมูลจุดเสี่ยง 

จุดอันตรายในพื้นที่เขต 

     

     ๒.๒ จัดทำแผนการแกไขปญหา

ดานกายภาพถนนจุดเส่ียง จุดอันตราย 

และวิศวกรรมจราจรในพื้นที่เขต

๓. ดานยานพาหนะ

     ๓.๑ ดำเนินการลดปจจัยเสี่ยง

การเกิดอุบัติเหตุทางถนนอันเนื่อง-

มาจากยานพาหนะ โดยเนนอุบัติเหตุ

ที่เกิดจากรถจักรยานยนต

     ใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต

สำรวจขอมูลจุดเสี่ยง จุดอันตรายในพื้นที่และจัด

ประชุมคณะกรรมการศูนยปฏิบัติการความปลอดภัย

ทางถนนเขตเพื่อพิจารณาจุดเสี่ยง จุดอันตราย แลว

จัดสงขอมูลใหศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน

กรุงเทพมหานครพิจารณากำหนดใหเปนจุดเสี่ยง 

จุดอันตราย
 

     ๑. ใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต 

นำขอมูลจุดเสี่ยง จุดอันตราย ตามมติคณะกรรมการ

ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร

มาจัดทำแผนการแกไขปญหาจุดเสี่ยง จุดอันตราย

ในพื้นที่ 

     ๒. ใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต 

ดำเนินการตามแผนแกไขปญหาจุดเสี่ยง จุดอันตราย

     ใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต

นำแผนลดปจจัยเสี ่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

อันเนื่องมาจากยานพาหนะของศูนยอำนวยการ

ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครมาเปน

แนวทางการลดปจจัยเสี่ยงในพื้นที่ 

๔๓
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



กระบวนการ รายละเอียด

    ๓.๒ รณรงคประชาสัมพันธ 

การขับขี่ยานพาหนะที่ปลอดภัย

    ๓.๓ ประชาสัมพันธใหผูขับขี่

จัดทำประกันภัยภาคบังคับ ใบขับขี่ 

และการชำระภาษีประจำป

๔. ดานผูใชรถใชถนน

    ๔.๑ ดำเนินการบังคับใชกฎหมาย

เพ่ือลดปจจัยเส่ียงท่ีเกิดจากพฤติกรรม

ผูขับขี่ตามสภาพปญหาในพื้นที่

    ๔.๒ เสริมสรางการมีสวนรวม

ของประชาชนในพื้นที่

     ใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต

นำประเด็นการรณรงคประชาสัมพันธ การขับข่ียานพาหนะ

ท่ีปลอดภัยของศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน

กรุงเทพมหานคร มาขับเคลื่อนในพื้นที่

     ใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต

ประชาสัมพันธผานสื่อทุกชองทาง เพื่อใหผูขับขี่

ไดรับทราบเกี่ยวกับประโยชน และผลเสียของการ

ทำประกันภัยภาคบังคับ ใบขับขี่ และ การชำระภาษี

ประจำป

   

     ๑. ใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต

บูรณาการรวมกับสถานีตำรวจในพ้ืนท่ีบังคับใชกฎหมาย

ตามแผนดานการบังคับใชกฎหมาย ของศูนยอำนวย

ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร เพื่อลด

ปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากพฤติกรรมผูขับขี่ใหสอดคลอง

กับสภาพปญหาในพื้นที่

     ใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต

ดำเนินการตามแผนการเสริมสรางการมีสวนรวมของ

ประชาชนในพื้นที่ของศูนยอำนวยความปลอดภัย

ทางถนนกรุงเทพมหานคร โดยเนนการบูรณาการรวมกัน

ระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

ในพื้นที่เขามามีสวนรวมในการลดปจจัยเสี่ยงในพื้นที่ 

๔๔
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



กระบวนการ รายละเอียด

   ๔.๓ รณรงคประชาสัมพันธ

สรางจิตสำนึกและความตระหนัก

ดานการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

๕. ดานการตอบสนองหลังการเกิด

อุบัติเหตุ

    ๕.๑ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

ทีมกูชีพ/กูภัยในพื้นที่เขต

    ๕.๒ จัดทำแนวทางการประสาน

ความรวมมือและการปฏิบัติงานของ

สมาคม มูลนิธิกูชีพ/กูภัย ในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร

    ๕.๓ รณรงคประชาสัมพันธ

ชองทางการชวยเหลือ และขั้นตอน

การขอรับความชวยเหลือ

     ๑. ใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต

นำประเด็นในการรณรงคประชาสัมพันธของศูนย

อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร 

มาขับเคล่ือนในพ้ืนท่ี เพ่ือสรางจิตสำนึกความตระหนัก 

และการมีน้ำใจการใชรถใชถนนในพื้นที่         

     ๑. ใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต

สำรวจขอมูลสมาคม มูลนิธิกูชีพ/กูภัยในพื้นที่

     ๒. ใหนำขอมูลสมาคม มูลนิธิกูชีพ/กูภัยในพื้นที่

มาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรกูชีพ/กูภัย

     ๓. จัดอบรมบุคลากรดานกูชีพ/กูภัย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ในการทำงานใหมีประสิทธิภาพ

     ใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต

รวมกับสมาคม มูลนิธิกูชีพ/กูภัยในพื้นที่ พิจารณา

กำหนดแนวทางการประสานงานและการปฏิบัติงาน

เพื่อใหการดำเนินการมีความชัดเจน

     ๑. ใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต

รณรงคประชาสัมพันธชองทางการชวยเหลือ และ

ขั้นตอนการขอรับความชวยเหลือตามแนวทางที่ศูนย

อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร

กำหนด เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ

๔๕
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต





บทที่ ๔

การติดตามประเมินผล





บทที่ ๔
การติดตามประเมินผล

 การประเมินผลการดำเนินงานของศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน

อำเภอ และศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนเขต กรุงเทพมหานคร สามารถ

ดำเนินการได ดังนี้

 ๑. การประเมินความสำเร็จการดำเนินงานจากเปาหมายการเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุตามแผนปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอ และเขต 

 ๒. ประเมินความสำเร็จจากผลสัมฤทธิ์ในระดับเปาหมายของแผนปองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอ และแผนปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเขต 

โดยประเมินการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม และตามตัวชี้วัดที่กำหนดไวใน

แผนปฏิบัติการประจำป

๔๙
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต





ภาคผนวก

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔

มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ เร่ือง กำหนดให พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓

เปนทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน

หนังสือศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน ๐๖๒๖/ว ๙๕๖๔ ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน 

๒๕๕๔ เรื่อง การรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน

หนังสือศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน ๐๖๒๖/ว ๖๘๕๓ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม 

๒๕๕๗ เรื่อง การรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน

หนังสือศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน ดวนที่สุดที่ มท ๐๖๐๖/ว ๐๔๔๕๐ 

ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การดำเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

หนังสือศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน ดวนที่สุดที่ มท ๐๖๐๗/ว ๙๙๕๒ 

ลงวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เร่ือง คณะทำงานวิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ระดับจังหวัด

หนังสือศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน ดวนที่สุดที่ มท ๐๖๐๗/ว ๓๐๑๙

ลงวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เร่ือง การแตงต้ังอนุกรรมการศูนยปฏิบัติการความปลอดภัย

ทางถนนจังหวัดดานการบังคับใชกฎหมาย

หนังสือศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน ดวนที่สุดที่ มท ๐๖๐๗/ว ๗๕๒๓

ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ตัวอยางแนวทางการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในระดับอำเภอ

๕๑
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต





๕๓
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



๕๔
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



๕๕
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



๕๖
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



๕๗
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



๕๘
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



๕๙
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



๖๐
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



๖๑
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



๖๒
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



๖๓
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



๖๔
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



๖๕
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



๖๖
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



๖๗
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



๖๘
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



๖๙
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



๗๐
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



๗๑
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



๗๒
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



๗๓
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



๘๔
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



๗๕
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



๗๖
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



๗๗
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



๗๘
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



๗๙
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



๘๐
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



๘๑
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



๘๒
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



๘๓
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต



ตัวอยางแนวทางการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในระดับอำเภอ

ตัวอยางพื้นที่

บทเรียน “การพัฒนากลไกความปลอดภัยทางถนน ศปถ. อำเภอ

แกงคอย จังหวัดสระบุรี”

http://www.roadsafetythai.org/download_bookdetail-

edoc-546.html

เครื่องมือ 5 ชิ้น ที่ทำใหการขับเคลื่อนกลไก ศปถ. ไปสูผลลัพธ

http://www.roadsafetythai.org/project_download_

bookdetail-edoc-426-.html

เคร่ืองมือพัฒนาคณะกรรมการ และหรืออนุกรรมการ ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัย
ทางถนนอำเภอ
 การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และหรืออนุกรรมการ ศปถ.อำเภอ 
ถือเปนกระบวนการสำคัญเพ่ือใหคณะทำงานมีสมรรถนะท่ีจำเปนในการขับเคล่ือนงาน
ใหมีความสามารถในการประเมินสถานการณปญหา กำหนดเปาหมายเชิงผลลัพธ 
ออกแบบแผนงานกิจกรรมท่ีสอดคลองกับเปาหมายและพัฒนาการติดตามประเมินผล
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยเครื่องมือ 5 ชิ้นที่ทำใหการขับเคลื่อนกลไก ศปถ. 
ไปสูผลลัพธ 

บทเรียน “การพัฒนากลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนน 

ศปถ. อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช”

http://www.roadsafetythai.org/download_bookdetail-

edoc-545.html

๘๔
คู�มือการปฏิบัติงาน

ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต




