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แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ 
ระหว่างวันที่  11-17  เมษายน 2562 

ต าบลหาดขาม อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
------------------------------------------------ 

๑. สถานการณ์ปัจจุบัน 

เทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงที่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก 
เนื่องจากเป็นช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน จึงท าให้มีการใช้รถใช้ถนนกันเป็นจ านวนมาก โดยข้อมูลจากศูนย์
อ านวยการความปลอดภัยทางถนนพบว่าจากการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตามมาตรการต่างๆ เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้น 
ต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  และการที่หน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ร่วมด าเนินการตามมาตรการที่
ก าหนดไว้ของแต่ละหน่วยงานภายใต้แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 
๒๕๖๑ อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง ส่งผลให้จ านวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และการบาดเจ็บสาหัสลดลงเมื่อเทียบกับช่วง
เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยพบว่ามีปัจจัยหรือแนวทางด าเนินการที่ชัดเจน อาท ิ

๑.1 การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดให้มีการตรวจปริมาณ แอลกอฮอล์ผู้ขับ
ขี่ทุกรายที่เกิดอุบัติเหตุทั้ง ๒ ฝ่าย ซึ่งกรณีที่มีการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจะส่งผลให้มีการงดจ่าย กรมธรรม์
ประกันภัย นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้
กฎหมายให้กับต ารวจในทุกพ้ืนที่ 1 

1.2 การส่งเสริมบทบาทให้ชุมชน/ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยให้ผู้น าชุมชน/ท้องถิ่น                
ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดตั้งด่านชุมชน ประกอบกับการเชิญชวนประชาชนจิตอาสาเข้าร่วม       
ในการตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับข่ียานพาหนะ 

1.3 การบูรณาการความร่วมมือของภาคประชาสังคมในการสร้างการรับรู้ และจิตส านึกในการใช้รถ                   
ใช้ถนน อาทิ การจัดกิจกรรมรณรงค์ การผลิตสื่อที่สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย และหลากหลายช่องทาง 

1.4 การก าหนดกลไกขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการ
ยกระดับการบริหารจัดการ ควบคู่กับการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งคน รถ ถนนและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน ภายใต้นโยบาย ประเทศไทย
ปลอดภัย (Safety Thailand) โดยเพ่ิมความเข้มข้นการด าเนินงานใน ๑๐๙ อ าเภอ ที่มีสถิติความเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนสูง ตามระบบการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-Report) ในช่วงเทศกาลของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

 

อย่างไรก็ตามปัญหาอุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นปัญหาหลักที่สร้างผลกระทบและความสูญเสียต่อประเทศ 
อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยพฤติกรรมของผู้ขับขี่เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเสียชีวิต เช่น 
การเมาสุราแล้วขับขี่ การขับรถเร็ว การหลับใน การไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น จึ งมีความจ าเป็นที่จะต้องเร่ง
ก าหนดแนวทาง มาตรการใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงต่อไป 
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จากสถานการณ์ดังกล่าว ต าบลหาดขาม ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชน และมีบทบาทภารกิจในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภัยในล าดับแรกก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะ
เข้าไปให้ความช่วยเหลือ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ              
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ๒๕๖๒ ขึ้น โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะยึดพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง 
(Area Approach) บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหาร ในพ้ืนที่ และภาคประชาสังคมใน
การด าเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ตลอดจนชุมชน หมู่บ้าน อาสาสมัครต่างๆ และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม
และเป็นเจ้าภาพในการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม ให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งเพ่ือดูแลความปลอดภัยในการ
เดินทางของประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยให้ความส าคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัดและ
ต่อเนื่องควบคู่กับการสร้างจิตส านึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชน  

๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 

๒.2 เพ่ือบูรณาการการด าเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุ
ส าคัญของการเกิดอุบัติเหตุ ทางถนน และป้องกันการเกิดอุบัติภัยอ่ืนๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพ้ืนที่ต าบล                       
หาดขาม 

๒.3 เพ่ือให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง น าแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน                    
ช่วงเทศกาลสงกรานต์  ๒๕๖๒ ไปเป็นแนวทางการบูรณาการการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ รวมทั้ง
จัดท าแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานตามอ านาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

๒.4 เพ่ือก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทุกระดับในช่วงเทศกาลสงกรานต์  

๓. แนวทางการด าเนินการ 

๓.๑ ช่วงเตรียมความพร้อมและการรณรงค์ ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2562 
๓.๒ ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11-17  เมษายน 2562  

๔. หัวข้อหลักในการรณรงค์ 

การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้ชื่อว่า “ขับรถมีน้ าใจ 
รักษาวินัยจราจร” เพ่ือสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตส านึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ โดยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับประเด็นหลักคือ 
การขับรถ เร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด การดื่มแล้วขับ และการไม่สวมหมวกนิรภัย  

๕. เป้าหมายการด าเนินการในภาพรวม 

ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕6๒  
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6. ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 

๖.๑ จ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จ านวนผู้เสียชีวิต และจ านวนผู้บาดเจ็บ (admit) ลดลงเมื่อเทียบกับสถิติ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย ๓ ปีย้อนหลัง 

๖.๒ ลดระดับจากพ้ืนที่สีเหลืองเป็นพ้ืนที่สีเขียว มีความเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
เฉลี่ย ๓ ปี ย้อนหลัง 

6.๓ จ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จ านวนผู้เสียชีวิต และจ านวนผู้บาดเจ็บ (admit) ของต าบลหาดขาม                  
มีสถิติลดลง โดยสามารถลดระดับความเสียงเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เฉลี่ย ๓ ปี 
ย้อนหลัง 

 

๗. ค าจ ากัดความ 
๗.๑ จุดตรวจหลัก  หมายถึง จุดตรวจหลัก จุดตรวจลอย ชุดเคลื่อนที่ของต ารวจ และชุดเคลื่อนที่เร็วที่มี

เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานจราจร สามารถเรียกตรวจและออกใบสั่งเพ่ือเปรียบเทียบปรับ หรือ
ด าเนินคดี ตาม พรบ. จราจรได้ 

๗.๒ อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล  หมายถึง อุบัติเหตุในการจราจรทางถนนในช่วงที่มีการควบคุม
เข้มข้น ตั้งแต่เวลา 06.00 - ๒๔.๐๐ น. ทุกวัน เฉพาะกรณีที่มีผู้เสียชีวิต และ / หรือผู้บาดเจ็บที่นอนพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล (Admit) และเป็นอุบัติเหตุ ที่เกิดจากการใช้ยานพาหนะต่อไปนี้เพ่ือการจราจรหรือขนส่ง ได้แก่ 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่อง รถกระบะ รถตู้ รถโดยสารประจ าทาง และไม่
ประจ าทาง รถบรรทุกทุกประเภท รถจักรยานสองล้อ รถจักรยานสามล้อ รถเพ่ือการเกษตร รถที่ใช้เครื่องยนต์
การเกษตรมาดัดแปลง รถสกายแลบ รวมทั้งอุบัติเหตุที่เกิดจากรถไฟชนกับรถยนต์ 

กรณีชาวต่างชาติที่เข้าเมืองหรือมีถ่ินฐานในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมายประสบอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงควบคุมเข้มข้น และเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ (Admit) ให้นับเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนด้วย 

กรณีแรงงานต่างด้าวที่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงแรงงานถูกต้องตามกฎหมายประสบอุบัติเหตุทางถนน 
ในช่วงควบคุมเข้มข้นและเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ Admit ให้นับเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุ 

กรณีชาวต่างชาติ หรือแรงงานต่างด้าว ลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ประสบอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงควบคุมเข้มข้นและเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ Admit ให้นับเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุ 

๗.๓ ผู้เสียชีวิต  หมายถึง ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ณ จุดเกิดเหตุ และผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลตั้งแต่
เวลา 00.00 - ๒๔.00 น. ทุกวัน ที่มีการควบคุมเข้มข้น และต้องเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดเท่านั้น ยกเว้น
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นบนทางหลวงพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ให้นับเป็นผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุ ทางถนนในความรับผิดชอบของกองบังคับการต ารวจจราจรในกรุงเทพมหานคร 

กรณีการอุบัติเหตุทางถนน แล้วผู้ประสบเหตุตกลงไปในน้ า แล้วเสียชีวิตเนื่องจากจมน้ า ให้นับเป็น 
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนด้วย 

- กรณีส่งต่อผู้บาดเจ็บมาจากอ าเภอหนึ่ง (สมมติเป็นอ าเภอ ก.) แล้วมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลที่ตั้งอยู่อีก
อ าเภอหนึ่ง (สมมติเป็นอ าเภอ ข.) ให้บันทึกอุบัติเหตุและการเสียชีวิตที่อ าเภอที่เกิดเหตุ (อ าเภอ ก.) โดยให้อ าเภอ 
ข. แจ้งให้อ าเภอที่เกิดเหตุได้ทราบและรายงานมายังศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยได้ทราบด้วย  
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7.๔ ผู้บาดเจ็บในช่วงเทศกาล  หมายถึง ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน เฉพาะในช่วงที่มีการควบคุม
เข้มข้นและเป็นผู้บาดเจ็บที่นอนพัก รักษาตัว (admit) ที่โรงพยาบาล ยกเว้นผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน                    
ที่เกิดขึ้นบนทางด่วนพิเศษแห่งประเทศไทย ให้นับเป็นผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในความรับผิดชอบของกอง
บังคับการต ารวจจราจรในกรุงเทพมหานคร 

๗.๕ อุบัติเหตุใหญ่ หมายถึง 
๗.๕.๑ อุบัติเหตุทางถนนที่มีจ านวนผู้เสียชีวิต ๒ รายขึ้นไป  
๗.๕.๒ หรือผู้บาดเจ็บตั้งแต่ ๔ คนข้ึนไป  
๗.๕.๓ หรือผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิต ตั้งแต่ ๔ คน ขึ้นไป 

อุบัติเหตุที่เป็นที่สนใจของประชาชน เช่น บุคคลส าคัญหรือบุคคลสาธารณะเกิดบาดเจ็บ Admit หรือ เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุ หรือรถน้ ามัน รถสารเคมี เกิดอุบัติเหตุ จนเกิดเพลิงไหม้ หรือสารเคมีฟังกระจายไปสู่ชุมชน     ทางถนน
ให้รายงานอุบัติเหตุใหญ่ด้วย 

๗.๖ จุดบริการ หมายถึง จุดบริการซึ่งหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น หรือภาคเอกชน จัดตั้งขึ้นเพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้กับประชาชนในระหว่างการเดินทาง รวมถึงเป็นจุดพักรถ จุดพักคนเดินทางระยะไกล 

๗.๗ ด่านชุมชน หมายถึง จุดที่ฝ่ายปกครอง ชุมชน หรือหมู่บ้านจัดตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่เป็นจุดคัดกรอง 
ป้องปราม ตักเตือน หรือสกัดกั้นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้        
ด่านชุมชน อาจตั้งถาวรในหมู่บ้านหรือชุมชนนั้น หรือเคลื่อนย้ายไปตามพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุภายใน
หมู่บ้านหรือชุมชน รวมถึงมีการตรวจสอบ แนะน า ควบคุม ยับยั้ง พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และ
ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพ่ือบังคับใช้กฎหมาย 

 
8. ปัจจัยเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน มีลักษณะเป็นลูกโซ่ มีสาเหตุที่เกิดจากปัจจัยด้านคน ร้อยละ ๔๘, 
ปัจจัยด้านยานพาหนะ ร้อยละ ๑๕ และจากปัจจัยด้านถนน/สิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๓๗ (กรมการขนส่งทางบก 
๒๕๖๑) ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  

 
 

ปัจจัยเสี่ยง ประเด็น 

 
ด้านคน 

พฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่ และผู้ใช้เส้นทาง ความประมาท 
ความสามารถของผู้ขับขี่ลดลงเนื่องจากสภาพร่างกายไม่พร้อม การไม่ช านาญเส้นทาง
การไม่เคารพกฎจราจร ขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน การไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย 

 
ด้านยานพาหนะ 

ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์พ้ืนฐานในรถยนต์ ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์           
ความปลอดภัย  การปรับแต่งสภาพยานพาหนะ การบรรทุกหรือโดยสาร              
ที่ไม่ปลอดภัย 
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ปัจจัยเสี่ยง ประเด็น 

 
 
 

ด้านถนน 
/ด้านสิ่งแวดล้อม 

จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดตัดทางรถไฟ จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยยังไม่ได้รับการแก้ไข 
ลักษณะทางกายภาพของถนนไม่สมบูรณ์ อาทิ ผิวถนนเป็นหลุม บ่อ และถนน            
อยู่ระหว่างก่อสร้างหรือซ่อมแซม สภาพการจราจรที่หนาแน่น อุปกรณ์ควบคุม
การจราจรมีสภาพไม่สมบูรณ์ ป้ายเตือน ป้ายสัญลักษณ์ติดตั้งในต าแหน่งที่ไม่เหมาะสม 
และไม่ชัดเจน  จุดเสี่ยง จุดอันตรายจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย และจุดตัดทางรถไฟ             
ยังไม่ได้รับการแก้ไข 
ไฟฟ้าส่องสว่างช ารุดและไม่เพียงพอ อุปสรรคทางธรรมชาติและลักษณะภูมิอากาศ 
สิ่งกีดขวางตกหล่นบนช่องทางจราจร วัตถุอันตรายข้างทาง สิ่งกีดขวางทัศนวิสัย 
 

9. สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม                           
ย้อนหลัง 3 ปี 

 

 พ.ศ. 
จ านวนครั้งที่เกิด

เหตุ 
(ครั้ง) 

ยานพาหนะ 

ผลกระทบความเสียหาย 

มูลค่าความเสียหาย 
จ านวน

ผู้เสียชีวิต 
(คน) 

จ านวน
ผู้บาดเจ็บ 

(คน) 
๒๕๕9 5 รถจักรยานยนต์  - 5  - 
๒๕60 2 รถจักรยานยนต์  - 2  - 
๒๕61 2 รถจักรยานยนต์  - 2  - 
รวม 9 รถจักรยานยนต์  - 9  - 

ที่มา : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด  ณ  วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 

๑0. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

ศูนยป์ฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ต าบลหาดขาม ได้ก าหนด
มาตรการในการด าเนินการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งด้านคน 
ถนน ยานพาหนะและสิ่งแวดล้อม ให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้ง ก าหนดมาตรการเพ่ิมเติมในการดูแลนักท่องเที่ยว 
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางทุกมิติ โดยให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) น ามาตรการดังกล่าวไป
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานตเ์กิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง จ านวน 5 มาตรการหลัก และ ๑ มาตรการเสริม ดังนี้ 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม หน้า 6 

 

๑0.๑ มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน ประกอบด้วย 
๑0.๑.๑ ด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน เพ่ือด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนตามอ านาจหน้าที่ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) ให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ ใช้กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่เป็นกลไกหลักในการควบคุม ก า กับ 
สอดส่อง ป้องปราม และตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับข่ีที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน 

3) ใช้กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายบังคับใช้กฎหมาย อย่าง
เคร่งครัด 

๑0.๑.๒ ด้านสังคมและชุมชน 
1) ขอความร่วมมือให้ผู้น าในพ้ืนที่ เช่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความตื่นตัวให้แก่ประชาชนในการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพ่ือลด
ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ 

2) ขอความร่วมมือหมู่บ้านจัดท า “ประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน” ให้ก าหนดข้อปฏิบัติด้าน
ความปลอดภัยทางถนน ให้ประชาชนถือปฏิบัติ เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของเยาวชนในพื้นท่ี 

3) มีการจัดตั้ง “ด่านชุมชน” เพ่ือสกัดกลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด
อุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคนในพ้ืนที่ อาท ิเมาแล้วขับขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนดและไม่สวมหมวกนิรภัย 
เป็นต้น โดยขอความร่วมมืออาสาสมัครในพ้ืนที่ เช่น เจ้าหน้าที่ต ารวจ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ฯลฯ เข้าร่วมประจ าด่านชุมชนด้วย 

๑0.๑.๓ ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตส านกึความปลอดภัยทางถนน 
๑) จัดท าแผ่นพับการประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่แนวทางความรู้ด้านความปลอดภัย 

ทางถนนในชุมชน/หมู่บ้าน โดยจัดท าเป็นคู่มือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือให้ผู้น า
ชุมชนน าไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว เสียงตามสาย และวิทยุชุมชนในชุมชน รวมทั้งรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรับทราบการปฏิบัติตามกฎและวินัยจราจรและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
บริเวณที่เป็นจุดอันตราย จุดเสี่ยงหรือจุดที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ การสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่และ
โดยสารรถจักรยานยนต์ หรือประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่าง ๆ อาทิเช่น 

 สวมหมวกนิรภัย ขับขี่รถจักรยานยนต์ 
 ตั้งสติก่อนสตาร์ท ขับข่ีมีน้ าใจ 
 เปิดไฟใส่หมวก/คาดเข็มขัดนิรภัย 
 ไม่ขับรถเร็ว/ไม่ประมาท 
 เหนื่อย/ง่วง แวะหยุดพัก 
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๑0.๑.๔ การด าเนินการด้านมาตรการองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ 
๑) องค์การบริหารส่วนต าบล ก าชับให้ข้าราชการ และพนักงานจ้างปฏิบัติตนเป็น

ตัวอย่างที่ดีด้านวินัยจราจรในการปฏิบัติตามกฎหมาย ตามมาตรการ ๔ ห้าม ๓ ต้อง (ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมาย
ก าหนด เมาไม่ขับ โทรไม่ขับ ง่วงไม่ขับ การสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็ม ขัดนิรภัย ต้องมีใบอนุญาตขับรถ) 

๒) ให้ผู้ใหญ่บ้านด าเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนตามมาตรการองค์กร อย่าง
เข้มข้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ ตั้งแต่ช่วงการเตรียมความพร้อมวันที่ 1-10  เมษายน 2562 และช่วง
ควบคุมเข้มข้น วันที่ 11-17  เมษายน  ๒๕๖๒ พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ในพ้ืนที่ได้รับ
ทราบเรื่องมาตรการองค์กร เพ่ือจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ 

๓) กรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ๒๕๖๒ ให้เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ ผ่านสายด่วน 199 โทร. 0-3282-
2271 

๑0.๒ มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 
๑0.๒.๑ มาตรการถนนปลอดภัย“1 ท้องถิ่น ๑ ถนนปลอดภัย” องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม           

จัดให้มีถนนปลอดภัยในพ้ืนที่ เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุภายในพ้ืนที ่
๑0.๒.๒ มอบหมายเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองช่าง ส ารวจ และตรวจสอบ

ลักษณะกายภาพของถนน จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และจุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ และ
ด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมให้มีความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี  

10.๒.3 ได้จัดท าป้ายเตือน ป้ายแนะน าต่างๆ ทีช่ัดเจน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
๑0.๒.4 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองช่าง ได้ตรวจสอบสิ่งอันตรายข้างทาง 

(Roadside Hazards) อาทิ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร เสาป้าย เป็นต้น และปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์ ส าหรับจุดที่ยังไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง และเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้มีการแก้ไขโดยการติดตั้ง
เสาไฟฟ้าแสงสว่างให้ครบทุกจุด 

๑0.๓ มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 
๑0.๓.1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ขับขี่ ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทาง 

รวมถึงอันตรายจากการบรรทุกผู้โดยสารในกระบะท้าย 
๑0.๔ มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ 

๑0.๔.๑ จัดเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระบบการ
ติดต่อสื่อสาร การสั่งการ ประสานงาน และการแบ่งมอบพ้ืนที่ความรับผิดชอบด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
ทางถนน 

๑0.๔.๒ จัดเตรียมความพร้อมของหน่วยกู้ชีพและกู้ภัยต าบลหาดขาม ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ 
วัสดุอุปกรณ์ การสั่งการ ระบบการติดต่อสื่อสาร และด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน 

๑0.๔.๓ จัดเตรียมความพร้อมของระบบการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบเหตุ ณ จุดเกิดเหตุของ
แต่ละพ้ืนที่ เช่น ก าหนดให้มีทีมกูช้ีพกู้ภัยฉุกเฉินระดับท้องถิ่น และบูรณาการการท างานร่วมกันอย่างเหมาะสม 

๑0.๔.๔ ประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ และ Application 
EMS ๑๖๖๙  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั่วประเทศ  
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๑0.5 มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 

๑0.5.1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้เดินทาง
อย่างระมัดระวัง และเคารพกฎจราจร  

๑0.6 มาตรการเสริม 
10.6.1 จัดท าแผนปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติ เหตุทางถนน เพ่ือก าหนดมาตรการ                             

แนวทางการด าเนินการ โดยได้จัดท าแผนปฏิบัติการ (Action plan) และมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ โดยได้จัดส่งแผนดังกล่าวให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 อ าเภอกุยบุรีทราบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูล ต่อไป 

๑1. แนวทางการด าเนินงาน 
๑1.๑ ช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงการรณรงค์ (๑ -10 เมษายน 2562) 

1๑.๑.๑ องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนปฏิบัติการตามภารกิจของหน่วยงาน โดยใช้
กรอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นแนวทางการด าเนินการตั้งแต่ช่วง
เตรียมความพร้อมฯ 

๑1.๑.๒ บูรณาการร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หน่วยงานในพ้ืนที่ 
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานในพ้ืนที่เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวัง  และ
ต่อเนื่องควบคู่กับการรณรงค์สร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง 

๑1.๒ ชว่งควบคุมเข้มข้น (11-17 เมษายน ๒๕๖๒) 
11.๒.1 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือด าเนินการป้องกัน และแก้ไข

ปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนลดอุบัติเหตุทางถนน ตามอ านาจหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารบริหารส่วนต าบลหาดขาม โดย องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ร่วมกับ ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ต าบลหาดขาม เพ่ืออ านวยความความสะดวกแก่
ประชาชน เป็นจุดตักเตือนประจ า ชุมชน/หมู่บ้าน  โดยเน้นการกระท าความผิดเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์  การดื่ม
สุราในกลุ่มวัยรุ่น  การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรถทุกชนิด ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ  รวมทั้งการ
ควบคุมพ้ืนที่จุดเสี่ยงที่เป็นทางร่วม  ทางแยกถนนสายรองในบริเวณตัดขึ้นสู่ถนนสายหลัก ดูแลควบคุมรถกระบะ
เปิดท้ายที่บรรทุกคนเป็นจ านวนมาก และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกชนิด เช่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าว  
วิทยุชุมชน  เป็นต้น เพ่ือให้ประชาชนทราบและตระหนักถึงมาตรการข้างต้นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

๑2. การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 

การขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ ไปสู่การ
ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเป็นเรื่องที่ส าคัญ เพ่ือเป้าหมายในการลดสถิติอุบัติเหตุทางถนนจ านวนผู้บาดเจ็บและจ านวน
ผู้เสียชีวิตให้มีการสูญเสียให้น้อยที่สุด ซึ่งในการขับเคลื่อนแผนดังกล่าวต้องมีการขับเคลื่อนทั้งในระดับ ส่วนกลาง 
ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ระดับอ าเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการบูรณาการหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนตามหลักประชารัฐ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนใน
พ้ืนที่ โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ได้ก าหนดแนวทางการ
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ขับเคลื่อนแผนการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพ่ือให้บังเกิดผลในทาง
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

๑2.๑ การขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ ระดับ
ต าบล 

การขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ ระดับต าบล 
เป็นการน านโยบายและมาตรการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด และอ าเภอ ไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับต าบล เพ่ือให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายในการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการด าเนินการในระดับพ้ืนที่ ได้แก่ การรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ การตั้งจุดตรวจ
หลัก จุดบริการ การจัดตั้งด่านชุมชน โดยสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในพ้ืนที่ โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

๑2.1.๑ การวิเคราะห์สภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับต าบล เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุ ปัจจัย
เสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริง รวมทั้งการน าผลจากการประชุมถอดบทเรียนอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ที่ผ่านมา เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ระดับต าบล 

๑2.1.๒ จัดท าแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ระดับต าบล 
โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ โดยก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชี้วัด ที่ชัดเจน และ
ต้องสอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกัน 

๑2.1.๓ ก าหนดมาตรการ วิธีการ และกิจกรรมในการขับเคลื่อนแผนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ เป็น
รูปธรรม ให้สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้จริง โดยการน าหลักประชารัฐ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนและจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมบูรณาการการด าเนินงาน      

๑2.1.๔ ติดตามการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผน เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 
๑2.1.๕ การสรุปและถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานตามแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ โดยรวบรวมสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะน าเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และ
น าไปปรับปรุงการจัดท าแผนบูรณาการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีต่อไป  

๑2.๒ การขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              

การขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการน านโยบายและมาตรการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
จังหวัด และแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอ าเภอไปสู่การปฏิบัติในระดับองค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเน้นการด าเนินการในระดับพ้ืนที่ ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลการเกิด
อุบัติเหตุ การจัดตั้งด่านชุมชน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการสร้างจิตส านึกความปลอดภัยให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่ โดยมีการบูรณาการท างานทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพ้ืนที่ ได้แก่ 
นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. อปพร. “จิตอาสาเราท า 
ความดีด้วยหัวใจ” และประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนแผนฯ และมาตรการในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนในพ้ืนที่อย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจะต้องมีการด าเนินการ ดังนี้ 
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๑2.2.๑ การวิเคราะห์สภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาเหตุปัจจัย
เสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนผลการประชุมถอดบทเรียนอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา
เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑2.2.๒ จัดท าแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ระดับองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ชัดเจน โดยต้องสอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกันกับ
อ าเภอและจังหวัด 

12.2.๓ ก าหนดวิธีการและกิจกรรมในการขับเคลื่อนแผนให้เป็นรูปธรรม ให้สามารถป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนได้จริง โดยการน าหลักประชารัฐ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชาชนและจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมบูรณาการการด าเนินงาน 

๑2.2.๔ ติดตามการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผน เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 
๑2.2.๕ การสรุปและถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานตามแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วง

เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรวบรวมสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะน าเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และ
น าไปปรับปรุงการจัดท าแผนบูรณาการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีต่อไป 

 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 วเิคราะห์สภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ 
ตลอดจนผลการประชุม ถอดบทเรียนอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา เป็นข้อมูล ในการจัดท าแผนการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2 จัดท าแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล  
สงกรานต์ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ในระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชัดเจน โดยต้องสอดคล้องและ
เป็นไปในทางเดียวกันกับอ าเภอและจังหวัด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 ก าหนดวิธีการและกิจกรรมในการขับเคลื่อนแผนให้เป็น
รูปธรรม ให้สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้จริง 
โดยการน าหลักประชารัฐ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนและจิตอาสาในพ้ืนที่             
ร่วมบูรณาการการด าเนินงาน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ล าดับ
ที ่

กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

4 ติดตามการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผน เพ่ือให้บรรลุผล
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 การสรุปและถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานตามแผนการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒             
โดยรวบรวมสภาพปัญหาท้องถิ่น และข้อเสนอแนะน าเรียนให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ และน าไปปรับปรุงการ จัดท าแผนบูรณา
การความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลในปีต่อไป 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑3. การติดตามและประเมินผล 

ประโยชน์ของการติดตามประเมินผลจะช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าหรือความล่าช้าของการด าเนินงาน ว่า
ใกล้เคียงกับเป้าหมายเพียงใด กล่าวคือ การติดตามประเมินผล เป็นส่วนของกระบวนการด า เนินงานด้าน การ
ก ากับควบคุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของภารกิจและประเมินว่าภารกิจส า เร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
หรือไม่ โดยการก าหนดดัชนีการติดตามประเมินผล เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไป
ตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่เมื่อเทียบกับเกณฑ์หรือดัชนีที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้การติดตามประเมินผลยังสามารถ
ช่วยวิเคราะห์ให้ทราบถึงปัจจัยของเหตุแห่งความส าเร็จและความล้มเหลวได้ ซึ่งสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงแนวทางด าเนินการในปีต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

13.1 องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดท าสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนขึ้น เพ่ือรวบรวมไว้เป็นข้อมูลที่ส าคัญ
ในการวางแนวทางแก้ไขปัญหาในครั้งต่อไป 

13.2 ได้จัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และจัดท าค าสั่งให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปฏิบัติหน้าที่ประจ าศูนย์ตลอด
24 ขั่วโมง 

13.3 ผู้ปฏิบัติการประจ าศูนย์ต้องรายงาน/ บันทึกเหตุการณ์ที่ส าคัญทุกวัน เพ่ือรายงานต่อศูนย์ร่วมอ าเภอ 
13.4 ผู้ตรวจต้องวิเคราะห์/ประเมินสถานการณ์ทุกวัน เพ่ือสามารถมีแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา                    

ถ้าเกิดเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ให้รายงานต่อศูนย์ร่วมอ าเภอ 
๑3.5 จัดท าแบบสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานส าหรับหน่วยงานที่

รับผิดชอบการด าเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดยให้รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับตามที่ก าหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ อ าเภอกุยบุรีทราบ 

14.  การประสานการปฏิบัติ 

 แนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติทางถนนประจ าปี ๒๕62 ดังนี้ 
        14.1 ประสานการปฏิบัติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบูรณาการแผนปฏิบัติการทั้งด้านอัตราก าลังภารกิจ 
งบประมาณ และการรณรงค์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ห้วงเวลา และสภาพพ้ืนที่ของแต่ละพ้ืนที่ 
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         14.2 ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือบูรณาการการตรวจเยี่ยมหรือตรวจติดตามผู้
ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาล และลดความซ้ าซ้อนของการใช้งบประมาณในการด าเนินการ รวมทั้งให้ประสานแผนและ
รายงานการตรวจติดตามให้อ าเภอทราบ 
   14.3 หากมีประเด็นหรือเหตุการณ์ส าคัญระหว่างการด าเนินการในช่วงเทศกาลให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนประจ าปี ๒๕62  รายงานให้อ าเภอทราบ เพ่ือจะได้น าเสนอคณะกรรมการศูนย์ความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัดก าหนดนโยบายและแผนให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที 

๑5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑5.๑ ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖2 
2.1 เพ่ือให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 

15.2 การบูรณาการด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สามารถลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุส าคัญของ
การเกิดอุบัติ เหตุ  ทางถนน และป้องกันการเกิดอุบัติภัย อ่ืนๆ ในช่วงเทศกาล สงกรานต์ในพ้ืนที่ต าบล                       
หาดขามได้เป็นอย่างด ี

15.3 หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง สามารถน าแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน                    
ช่วงเทศกาลสงกรานต์  ๒๕๖๒ ไปเป็นแนวทางการบูรณาการการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ รวมทั้ง
จัดท าแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานตามอ านาจหน้าที่ที่รับผิดชอบและมีความสอดคล้องกันของทุกหน่วยงาน 

15.4 หน่วยงานมีแนวทางในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทุกระดับในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีความเป็นระบบ 
สามารถมีแนวทางปฏิบัติถูกต้องตรงกัน  

๑6. การติดต่อสื่อสาร 
ศูนยป์ฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ต าบลหาดขาม ตั้งอยู่ ณ ที่

ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม อ าเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0-3282-2271 
โทรสาร 0-3282-2270 

 
บัญชีรายช่ือบุคลากร หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อหน่วยงาน วิทยุสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ 

  นามเรียกขาน 
ความถี่ 
MHz 

โทรศัพท์ โทรสาร 

๑ นายก อบต. หาดขาม คีรี 1 162.225  08-7976-7418 0-36282-2270 

๒ รองนายก อบต. หาดขาม (คนที่ 1) คีรี 2 162.225 09-3023-9564 0-36282-2270 

3 รองนายก อบต. หาดขาม (คนที่ 2) คีรี 3 162.225 08-9048-8606 0-36282-2270 

4 เลขานุการนายก อบต. หาดขาม - - 08-5294-5030 0-36282-2270 

5 ปลัด อบต. หาดขาม คีรี 4 162.225 08-9828-9251 0-36282-2270 
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ล าดับ
ที ่ ชื่อหน่วยงาน 

วิทยุสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ 

    
นามเรียก

ขาน 
ความถี่ 
MHz 

โทรศัพท์ โทรสาร 

6 ประธานสภา อบต. หาดขาม คีรี 5 - 08-7161-8982 - 

7 รองประธานสภา อบต. หาดขาม - - 08-5992-5182 - 

8 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 - - 09-5152-7469 - 

9 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 - - 09-2868-8943 - 

10 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 - - 08-5221-6870 - 

11 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 - - 08-1194-9760 - 

12 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 - - 08-9258-3877 - 

13 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 - - 08-8457-5761 - 

14 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 - - 08-9379-9368 - 

15 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 - - 06-2563-5597 - 

16 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 - - 08-1019-8742 - 
17 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 (ก านันต าบลหาดขาม) - - 08-3159-5748 - 
18 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 - - 08-6001-3320 - 

19 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโป่งกะสงั กุย 206 155.475 0-3282-3070 - 

20 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านไร่บน กุย 208 155.475 0-3282-2261 - 

21 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านรวมไทย กุย 201 155.475 0-3282-4090 - 

22 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองมะซาง กุย 210 155.475 08-7165-7927 - 

23 โรงเรียนบ้านหนองเกด - - 0-3282-2375 - 

24 โรงเรียนบ้านไร่บน - - 0-3260-2749 - 
25 โรงเรียนบ้านหาดขาม - - 0-3268-1843 - 

26 โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง - - 0-3282-3096 - 

27 โรงเรียนบ้านยางชุม - - 0-3264-0006 - 

28 โรงเรียนดี มากาเร็ตฟุลเลอร์ - - 08-7055-0258 - 

29 โรงเรียนบ้านรวมไทย - - 0-3264-0007 - 

30 โรงเรียน ตชด. บ้านย่านซื่อ - - 0-3264-6367 - 

31 ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบ้านยางชุม ยางชุม 1 152.850 0-3268-1128 - 
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ล าดับ
ที ่ ชื่อหน่วยงาน 

วิทยุสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ 

    
นามเรียก

ขาน 
ความถี่ 
MHz 

โทรศัพท์ โทรสาร 

32 อุทยานแห่งชาติกุยบุรี - - 0-3251-0453 - 

33 มูลนิธิหลวงพ่อในกุฎิวัดกุยบุรี กู้ภัยกุยบุรี 168.475 0-3268-2789 - 
 
 

ผู้อนุมัติแผน 
 

บุญรอด  เขียวเพชร 
 

(นายบุญรอด  เขียวเพชร ) 
ผู้อ านวยการศูนยป์ฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

ต าบลหาดขาม 
 
 
 

 

 

 


